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A forma de ingresso no serviço público, que, via de regra, se dá por meio dos 
concursos públicos, e a existência de critérios impessoais de progressão nas carrei-
ras podem levar à ideia de que a desigualdade de gênero é pouco expressiva, ou até 
mesmo inexistente, no serviço público brasileiro. Contudo, nem mesmo o serviço 
público escapa à desigualdade de gênero que marca de forma tão estruturante a 
sociedade brasileira e, sobretudo, o mundo do trabalho. Neste capítulo, abordamos 
alguns dos desafios nesse âmbito e possíveis intervenções para o enfrentamento 
da desigualdade de gênero no setor público. 

8.1 O DESAFIO DO ACESSO: SEGREGAÇÃO 
OCUPACIONAL E TETO DE VIDRO

O primeiro desafio relacionado à desigualdade de gênero no setor público 
reside no problema do acesso das mulheres ao trabalho na administração pública. 
De início, é preciso pontuar que as mulheres constituem a maioria das pessoas 
ocupadas nas três esferas do serviço público civil1 (Lopez; Guedes, 2020). Con-
tudo, o acesso de homens e mulheres a áreas mais valorizadas do serviço público 
ainda é bastante desigual: as mulheres continuam excessivamente concentradas 
em ocupações consideradas tipicamente femininas e de pior remuneração, como 
professoras, enfermeiras, assistentes e secretárias em geral. Assim, evidencia-se 
como o setor público também reproduz a divisão sexual do trabalho (Hirata; Ker-
goat, 2007) que ocorre de forma mais visível no âmbito privado.

 A essa tendência de separação de homens e mulheres em determinadas 
profissões e em determinadas áreas ou setores do mundo do trabalho, dá-se o 
nome de segregação horizontal (Vaz, 2013). A partir dela, percebe-se o maior nú-
mero de mulheres em áreas reconhecidas como de menor prestígio. Contribuem 
para a segregação horizontal os estereótipos de gênero, que serão detalhados 
à frente, que atribuem às mulheres determinadas tarefas, responsabilidades e 
atributos, pelo fato de serem mulheres. Os estereótipos ou naturalizações de gêne-
ro acabam por moldar as diferentes relações sociais e influenciam no horizonte 
de expectativas de homens e mulheres. No setor público, é preciso considerar, 

1 Esse fato pode ser explicado por alguns fatores, como o melhor desempenho das mulheres 
em relação aos homens no que tange aos anos de escolaridade, a forma geralmente impes-
soal de acesso ao emprego público, que mitiga a ocorrência de discriminações nas contrata-
ções, e até mesmo certa preferência das mulheres por formas de emprego mais estáveis, que 
lhes garante melhores condições para a conciliar a vida doméstica e o trabalho profissional.
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ainda, que as mulheres se encontram em desvantagem para se preparar para os 
concursos públicos mais valorizados e concorridos. Em decorrência da divisão 
sexual do trabalho, as mulheres dedicam, em média, muito mais horas de traba-
lho no âmbito doméstico do que os homens, restando-lhes menos disponíveis 
para competir, em igualdade de condições, para o ingresso nas carreiras mais 
bem remuneradas.

A segregação horizontal pode ser evidenciada nos seguintes dados a res-
peito do serviço público federal: em 2014, as mulheres eram a minoria nos Mi-
nistérios da Justiça (21,2 %), Ciência Tecnologia e Inovação (34,8 %), Fazenda 
(41,5 %) e Planejamento, Orçamento e Gestão (41,9 %); enquanto compunham 
a maioria nos Ministérios da Saúde (56,9 %), Previdência Social (54,9 %) e De-
senvolvimento Social e Combate à Fome (58 %) (Enap, 2014). Tal levantamento 
constou, também, que as mulheres ocupam menos cargos de chefia e possuem 
menor remuneração. 

No mesmo sentido, estudo realizado por Bechluftt (2019) sobre as desigual-
dades de remuneração no setor público chegou a conclusões parecidas. O Gráfico 1, 
por ele elaborado, refere-se às carreiras do Poder Executivo de Minas Gerais. Nele, 
os pontos mais roxos representam as carreiras com maior percentual de mulheres 
e os pontos mais verdes, as carreiras com maior percentual de homens. É possível 
visualizar de forma nítida a existência de uma divisão de gênero entre as carreiras: 
há uma grande concentração de mulheres (acima de 75 %) nas carreiras ligadas à 
educação (auxiliar de serviços da educação básica e assistente técnica de educação 
básica); enquanto as carreiras de auditor fiscal, investigador de polícia e auxiliar de 
transporte e obras públicas são compostas majoritariamente por homens. 

