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―NINGUÉM nasce mulher: torna-se mulher. 

Nenhum destino biológico, psíquico, econômico 

define a forma que a fêmea humana assume no seio 

da sociedade; é o conjunto da civilização que 

elabora esse produto intermediário entre o macho e o 

castrado que qualifica de feminino. Somente a 

mediação de outrem pode constituir um indivíduo 

como um Outro. Enquanto existe para si, a criança 

não pode apreender-se como sexualmente 

diferençada. Entre meninas e meninos, o corpo é, 

primeiramente, a irradiação de uma subjetividade, o 

instrumento que efetua a compreensão do mundo: é 

através dos olhos, das mãos e não das partes sexuais 

que apreendem o universo‖. (BEAUVOIR, 1967, 

p. 9). 
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RESUMO 

 

Nesta tese, analisam-se a memória coletiva e as representações sociais de mulheres ex-reitoras 

das Universidades Públicas Estaduais da Bahia (UEBAs), a partir de narrativas sobre as 

relações de poder e gênero na gestão universitária. Para tanto, segue-se a metodologia da 

pesquisa qualitativa, cujos dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, 

com mulheres que ocuparam cargos de reitoras nas universidades públicas estaduais baianas, 

complementadas pelas técnicas de observação e pesquisa bibliográfica. Entre muitas 

representações sociais das entrevistadas, pode-se citar a campanha, que envolve embates, 

debates, apoios e relações políticas, fruto de uma trajetória anterior ao processo eleitoral, com 

a ocupação de cargos e a posição de liderança dentro do grupo, consolidando a confiança 

entre os pares. O processo eleitoral, no entanto, é desafiador e desgastante, quando se 

observam afetos e desafetos. Nos momentos mais acirrados da campanha, sobretudo quando 

há mulheres e negros na disputa, às vezes, aparecem situações desagradáveis de discriminação 

racial e de gênero, fruto de uma sociedade racista e patriarcal. Uma candidatura não é um 

projeto individual, mas uma proposta coletiva que abarca consensos em torno de um debate 

de ideias. As relações políticas, dentro e fora da universidade, desde que sejam em torno dos 

objetivos comuns da instituição, são importantes e necessárias, não só durante a campanha, 

mas especialmente no decorrer da gestão. É evidente a crença na gestão democrática e 

participativa como forma salutar para a condução de um reitorado na universidade pública. A 

universidade é vista pelas entrevistadas como um espaço plurirreferencial, que abarca a 

diversidade de saberes e agrega a possibilidade da dialética do tradicional e do inovador. 

Trata-se de um espaço do multiculturalismo que, pelo ensino, pesquisa e extensão transforma 

a vida das pessoas. Em suas memórias a respeito da gestão, as ex-reitoras destacam os 

desafios e as realizações, projetos e transformações, voltados para a formação humana e a 

prestação de serviços à sociedade. Nas representações sociais das ex-reitoras das UEBAs, 

sobre o ser mulher e a gestão do ensino superior, é marcante a concepção que elas têm do 

gênero feminino como sendo diferente, forte, inteligente e determinado, capaz de contrapor às 

representações sociais, ainda muito presentes em sociedades com resquícios patriarcais, que 

vê na mulher um sexo frágil incapaz de governar e empreender. As entrevistadas reconhecem 

as desigualdades de gênero e a discriminação, mas percebem os avanços e acreditam que uma 

educação pública e de qualidade seja a saída para a valorização e emancipação feminina e de 

outros recortes de gênero, classe e raça/etnia. As relações de poder e gênero nas universidades 

públicas baianas, em boa medida, seguem a lógica da sociedade, com o diferencial de que a 

circulação do conhecimento diuturnamente em seus espaços, por vezes, inibe ou oculta os 

estigmas e a discriminação. Com esta investigação científica, espera-se que se amplie o 

debate sobre as questões de gênero nas esferas de poder das universidades públicas, 

possibilitando uma significativa ampliação da presença diversificada dos sujeitos sociais que 

compõem os quadros docentes das instituições de ensino superior. 

 

Palavras-chave: Gestão universitária; Relações de poder; Mulheres; Memória coletiva; 

Representações sociais.  
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ABSTRACT  

 

In this research, were analyzed the collective memory and social representations of women 

who are former rectors of the Public State Universities of Bahia (UEBAs), based on their 

narratives, about the relations of power and gender in university management. For this, the 

methodology of qualitative research was followed, whose data were collected through semi-

structured interviews, with women who held positions of rector at public state universities in 

Bahia, complemented by the techniques of observation and bibliographic research. Among 

the many social representations of the interviewees, we can mention the campaign that 

involves clashes, debates, support and political relations resulting from a previous trajectory 

to the electoral process, with the occupation of positions and the leadership within the group, 

consolidating the trust among their pairs. The electoral process, however, is challenging and 

exhausting, when it is observed affection and disaffection. In the fiercest moments of the 

campaign, especially when there are women and black people in the dispute, sometimes 

unpleasant situations of racial and gender discrimination appear, the result of a racial and 

patriarchal society. An application is not an individual project, but a collective proposal that 

encompasses consensus around a debate of ideas. Political relations, inside and outside the 

university, as long as they are around common objectives of the institution, are important and 

necessary, not only during the campaign, but especially during management. It is evident the 

belief in democratic and participative management as a healthy way to conduct a rectorate at 

the public university. University is seen by the interviewees as a multiple reference space, 

which encompasses the diversity of knowledge and adds the possibility of the dialectic 

between the traditional and the innovative. It is a part of multiculturalism that, through 

teaching, research and extension, transforms people's lives. In their memories about 

management, the former rectors highlight the challenges and achievements, projects and 

transformations, focused on human formation and the provision of services to society. In the 

social representations of the former directors of UEBAs, about being a woman and the 

management of college education, it is remarkable the concept that they have of the female 

gender as being different, strong, intelligent and determined, capable of opposing social 

representations, that is still present in societies with patriarchal remnants like ours, which sees 

women as fragile sex incapable of governing and undertaking. The interviewees recognize, 

however, that there are gender inequalities and discrimination, but they also perceive the 

advances and believe that a quality and public education is the way out for the valorization 

and emancipation of women and other cuts of gender, class and ethnicity. The relations of 

power and gender in public universities of Bahia, largely, follow the logic of society as a 

whole, with the difference that the knowledge circulation on a daily basis in its spaces 

sometimes inhibits or hides stigma and discrimination. Based on this scientific investigation, 

it is expected that the debate on gender issues will expand in public universities power 

spheres, enabling a significant expansion of the diverse presence of social subjects that 

compose the teaching staff of College Education Institutions. 

 

Keywords: University Management; Power Relations; Women; Collective Memory; Social 

Representations.   
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1 INTRODUÇÃO 

As relações de poder nas universidades públicas estaduais do estado da Bahia, em boa 

medida, seguem a mesma lógica das relações de poder observadas na sociedade capitalista 

contemporânea. Notamos a presença maior de homens na história das reitorias universitárias 

das instituições citadas, semelhante ao que acontece em outras instituições sociais.  

Na gestão das universidades baianas, sobretudo as públicas estaduais, sabemos que 

apenas seis mulheres ocuparam a reitoria, sendo cinco eleitas pelo voto da comunidade 

acadêmica, em mais de três décadas de existência dessas instituições, o que está fora de 

consonância com a justa distribuição de poder, haja vista o grande contingente de mulheres 

que compõem a sociedade baiana representada no corpo docente de suas universidades 

públicas.  

Cremos que essa é uma razão plausível para desenvolver uma investigação científica, 

em nível de doutoramento, no intuito de responder a vários questionamentos que envolvem a 

gestão das universidades públicas estaduais da Bahia. Procuramos, portanto, conferir 

representatividade às mulheres que compõem o quadro docente dessas universidades, 

possibilitando-lhes expressar o que pensam sobre a maioria masculina nas reitorias 

universitárias e o que propõem para o debate e ações efetivas, visando à transformação social, 

sobretudo nas relações de poder no meio acadêmico.  

Observamos que há lacunas no conhecimento sobre este assunto, especialmente a 

respeito da gestão central das universidades no estado da Bahia, com estudos voltados para a 

questão de gênero. As questões relacionadas ao poder, gênero, classe e raça/etnia estão postas 

em xeque no atual contexto histórico e político que estamos atravessando no Brasil.  