Ainda, o gráfico evidencia a desigualdade salarial entre as carreiras majori-
tariamente ocupadas por homens e as majoritariamente ocupadas por mulheres: 
a concentração de pontos roxos é muito maior na região abaixo da linha de ten-
dência que estabelece a correlação entre escolaridade e remuneração, enquanto os 
pontos acima da linha são predominantemente verdes. Isso significa que, mesmo 
quando os níveis de escolaridade das carreiras são equivalentes, as carreiras majo-
ritariamente compostas por homens têm remunerações muito superiores àquelas 
compostas majoritariamente por mulheres.
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Gráfico 1 – Percentual de mulheres e remuneração média das carreiras do Poder 
Executivo Estadual controlados pelo nível de escolaridade; Minas Gerais (2018)
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Fonte: Bechtlufft, 2019. 

Embora a forma de acesso ao serviço público seja menos discriminatória, 
uma vez que homens e mulheres se submetem ao concurso público, vemos que as 
carreiras nesse setor tampouco escapam às manifestações da segregação de gênero 
presentes no mercado de trabalho. Uma dessas manifestações é denominada de se-
gregação hierárquica ou vertical, também conhecida como teto de vidro. Este fenôme-
no, de acordo com Vaz (2013), se caracteriza por uma maior lentidão com que as 
mulheres ascendem na carreira, decorrendo daí sua sub-representação em cargos 
de comando das organizações e, consequentemente, em altos postos diretivos, es-
paços de poder, prestígio e de altas remunerações. Ainda segundo a autora, mesmo 
quando as mulheres possuem características produtivas idênticas ou superiores às 
de seus assemelhados do sexo masculino, esse aspecto ainda é observado.

A partir do Gráfico 2, a seguir, é possível visualizar o fenômeno do chamado 
“teto de vidro” na administração pública federal, em que os homens ocupam 75 % 
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dos cargos de Direção e Assessoramento Superior (DAS) nível 6 e 7, os mais altos 
do governo. Analisando pelos critérios de gênero e raça, verifica-se que os cargos 
são majoritariamente ocupados por homens brancos (57 %), seguidos pelas mu-
lheres brancas (20 %), homens negros (14 %) e, por último, as mulheres negras, 
que ocupam somente 4 % desses cargos.

Gráfico 2 – Distribuição dos cargos de DAS 5 e 6 do Executivo federal, por sexo, cor ou 
raça (2020)

Gráfico 2: Distribuição dos cargos de DAS 5 e 6 do Executivo federal, por sexo, cor ou raça (2020) 
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Fonte: Ipea – Atlas do Estado Brasileiro. Elaboração própria do gráfico. 

O teto de vidro, segundo Steil (1997), se mostra como uma barreira trans-
parente, que se apresenta de forma sutil, mas que é bastante resistente no sentido 
de dificultar a ascensão das mulheres às posições mais altas da organização. Desta 
forma, existem padrões de desvantagens estabelecidos, que permitem que apenas 
algumas mulheres progridam em suas carreiras. Com isso, as organizações repro-
duzem e reforçam a estrutura de gênero prevalecente na sociedade. Para algumas 
autoras que se debruçam no tema, essas barreiras feitas de vidro vão além do teto, 
pois elas envolvem toda a estrutura das organizações. 

A ideia do teto de vidro é ampliada com o conceito de labirinto de cristal. 
Propondo esse conceito, Eagly e Carli (2007) argumentam que desenvolver uma 
carreira bem-sucedida, sendo mulher, é algo possível, mas o caminho para o topo 
é lento, tortuoso e complexo. A nova metáfora remete ao fato de que, mais do que 
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um teto de vidro, há um labirinto sem barreiras absolutas, com inúmeras dificul-
dades a serem transpostas. Tais dificuldades são devidas às incontáveis barreiras 
discriminatórias com as quais as mulheres têm que lidar em todas as etapas do 
desenvolvimento de sua vida no trabalho e não apenas no topo das organizações. 
Assim, o caminho profissional das mulheres é visto como atravessado por vários e 
complexos desafios de diferentes matizes, quais sejam: sociais, laborais, familiares 
ou pessoais, que dificultam a consolidação dos objetivos e a escalada em direção 
ao alto escalão. 

Como dito anteriormente, embora a forma de acesso às carreiras do serviço 
público no Brasil ocorra por meio de aprovação em concursos de provas e títulos, 
o que, inicialmente, garante igualdade de tratamento a membros de uma mesma 
carreira, o teto de vidro tende a estar presente, pois os altos postos de comando 
não seguem essa mesma regra, como apontam as estatísticas, uma vez que as mu-
lheres têm uma excessiva representação em cargos e empregos de baixa remunera-
ção e são sub-representadas no alto escalão (Vaz, 2013). 