É importante lembrar que muitas produções correlatas ao tema foram publicadas nos 

últimos anos (SOUZA E SARDENBERG, 2013; GAUCHE, VERDINELLI E SILVEIRA, 

2013; BASTOS, 2013; MARZOLA, 2013; SILVA, 2014; METZ, 2014; PEREIRA E LOPES, 

2015; MANO, 2015; VALENTE, 2016; VICENTINI, 2016; MENDONÇA, 2017), porém 

estudos que discutem diretamente a presença de mulheres nas reitorias das universidades 

ainda são poucos. 
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Outras pesquisas realizadas anteriormente também apresentam aproximações do nosso 

tema, como é o caso de Queiroz (2001), Corsini e Souza Filho (2004), Cappelle, Melo, Brito e 

Brito (2004), Miranda, Cassol e Silveira (2006), Serafim (2006), Paiva (2006), Farias Filho 

(2007), Prado (2010), Esther (2011), Dourado e Nascimento (2012), entre outros; de certa 

forma, suas pesquisas estão relacionadas com a questão do gênero feminino e a gestão do 

ensino superior, ou com a gestão de outros espaços públicos de poder.  

Nos últimos cinco anos, em trabalhos disponíveis nas plataformas Capes, Scielo, 

Google Acadêmico e os principais eventos científicos do país, observamos uma crescente 

produção sobre mulheres em cargos de gestão e liderança, como empreendedoras e em 

funções administrativas que exigem competência diretiva, e, consequentemente, maior 

visibilidade nas relações de poder dentro e fora das instituições.  

Dessas publicações que foram localizadas pelos descritores ―mulheres reitoras‖, 

―gestão e gênero‖ e ―liderança feminina‖, destacamos algumas que fazem referência direta às 

temáticas gestão do ensino superior e gênero feminino: Pereira e Lopes (2015) Fialho, Rosa e 

Nunes (2016), Ambrosini (2017), Ramires e Ferreira (2018), Fialho e Rosa (2018), Presser, 

Silva e Silva (2018).  

Fora do Brasil, a exemplo da Espanha, dois trabalhos apresentam muitas semelhanças 

com a pesquisa que desenvolvemos: Poder y liderazgo de mujeres responsables de 

Instituciones Universitarias (SÁNCHEZ MORENO; LÓPEZ YÁÑEZ, 2008) e Visibilidad y 

poder de las mujeres en instituciones universitárias (SÁNCHEZ-MORENO; TOMÁS 

FOLCH; LAVIÉ MARTÍNEZ, 2013).  

Mesmo reconhecendo que há semelhanças entre alguns trabalhos de investigação que 

foram desenvolvidos no Brasil e no mundo e a temática por nós proposta, para além do 

contexto espacial e temporal, muitas diferenças poderão ser enumeradas, como a metodologia 

utilizada na nossa pesquisa, à luz da Teoria da Memória Coletiva e da Teoria das 

Representações Sociais.  

Quanto às justificativas para uma pesquisa dessa natureza, inicialmente é preciso 

esclarecer que há poucas pesquisas sobre a gestão de reitoras nas universidades públicas e que 

é importante discutir a presença de mulheres em cargos estratégicos de gestão e poder, pelo 

potencial que elas apresentam, que, muitas vezes, é subutilizado, e por causa das 
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oportunidades que lhes são negadas. Se fizermos uma rápida visita às salas das reitorias das 

universidades públicas baianas e observarmos as galerias de fotos dos reitores, ficará fácil 

perceber em que mãos a gestão esteve durante toda a história das nossas universidades. Resta-

nos, então, problematizar o porquê dessa concentração de poder e o papel da mulher à frente 

das instituições públicas de ensino superior. 