Além disso, para muitos postos (cargos em comissão), inexiste a obrigato-
riedade de realização de concurso público. O acesso a esses ocorre por nomeação, 
inclusive de indivíduos que não são servidores de carreira, o que abre margem a 
práticas discriminatórias manifestas ou veladas. Contudo, a menor presença femi-
nina nos cargos de chefia e direção não deve ser associada exclusivamente a isso. 
Como já abordado, é preciso também levar em conta o conflito cotidiano vivido 
pelas mulheres para conciliar suas vidas profissional e pessoal, e os estereótipos e 
preconceitos enfrentados no contexto das organizações, questões que aprofunda-
remos a seguir. Como consequência do reduzido número de mulheres em cargos 
de decisão, há a dificuldade de implementação de políticas e medidas que estimu-
lem uma maior participação feminina nas instâncias superiores da administração 
pública (idem).

8.2 A DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO

No setor público, mesmo quando conseguem superar a barreira ao acesso, 
as mulheres encontram dificuldades relacionadas à realização do trabalho, o que 
afeta sua permanência e o desenvolvimento de suas carreiras. Nesse contexto, 
dois obstáculos ao exercício do trabalho no setor público podem ser destacados. 
O primeiro deles é a divisão sexual do trabalho: as mulheres ainda carregam a 
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responsabilidade primária pelo cuidado das crianças e com o âmbito doméstico. 
Logo, há uma relação íntima entre o que ocorre no âmbito doméstico e no âmbito 
do trabalho remunerado. Ao serem as principais responsáveis por organizar e 
executar o trabalho doméstico e cuidar das pessoas que vivem no domicílio, as 
mulheres enfrentam uma restrição importante na forma e possibilidades de se 
engajarem em formas de trabalho remuneradas. 

A divisão sexual do trabalho fundamenta-se historicamente na ideia da re-
lação antagônica entre homens e mulheres, e nas relações de exploração associadas 
ao gênero. Uma das principais características da divisão social e técnica do traba-
lho é que ela situa os homens no campo produtivo e as mulheres, por sua vez, no 
campo reprodutivo. Há, nesta divisão, uma explícita hierarquização das relações 
sexuadas de poder. Ela associa aos homens às funções com alto valor social, além 
de se basear em dois pressupostos organizadores: o primeiro, o da “separação” 
que diferencia o trabalho dos homens do trabalho das mulheres; o segundo, o da 
“hierarquização”, que indica que o trabalho dos homens tem mais valor do que o 
trabalho das mulheres.

Essas diferenciações entre os espaços de produção e reprodução, bem como 
entre o espaço público e o privado, vivenciadas por ambos os sexos, remetem-nos 
a diferentes formações sociais, ao longo da história. No entanto, essa distribuição 
se expande na sociedade capitalista que, por sua vez, se traduz nas desigualdades 
entre homens e mulheres, que se incorporam como elementos estruturantes dessa 
divisão do trabalho e das relações de produção.

Dessa forma, as mulheres, principalmente as que possuem dependentes, 
têm uma grande sobrecarga de trabalho – resultante do acúmulo de trabalho den-
tro e fora de casa, como já pontuamos acima – e detêm menos tempo disponível 
para adquirir qualificações extras, por exemplo, ou assumir postos que demandem 
trabalhar ao longo de muitas horas. Consequentemente, têm reduzidas suas pro-
babilidades de desenvolvimento da carreira. É preciso considerar, além disso, que 
a maternidade ocorre, geralmente, em idades centrais no processo de ascensão 
profissional, e que a paternidade ainda é vivenciada de modo pouco solidário com 
as mulheres, gerando impactos bem distintos para os homens. Esse padrão é acen-
tuado pelo fato de que, no Brasil, a licença paternal, mesmo no serviço público, é 
de pouquíssimos dias, e tirada concomitantemente à licença maternal, reforçando 
assim a ideia de que o cuidado dos filhos é responsabilidade quase que exclusiva 
da mãe. Além disso, o curto período de licença paternidade pode ter impacto no 
trabalho exercido pelas mulheres no setor público, porque reforça a influência do 
gênero como fator de diferenciação para alocação em cargos de chefia e funções 
gratificadas.
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8.3 OS ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO

Um segundo obstáculo ao exercício do trabalho no setor público são os este-
reótipos de gênero e os mecanismos existentes nas organizações para seu reforço 
e manutenção. 

A definição de estereótipo, de acordo com Aronson et al. (2015), é a “gene-
ralização de um grupo de pessoas, por meio da qual certos traços são atribuídos a 
praticamente todos os membros, sem se considerar a real variação entre eles”. A 
partir desta definição podemos dizer que estereotipar é uma forma simplificada 
de perceber o mundo. Trata-se de formar um padrão a partir de ideias precon-
cebidas, resultantes da falta de conhecimento geral sobre determinado assunto, 
ou de uma imagem ou ideia que categoriza alguém ou algo com base apenas em 
generalizações, expectativas e hábitos de julgamento. O estereótipo pode, assim, 
estar baseado na experiência; mas, sobretudo, baseia-se na forma como as pessoas 
interpretam sua experiência do mundo. 

Assim, os estereótipos de gênero se referem às construções e expectativas 
sociais sustentadas em relação a homens e mulheres. Eles se originam e são trans-
formados por valores e códigos culturais que constroem representações sobre o 
que é ser homem ou ser mulher, e o papel exercido e a função ocupada por cada um 
deles na hierarquia social. Essas representações se perpetuam e são absorvidas 
pelo inconsciente coletivo a partir de seu fortalecimento sistemático, por meio de 
palavras, gestos, atitudes e comportamentos internalizados desde a infância, na 
família e no trabalho, entre outros espaços e instituições.

No setor público, os estereótipos de gênero se apresentam como obstáculo ao 
exercício do trabalho das mulheres, que levam a uma divisão das funções dentro des-
se ambiente. Em uma sociedade patriarcal, tais definições resultam de uma perspec-
tiva social dominada pelo sexo masculino, de forma que as competências e demais 
atributos considerados femininos são vistos como dotados de menor valor ou infe-
riores. Diversos estudos apontam que os estereótipos de gênero nas organizações 
reforçam o preconceito contra as mulheres, caracterizando os homens como “na-
turalmente” possuidores de liderança, força, racionalidade e dominação, enquanto 
as mulheres são vistas como dóceis, menos inteligentes, sensíveis e menos capazes. 

Em suma, os estereótipos sustentam processos socializadores que mantêm 
as segregações de gênero e que, em última instância, justificam a destinação, aos 
homens, das atividades mais qualificadas e mais bem remuneradas, enquanto às 
mulheres ficam restritas as atividades, por exemplo, relacionais, de limpeza e arru-
mação, menos valorizadas. Eles também garantem formas de excluir as mulheres 
das decisões organizacionais no mundo do trabalho. 
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Nesse mesmo sentido, pesquisas como a de Kanter (1977) identificaram 
que o ethos administrativo é eminentemente “masculino” e assim cria barreiras 
à inclusão das mulheres. Estereótipos de falta de capacidade e de liderança, en-
tre outros, mantêm essas estruturas. Na verdade, os estereótipos de gênero, co-
mumente transladados para o mundo profissional, acabam por retratar a forma 
como mulheres e homens supostamente trabalham ou se comportam no mundo 
corporativo. 

Por exemplo, um pressuposto ainda muito disseminado defende que as 
mulheres utilizam de sua sexualidade como forma de galgar posições nas organi-
zações. Também se acredita, muito frequentemente, que as mulheres nos cargos 
executivos são guiadas por sentimentos e intuições, enquanto os homens possuem 
comportamento mais racional e agressivo. Há também a ideia comum de que as 
mulheres são menos capazes de liderar, pois elas têm mais dificuldade de usar a 
autoridade, ou precisam usar mais justificativas para tratar com seus subordina-
dos (Van Engen, 2001).

Os estudos apontam, além disso, que gestores masculinos são avaliados de 
forma mais favorável e que atitudes e comportamentos idênticos são avaliados, 
nas organizações, de modo diverso, a depender se tratar de homens ou de mulhe-
res. Nesses casos, ser mulher é um aspecto negativo por si só. Por exemplo, uma 
pesquisa conduzida por Hultin (2003) concluiu que homens que optaram por pro-
fissões femininas tinham maior probabilidade de promoção do que elas (homens 
em áreas de gestão de recursos humanos ou professores de ensino fundamental 
tem carreiras mais ascendentes e rápidas do que suas colegas mulheres). Outras 
pesquisas mostraram que mesmo mulheres avaliam outras de forma mais rígida 
do que avaliam homens. Isso também resulta da difusão generalizada dos estereó-
tipos de gênero, na medida em que não há bases objetivas que justifiquem diferen-
ças entre homens e mulheres em testes e avaliações de desempenho.

Em consequência dessa ampla disseminação de atitudes de menosprezo e 
formas de incapacitação das mulheres no mundo do trabalho, elas podem se tor-
nar mais inseguras do que os homens. Têm mais medo “de não conseguir, não 
fazer direito” e temem o olhar vigilante e reprovador de todos e todas. Parte da 
literatura chama esse fenômeno de “síndrome da impostora” (Oliveira et al., 2019). 

Outros estereótipos muito difundidos contribuíram para mostrar, ain-
da, como as atitudes e percepções com relação às responsabilidades familiares de 
homens e mulheres diferem fortemente no local de trabalho. Por exemplo, en-
quanto a fertilidade das mulheres é vista como um risco para as organizações, 
frequentemente, o casamento de um homem é visto como marca de estabilida-
de. Assim, mulheres casadas apresentam risco de ausentar-se do emprego, pois 
podem ficar grávidas ou faltarem por motivo de doença de membro da família; 
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além disso, têm grande preocupação com questões domésticas, o que lhes afasta 
o foco das tarefas do trabalho. Enquanto isso, homens casados são vistos como 
“mais responsáveis”; homens “que formam famílias têm necessidade de comple-
mentar o salário” e passam a ser merecedores de cargos adicionais e de maior 
remuneração.