Sobre as motivações pessoais que nos levaram à escolha do tema para desenvolver a 

pesquisa, destacamos a experiência que tivemos na gestão da escola pública, no período de 

1999 a 2006, além de pesquisas realizadas na área de gestão educacional e políticas públicas, 

com destaque para aquelas realizadas no mestrado acadêmico. Algumas pesquisas anteriores, 

que geraram publicações, também foram importantes nessa motivação. Outras atividades, tais 

como palestras, minicursos; disciplinas ministradas na graduação e na pós-graduação (lato 

sensu) relacionadas com a temática; coordenação de um curso de especialização na UNEB 

sobre Políticas Públicas e Gestão Educacional, cursos de formação docente a respeito da 

temática, compõem parte das justificativas pessoais para nosso envolvimento no tema e no 

programa de pós-graduação escolhido para trilhar os caminhos do doutorado.  

A contribuição que a pesquisa pode trazer está no campo do debate, dentro e fora da 

universidade, a respeito da atuação da mulher em cargos de poder e decisão, como é o caso da 

reitoria das universidades públicas estaduais da Bahia, motivando mais escritos a respeito da 

questão de gênero e poder e até mesmo motivando mulheres a lançarem candidaturas para 

concorrer a cargos de gestão pública, ou, ainda, como candidatas ao legislativo e executivo da 

política partidária, em âmbito municipal, estadual ou federal.  

Partindo dessas justificativas e da importância do papel da mulher no contexto 

acadêmico das universidades públicas estaduais da Bahia, cabe indagar: em que medida as 

relações de poder que se estabelecem no contexto das universidades restringem ou definem o 

espaço ocupado pela mulher na esfera da gestão dessas instituições? Seguindo suas narrativas, 

quais são as memórias coletivas e as representações sociais que as mulheres que foram 

reitoras das universidades públicas estaduais da Bahia têm sobre as relações de poder e gênero 

na gestão universitária? 

Consideramos neste estudo que muitas mulheres, ao longo da história das 

universidades públicas baianas, ocuparam e ocupam cargos importantes na gestão das 

instituições de ensino superior (IES); portanto, também deveria ser natural sua ascensão ao 
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cargo de reitoras. É comum serem eleitas para a diretoria dos campi, mas, raramente, 

ascendem à função máxima da universidade, que é o cargo de reitora. O acesso da mulher à 

reitoria das universidades é permeado por relações políticas, dentro e fora da instituição, as 

quais têm sido favoráveis aos homens, tal qual acontece em outros espaços de poder na 

sociedade capitalista contemporânea. 

Entretanto, quando superam essa barreira, elas conseguem fazer uma gestão 

transparente e coerente com os objetivos sociais esperados de uma instituição pública, 

rompendo com os preconceitos sobre as mulheres nos espaços de poder. Aqui está o desafio 

da reflexão e do debate: analisar a memória coletiva e as representações sociais de mulheres 

ex-reitoras
1
 das universidades públicas estaduais da Bahia, à luz de suas narrativas sobre as 

relações de poder e gênero na gestão universitária. Esse foi, portanto, nosso principal 

objetivo. 

Para alcançar o objetivo principal da pesquisa, fizemos revisão da literatura sobre 

memória, representações sociais, gênero, feminismo, poder e gestão universitária. Com isso, 

realizamos um levantamento das pesquisas atuais sobre o tema e compusemos um quadro 

histórico da ocupação das reitorias na gestão das universidades públicas estaduais da Bahia.  

Outro objetivo da pesquisa foi verificar quais são as representações sociais que as 

mulheres reitoras têm sobre a presença do gênero feminino na gestão universitária, 

especialmente nas reitorias, e o perfil que elas consideram ser adequado ao gestor público.  

Além desta seção introdutória (1), o texto se subdivide a seguir nas seguintes seções: 

2) História das mulheres: da denúncia ao anúncio; 3) Relações de poder na gestão 

universitária: da mão invisível à potência visível; 4) Memória coletiva e teoria das 

representações sociais: a práxis cotidiana das relações humanas; 5)  Caminhos percorridos na 

trajetória da pesquisa: dos procedimentos às aproximações; 6) Narrativas de mulheres no 

poder: uma análise possível; 7) Para fechar algumas reflexões e abrir o debate. 