Em suma, ao que tudo indica, as representações sociais – os estereótipos 
– sobre as mulheres e sobre os homens estão na raiz das diferentes avaliações 
sobre o trabalho feminino e masculino. Eles moldam a forma como as capacida-
des, as habilidades, as limitações e os lugares sociais de mulheres e homens são 
percebidos, julgados e atribuídos.

No âmbito do serviço público, os estereótipos de gênero servem, de 
forma frequente, para justificar a destinação, aos homens, das atividades de 
liderança; para criar barreiras ao acesso de mulheres a esses cargos e para afas-
tá-las das decisões organizacionais. Os estereótipos atingem de forma ainda 
mais grave as mulheres negras. Em estudo que aborda as mulheres negras 
em postos na administração pública de Minas Gerais (Godinho; Souza-Seidl, 
2021), o repertório de discriminações identificado corrobora os achados de 
outras pesquisas e abarca: o não reconhecimento da competência de gestoras 
negras para ocupar determinadas funções; a ocupação simbólica de um posto 
de trabalho – ou seja, sem poder de decisão ou de funções correspondentes; 
o recorrente descrédito; a apropriação da autoria de ideias; o assédio moral e 
sexual, entre muitas outras.

8.4 MEDIDAS PARA MITIGAR 
AS DESIGUALDADES DE GÊNERO 
NO SETOR PÚBLICO

Diante dos desafios apresentados, é preciso pensarmos medidas para 
o enfrentamento das desigualdades de gênero no setor público. Mas, antes de 
apresentá-las, cabe uma reflexão: por que é preciso percorrer esse caminho, ou 
seja, por que é tão importante a busca por maior equidade de gênero no serviço 
público? 

Além do motivo mais evidente – e não menos importante – da justiça e da 
democracia, a participação feminina nas tomadas de decisões, especialmente no 
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serviço público, pode ser considerada uma condição necessária para que os inte-
resses das mulheres sejam levados em conta (Nações Unidas, 1995 apud Frossard, 
2006). Por exemplo, há estudos que indicam que mulheres em cargos de poder 
realizam, de forma geral, maiores investimentos em bens públicos que beneficiam 
o público feminino2. Além disso, o serviço público deve assumir um papel de exem-
plo para o restante da sociedade e deve manter a coerência, alinhando sua orga-
nização interna à vocação das políticas públicas de promover o interesse geral da 
sociedade. Ainda, um ambiente mais equânime promove o bem-estar no trabalho 
para todos os agentes públicos, melhora a imagem das instituições públicas e res-
peita as obrigações legais e regulamentares de combate à desigualdade de gênero 
(Godinho; Salej; Sousa, 2018). 

Em relação às medidas de enfrentamento à desigualdade de gênero no setor 
público, primeiramente, são necessárias ações mais estruturantes voltadas para a 
educação de toda a população contra os estereótipos de gênero, que são treinados 
e testados desde a infância. 

Por outro lado, medidas mais específicas, focadas na mobilização das or-
ganizações públicas em prol da construção da igualdade de gênero, também são 
indispensáveis. O Instituto Nacional de Estudos Territoriais (INET) da França 
identificou seis pontos chaves, focados nas organizações públicas, que devem 
ser tomados para a concretização da mudança: a) estruturar o projeto; b) re-
crutar e formar sem discriminar; c) fazer com que todas e todos progridam; d) 
conciliar o tempo pessoal e o tempo profissional; e) proteger a todas e todos; 
f) sensibilizar, mobilizar e responsabilizar (INET, 2013). Essa estrutura será 
utilizada a seguir para explorarmos algumas propostas, buscando adaptá-las à 
realidade brasileira3.

O primeiro passo consiste na estruturação de um projeto em prol da cons-
trução da igualdade de gênero no âmbito da administração pública. Para isso, é 
importante que os órgãos públicos mantenham atualizados e divulguem dados 
sobre seus servidores, com recorte de gênero e raça/cor, e com indicadores de car-
gos, para fomentar a transparência e tornar possível a produção de diagnósticos. 
Esses documentos devem ser utilizados como ferramenta para tomada de decisões 
estratégicas de conscientização, qualificação, promoção e ascensão aos cargos de 
liderança (Brasil, 2019). Além da elaboração de diagnósticos, a criação de uma rede 

2 Nesse sentido, cf. CHATTOPADHYAY; DUFLO. Women as policy makers: evidence from a 
randomized policy experiment in Índia. Econometrica, v. 72, n. 5, sept. 2004. Disponível em: 
https://economics.mit.edu/files/792.
3 Essa estrutura e as demais ações propostas pelo INET trazidas neste texto foram extraídas 
do e-book “Mulheres na função pública. Módulo 4: Políticas de gestão de pessoas com foco 
nas mulheres e outras medidas de mitigação das desigualdades de gênero no mundo do 
trabalho” (Godinho; Salej; Sousa, 2018).

https://economics.mit.edu/files/792
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de órgãos públicos pode ser importante para que referências e ideias sobre ações 
e políticas que vem sendo adotadas possam circular e se difundir para outras or-
ganizações4. 

O segundo passo se relaciona ao recrutamento e à formação de servidoras 
e servidores sem discriminação. Os editais não podem conter diferenciações que 
afastem a participação de mulheres ou de homens de determinados concursos, 
exceto em casos excepcionais e devidamente motivados5. O mesmo pode ser dito 
com relação à dimensão racial. Em relação às bancas examinadoras de concurso pú-
blico, recomenda-se que elas sejam mistas e representativas dos distintos grupos 
sociais – nesse caso, podem e devem ir além do gênero, mas abranger também a 
dimensão da raça, fundamental para abarcar a realidade da maioria das mulheres 
brasileiras, inclusive no setor público. Outra prática sugerida é colocar à disposição 
das bancas guias ou manuais sobre o processo de recrutamento que contenham 
exemplos de questões inadequadas para entrevistas que busquem garantir a igual-
dade de chances6. 

No que tange à formação, recomenda-se a realização de cursos de formação 
ou aperfeiçoamento específicos para mulheres, quando haja evidências da concen-
tração de mulheres (e de mulheres negras) em funções de baixa qualificação. Nes-
se caso, oferecer cursos específicos para esse grupo é importante para motivar a 
ascensão e a redução da diferença salarial. Deve-se ainda atentar para os horários 
dos cursos, a duração e a distância do local do treinamento, os quais devem ser 
compatíveis com as obrigações familiares ou pessoais.

O terceiro passo é fazer com que todas e todos progridam – o propósito 
aqui é romper com o “teto de vidro”. Como já abordado, a dificuldade de ascensão 
a cargos de chefia pelas mulheres tem relação com a sobrecarga de trabalho do-
méstico, sendo necessárias medidas para lidar com esse desequilíbrio. Uma delas 
consiste no aumento do tempo da licença paternidade, para que ela se iguale 
à licença maternidade, a fim de alterar o quadro de responsabilização prioritá-
ria das mulheres em relação aos filhos e mitigar as discriminações de gênero na 
ocupação de cargos de chefia. Outra possibilidade é instituir a licença parental, 

4 O INET também recomenda que haja uma pessoa no nível estratégico dedicada à questão 
da igualdade de gênero e/ou à luta contra as discriminações, bem como outas pessoas de 
referência nas diversas diretorias, garantindo um grupo de apoio ao projeto e a apropriação 
do tema por toda a organização.
5 Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já julgou ilegais dois editais da Polícia Militar 
que reservaram, sem qualquer justificativa, vagas somente para homens: um para o con-
curso de formação de oficiais e outro para vagas de médico e de dentista (RE 528.684/2013 
e RE 120.305/1995). Ainda, o Tribunal de Contas de São Paulo julgou ilegal edital de con-
curso que destinava vaga de auxiliar de serviços gerais, que executaria tarefas de “copa” e 
“limpeza”, somente para mulheres (TCSP-016706.989.17-5).
6 Por exemplo: É casada? Tem filhos? Pretende engravidar?
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quando cabe aos pais a decisão sobre como dividir o uso da licença de acordo com 
os interesses do casal7. 

Ainda quanto à licença maternidade, no Brasil, muitas organizações já con-
sideram a licença maternidade como período de efetivo exercício da função, mas 
ainda não mudaram as regras de avaliação de desempenho durante a licença. A 
depender da estrutura de cada carreira, isso pode gerar redução da remuneração e 
retardar o avanço na carreira. Outro elemento importante nesse eixo é a garantia 
dos regimes indenizatórios durante a licença maternidade. A garantia do salário e 
das gratificações em vigor, ao sair de licença, é fundamental. A maternidade não 
deve ser punida com a redução da renda. 

Apoiar as mulheres no processo de superação da autocensura e outros com-
portamentos típicos em estruturas marcadas pelo sexismo e pelo racismo também 
é importante. A Carta Europeia para a Igualdade das Mulheres e dos Homens na Vida 
Local8 (2006), por exemplo, destaca a necessidade de que os programas de for-
mação sejam focados em temáticas, competências e habilidades que precisam ser 
desenvolvidas pelas mulheres, de modo que elas possam ser bem-sucedidas nos 
processos de seleção para cargos mais altos na hierarquia da organização. 