Na seção História das Mulheres: da denúncia ao anúncio, fazemos uma explanação 

sobre gênero e feminismo, na qual procuramos analisar o gênero como um fato cultural, uma 

                                                 

1
 No período da coleta de dados no campo de pesquisa, nos anos de 2017 e 2018, ainda estava no 

reitorado da UESC a professora Adélia Pinheiro, que, por volta do mês de julho de 2018, assumiu um 

cargo diretivo na Secretaria Estadual de Educação da Bahia.   
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construção social, em que os conceitos de masculino e feminino identificam socialmente as 

pessoas (PIERUCCI, 2007). Ao falarmos em feminismos, ou feministas, estamos nos 

referindo ao estudo que trata dos movimentos feministas, cuja principal luta é a defesa da 

diferença de gênero, que questiona a subordinação do feminino ao masculino, ressaltando a 

positividade da diferença do primeiro sobre o segundo, que, ao longo da história, perpassou 

por diferentes estágios, indo desde o movimento antiescravagista e sufragista, até os dias de 

hoje, quando se discute a intercessão de gênero, classe e raça/etnia (DAL RI, 2007). Após a 

explanação dos temas que envolvem gênero e feminismo, apresentamos um pouco da história 

das mulheres no Brasil, situando-as nas regiões geográficas brasileiras do Norte, Nordeste, 

Centro-Oeste, Sudeste e Sul, demonstrando, historicamente, a luta dessas mulheres para 

alcançar igualdade de direitos e de oportunidades. Ainda nessa seção, apresentamos um 

recorte sobre as mulheres na ciência, na educação e na política, em que sua demonstração de 

força, persistência e resistência pode ser notada ao longo da nossa história. 

Na terceira seção desta tese, apresentamos a relação entre poder e gestão, com 

destaque para a gestão do ensino superior, perpassando pelos conceitos de poder, autonomia, 

democracia e participação e da própria gestão universitária, a partir de sua constituição 

histórica e seus desafios na atualidade, com base em teóricos que discutem essas questões, a 

exemplo de Bobbio (1998, 2000, 2012), Canetti (1995), Foucault (1979, 2009), Weber (1982, 

1999) e outros que nos ajudaram a compreender o fenômeno das relações de poder e da gestão 

do ensino superior, conforme o exposto na seção.  

Na seção quatro, fazemos uma exposição sobre a teoria da Memória e das 

Representações Sociais, tomando a Teoria da Memória Coletiva de Halbwachs (1990) e a 

Teoria das Representações Sociais de Moscovici (2003, 2013), como eixos centrais do debate, 

e outros, discutindo as definições, a trajetória histórica, as abordagens e os objetos de estudo 

dessas teorias.  

A seção cinco dispõe sobre os caminhos metodológicos que percorremos para 

proceder com a coleta e análise dos dados da pesquisa, e, em tempo, apresentamos as 

mulheres que foram entrevistadas. Trazemos, inicialmente, o entendimento sobre o que é a 

pesquisa, que, no caso deste estudo, trata-se de uma pesquisa qualitativa, embora haja dados 

quantitativos diluídos no referencial teórico, a análise recai sobre o conteúdo discursivo das 

entrevistas e da observação realizada. As entrevistas concedidas pelas cinco mulheres que 

foram reitoras das universidades públicas estaduais da Bahia são do tipo semiestruturadas. A 
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observação foi realizada nos anos de 2017 e 2018, por ocasião das eleições para a reitoria da 

Universidade do Estado da Bahia e da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 

respectivamente.  

Na penúltima seção, trazemos a análise dos dados, em que apresentamos um diálogo 

entre o autor da pesquisa, as participantes entrevistadas e os teóricos que deram embasamento 

ao nosso texto, além de informações sobre a observação realizada durante os pleitos eleitorais 

para a reitoria da UNEB (2017) e da UESB (2018).  

Por fim, de todos esses dados analisados, redigimos, na última seção, as nossas 

conclusões, conforme nossos questionamentos, pressupostos e objetivos apresentados nesta 

tese. 
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2 HISTÓRIA DAS MULHERES: DA DENÚNCIA AO ANÚNCIO 

 

Ao propor escrever um texto sobre a história das mulheres, na verdade, temos 

consciência de que não é possível explorar com profundidade o assunto, tendo em vista a 

abrangência; apresentaremos um panorama geral para discutir os principais conceitos que dão 

sustentação teórica a esta tese.  

O que desejamos aqui, portanto, é situar a discussão a partir de um marco teórico que 

apresenta a temática, sinalizando o objeto de estudo, que trata especificamente da questão de 

gênero nas relações de poder dentro das universidades públicas estaduais da Bahia segundo as 

teorias de Memória Coletiva e das Representações Sociais.  

Nesse sentido, a presente seção traz, inicialmente, questões relativas à memória e 

história de gênero e feminismo para, em seguida, apresentar um pouco da história de mulheres 

que se destacaram no cenário internacional e nacional. No Brasil começaremos com as 

mulheres indígenas e perpassaremos pelas diferentes regiões do país, em um breve panorama, 

com destaque para a história das mulheres na ciência, na educação e na política.  

Trata-se, portanto, de um tópico basilar para a sustentação da nossa tese, cujo objeto 

central versa sobre a memória e as representações sociais da mulher nos espaços de poder das 

universidades públicas brasileiras, especialmente nas universidades públicas do estado da 

Bahia. Assim, categorias analíticas, como gênero, feminismo, poder, gestão, representações 

sociais e memória compõem-se como marco teórico da presente tese.  

 

2.1 Gênero e feminismo: algumas concepções  

Inicialmente, podemos entender gênero como uma categoria analítica transversal, que 

comporta o masculino e o feminino, homem e mulher, macho e fêmea da espécie humana, que 

perpassa pelas diferentes sexualidades (heterossexual, homossexual, transexual) e pelo 

intersexo, em suas perspectivas biológicas, culturais, históricas e socialmente situadas, que 
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questiona as ideologias, as discriminações, as desigualdades e o poder patriarcal
2
 (FREITAS, 

2018).  

A categoria gênero é uma forma de ser e estar no mundo e faz parte das relações 

sociais, históricas e culturais dos seres humanos, em sua busca pela sobrevivência, o que leva 

às relações econômicas e políticas e, consequentemente, às relações de poder. De acordo com 

Saffioti (2015, p.142): 

Diferenciações nesta esfera (ontológica) geraram seres sexuados. O sexo 

desta forma pertenceu, originariamente, apenas à esfera ontológica orgânica. 

À medida que a vida orgânica ia se tornando mais complexa, ia, 

simultaneamente, surgindo a cultura. Os hominídeos desceram das árvores, 

houve mutações e a cultura foi se desenvolvendo. É pertinente supor-se que, 

desde o início deste processo, foram sendo construídas representações do 

feminino e do masculino. Constitui-se, assim, o gênero: a diferença sexual, 

antes apenas existente na esfera ontológica orgânica, passa a ganhar um 

significado, passa a constituir uma importante referência para a articulação 

das relações de poder. A vida da natureza (esferas ontológicas inorgânica e 

orgânica), que, no máximo, se reproduz, é muito distinta do ser social, que 

cria sempre fenômenos novos.  

Na luta pela sobrevivência estão postas as diferenças de sexo, de gênero, de classe e de 

raça/etnia, onde, também, encontram-se as desigualdades sociais, a submissão, a opressão, o 

racismo e os diferentes tipos de discriminação. Quando falamos em gênero, a diferença, 

certamente, é uma categoria positiva da relação e não estamos a negá-la; por outro lado, as 

desigualdades, a opressão, a violência – tanto físicas quanto simbólicas –, o racismo e a 

discriminação, embora estejam aí e façam parte das relações humanas, não podem ser vistos 

de forma natural, mas, sim, como construções históricas e culturais, que precisam ser 

problematizadas, questionadas, fazendo parte de uma luta, não somente das mulheres, mas de 

todos. 

Gênero é, portanto, um conceito dentro da construção histórica e cultural, socialmente 

cunhado por diversas teorias que se posicionam contra qualquer tipo de desigualdade por 

razões de sexo, de classe, de raça/etnia, de religião, especialmente quando o feminino é posto 

como inferior ao masculino e, com isso, a supremacia do último sobre o primeiro. ―Deste 

ângulo, o gênero inscreve-se no plano da história, embora não possa jamais ser visto de forma 

                                                 

2
 De acordo com Saffioti (2015) o patriarcado é uma forma de dominação e poder do masculino sobre 

o feminino, portanto uma questão da relação de gênero a ser discutida. 
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definitivamente separada de sexo, na medida em que também está inscrito na natureza [...]‖ 

(SAFFIOTI, 2015, p.144). 