O quarto passo consiste em ações que buscam promover um equilíbrio 
entre o tempo pessoal e profissional das mulheres. O Programa Pró-Equidade de 
Gênero e Raça9, instituído no Brasil pela já extinta Secretaria Especial de Políticas 
para as Mulheres (SPM), em parceria com o Fundo de Desenvolvimento das Na-
ções Unidas para a Mulher (Unifem) e a Organização Mundial do Trabalho (OIT), 
no eixo “Gestão de Pessoas”, propunha a capacitação de todos os funcionários so-

7 Esse é o modelo adotado pela Suécia, entre outros. Nesse país, em que a licença parental é 
de 480 dias, 90 dias devem ser obrigatoriamente tirados pelo pai. Antes dessa cota compul-
sória para os homens, quase 90 % dos dias eram utilizados por mulheres, o que demonstra a 
importância dessa obrigatoriedade para a efetividade da licença parental enquanto política 
de combate à desigualdade de gênero. Cf: SUÉCIA obriga pais a tirar pelo menos 3 meses 
de licença-paternidade. BBC Brasil. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/noti-
cias/2016/01/160106_suecia_parternidade_trabalho_fd.
8 A Carta europeia para a igualdade das mulheres e dos homens na vida local dirige-se às 
coletividades locais e regionais da Europa, que são convidadas a subscrevê-la, a tomar pu-
blicamente posição relativamente ao princípio de igualdade das mulheres e dos homens 
e a implementar, no seu território, os compromissos definidos na Carta. Disponível em: 
https://www.ccre.org/docs/charte_egalite_pt.pdf. Há cidades como Estrasburgo, na França 
(Ville de Strasbourg, 2013), em que a gestão local adota iniciativas mais audaciosas, como 
os programas de mentoriapara mulheres.
9 O Programa tem como objetivo difundir novas concepções na gestão de pessoas e na cul-
tura organizacional, combater dinâmicas de discriminação e desigualdade de gênero e raça 
praticadas no ambiente de trabalho, promover a igualdade de gênero e raça no que diz res-
peito às relações formais de trabalho e à ocupação de cargos de direção. Disponível em: 
https://www.ipea.gov.br/sites/proequidade/o-que-e.

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160106_suecia_parternidade_trabalho_fd
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160106_suecia_parternidade_trabalho_fd
https://www.ccre.org/docs/charte_egalite_pt.pdf
https://www.ipea.gov.br/sites/proequidade/o-que-e
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bre as corresponsabilidades familiares e o uso do tempo no mundo do trabalho. Já 
o INET propõe tornar o horário de trabalho flexível, dando a possibilidade de sua 
organização personalizada e maleável. Nesse sentido, avançam os estudos sobre o 
teletrabalho ou trabalho a distância. Ainda, propõe que se proíba reuniões que se 
estendam para além do horário de trabalho ou em horários discriminatórios, sen-
do essa uma forma simples de inclusão. Outra recomendação é garantir a existên-
cia de serviços de cuidado para os filhos dos agentes públicos: há organizações que 
mantêm uma creche no local de trabalho, outras que oferecem ajuda financeira; é 
possível reservar vagas para filhos das trabalhadoras e trabalhadores em estabele-
cimentos próximos ao local de trabalho. Não obstante, nenhuma dessas práticas é 
comum no setor público brasileiro.

O quinto passo, proteger a todas e todos, impõe enfrentar o desafio rela-
tivo a práticas de discriminações de gênero e raça e o assédio moral e sexual. O 
Programa Pró-Equidade destacava a importância de se criar e divulgar canais de 
denúncia, como as ouvidorias. Destaca-se também a necessidade de divulgar e 
garantir acesso ao código de ética, às normativas correlatas e à legislação sobre 
assédio moral e sexual. A soma desses elementos resulta na criação de um sistema 
de proteção, dentro da organização, contra as práticas citadas. No entanto, a pre-
venção também é essencial. O INET, por exemplo, propõe a criação de "Grupos de 
Prevenção de Situações de Mal-Estar" – o nome alude à toxidade dessas práticas 
para o ambiente de trabalho e a importância desse ponto.

O sexto passo consiste em sensibilizar, mobilizar e responsabilizar os servi-
dores. Esse último eixo é pedagógico e envolve, principalmente, ações de comuni-
cação e de formação voltadas para a mudança cultural e cognitiva. Ele é transversal 
aos anteriores e deve estar sempre presente. A comunicação interna é considerada 
como um espaço importante para sensibilizar e informar sobre as questões relati-
vas à igualdade de gênero e raça. 

Em suma, diante das evidências apontadas, é urgente o reconhecimento 
das desigualdades de gênero no serviço público, superando a ideia do serviço pú-
blico como um ambiente “neutro”, em que mulheres e homens, brancas e negras, 
têm as mesmas oportunidades de ingresso e ascensão nas carreiras. E, reconheci-
das as desigualdades, é preciso deixar de lado o discurso de que não há nada a ser 
feito, de que o dever de impessoalidade da Administração Pública não permite me-
didas de enfrentamento às desigualdades. O Estado tem poderosos instrumentos 
para criar um ambiente institucional mais favorável à execução do trabalho pelas 
mulheres, negras e brancas, que garantam uma conciliação mais saudável entre a 
vida privada e a profissional, mas também para contribuir para mudanças estrutu-
rais na sociedade brasileira.



CAPÍTULO 8 153 //

REFERÊNCIAS

ARONSON, E.; WILSON, T. D.; AKERT, R. M. Psicologia Social. 8. ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 2015.

BECHTLUFFT, R. P. Desigualdade de remuneração no setor público: poder, prestígio e 
discriminação na remuneração das carreiras do Poder Executivo do Estado de Minas 
Gerais. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração Públi-
ca) – Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, Fundação João Pinheiro, 
Belo Horizonte, 2019.

BRASIL. Ministério Público do Trabalho. Manual de boas práticas para promoção de 
igualdade de gênero. Brasília: MPT, 2019. Disponível em: https://mpt.mp.br/pgt/pu-
blicacoes/cartilhas/guia-para-fortalecer-a-insercao-e-ascensao-da-mulher-no-merca-
do-de-trabalho/@@display-file/arquivo_pdf.

CHARLES, M.; GRUSKY, D. Occupational ghettos: The worldwide segregation of women 
and men. Stanford: Stanford University Press, 2004.

CONSELHO DOS MUNICÍPIOS E REGIÕES DA EUROPA (CMRE). A Carta Europeia 
para a Igualdade das Mulheres e dos Homens na Vida Local. Insbruk: CMRE, 2006. 36 p.

EAGLY, A. H.; CARLI, L. L. Through the labyrinth:the truth about how women become 
leaders. Boston: Harvard Business School Publishing Corporation, 2007.

ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBICA (ENAP). Servidores Públicos Fede-
rais: Gênero. Enap Estudos, Brasília, 2014.

GODINHO, L., SALEJ, A. P.; SOUSA, R. R. Mulheres na função pública. Belo Horizonte: 
Fundação João Pinheiro, 2018.

GODINHO, L.; SOUZA-SEIDL, R. (org.). Mulheres, negras e gestoras: porque sim! Belo 
Horizonte: Fundação João Pinheiro, 2021.

HIRATA, H.; KERGOAT, D. Novas configurações da divisão sexual do trabalho. Cad. 
Pesqui., São Paulo, v. 37, n. 132, set./dez. 2007.

HULTIN, M. Some take the glass escalator, some hit the glass ceiling? Career conse-
quences of occupational sex segregation. Work and occupations, v. 30, n. 1, p. 30-61, 
2003.

KANTER, R. M. Recolocando as pessoas no cerne da organização do futuro. In: 
HESSELBEIN, F.; GOSLDSMITH, M.; BECKARRD, R. A organização do futuro. São 
Paulo: Futura, 1997.



154 A IGUALDADE TERÁ O ROSTO DA MULHER//

LOPEZ, F.; GUEDES, E. Três décadas de evolução do funcionalismo público no Brasil (1986-
2017): Atlas do Estado Brasileiro. Brasília: Ipea, 2020. 

STEIL, A. V. Organizações, gênero e posição hierárquica: compreendendo o fenômeno 
do teto de vidro. Revista de Administração, São Paulo, v. 32, n. 3, p. 62-69, 1997. Dis-
ponível em: http://www.spell.org.br/documentos/ver/18443/organizacoes--genero-e-
-posicaohierarquica---compreendendo-o-fenomeno-do-teto-de-vidro/i/pt-br.

VAZ, D. V. O teto de vidro nas organizações públicas: evidências para o Brasil. Economia 
e sociedade, Campinas, v. 22, n. 3, p. 765-790, dez. 2013.

VAN ENGEN, M. L. Gender, context and leadership styles: a field study. Journal of 
Occupational and Organizational Psychology, Londres, v. 74, n. 5, p. 581-598, dez. 2001.

NAÇÕES UNIDAS. Declaração e plataforma de Ação da IV Conferência Mundial sobre 
a Mulher: Declaração de Pequim, 1995. In: FROSSARD, H. (org.). Instrumentos interna-
cionais de direitos das mulheres. Brasília: Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, 
2006. p. 15-25.

VILLE DE STRASBOURG. Plan d'Action de la Ville de Strasbourg pour les Droit de Femmes 
et l'Égalité de Genre. Estrasburgo: Ville de Strasbourg, 2013. 75p.

INSTITUT NATIONAL DES ÉTUDES TERRITORIALES (INET). Égalité profisseonelle 
hommes-femmes: des clés pour agir. Estrasburgo: INET, 2013.

OLIVEIRA, E. R. B.; UNBEHAUM, S.; GAVA, T. A educação STEM e gênero: uma contri-
buição para o debate brasileiro. Cad. Pesqui., São Paulo, v. 49 n. 171, p. 130-159, jan./
mar. 2019.