Nesta mesma perspectiva, Pierucci (2007) esclarece ainda mais a diferença entre sexo 

e gênero quando descreve: 

―Sexo‖ é o dado biológico de uma classificação cultural doravante chamada 

―gênero‖. ―Sexo‖ é o substrato biológico sobre o qual são construídas as 

práticas socioculturais de ―gênero‖. Ainda noutras palavras, ―sexo‖ é a base 

biologicamente dada sobre a qual se impõe social e culturalmente o 

―gênero‖, que é desse modo, uma construção social. As palavras ―macho‖ e 

―fêmea‖ identificam clinicamente pessoas em termos de suas naturezas 

biologicamente sexuadas; as palavras ―masculino‖ e ―feminino‖ identificam 

socialmente pessoas em termos de seus gêneros. [...] (PIERUCCI, 2007, 

p.34, grifo do autor). 

Embora a questão de gênero não esteja desvinculada da questão de sexo, como afirma 

Saffioti (2015), é preciso levar em consideração que o gênero estabelece uma relação de 

poder e de lugar historicamente hierárquico, em que se reserva o lugar privativo do lar para a 

mulher e o lugar público e de destaque para o homem.  

Com a ajuda do processo ideológico e com o exercício de poder das religiões, da 

cultura machista e do patriarcado e da própria ciência, como dissemos, a partir da 

diferenciação de sexo afirma-se como sendo o homem superior à mulher, por ser ele ativo, 

enquanto ela, passiva, por ser ela emotiva, e ele, razão, por ser ela reprodução da espécie, do 

cuidado e da casa, e ele, criação, sustentação e proteção da espécie. Ele, dono da força física – 

dominador, portanto, – e ela, submissa e sujeita à dominação.  

Segundo Izquierdo (1998, p.26):  

El concepto de sexo es susceptible de recibir una diversidad de tratamientos. 

Cuando se afirma su realidad empírica, en un extremo puede comportar que 

el individuo quede reducido a las diferencias sexuales anatómicas, como 

determinantes de todo ser; en este caso es cuando se hace la doble 

clasificación de hembras y machos, y el sexo, en lugar de ser un atributo de 

la persona, se confunde con la propia persona. En el otro extremo, pueden 

tomarse las diferencias sexuales como uno de los atributos de la persona, 

limitando su alcance a la procreación, en este caso el atributo y la persona, 

no quedan confundidos [...] Mi posición es la de tomar el hecho de que la 

especie es sexuada como suporte de la identidad, facilitando la maduración 

emocional, dando un apoyo a la idea de que los seres humanos somos 

sociales por necesidad, somos incompletos y mortales [...]. 
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Em uma publicação de autoria da pesquisadora Eliane Gonçalves e do pesquisador 

Luiz Mello (2017, p. 26), intitulada Gênero – vicissitudes de uma categoria e seus 

„problemas‟, que descreve o conceito histórico de gênero, os autores mencionam os trabalhos 

de Robert Stoller e John Money nas décadas de 1950 e 1960, nos Estados Unidos, em que há 

uma clara defesa da ―separação entre sexo, dado da natureza ou biologia, e gênero, construto 

social‖.  

Neste paradigma, o axioma é que sexo é anterior ao gênero, já que nascemos 

com ele, a diferença sexual primária é da ordem da natureza, enquanto o 

gênero é aprendido. Assim, a cultura organiza e distribui feminilidades e 

masculinidades em termos de expectativas que são aprendidas e fixadas 

pelas normas sociais. (GONÇALVES; MELLO, 2017, p. 26). 

Nas academias, os estudos que versam sobre questões que envolvem sexo/gênero vêm 

crescendo e se afirmando, com a institucionalização de centros de pesquisa, onde já existem 

muitas dissertações e teses nos cursos de pós-graduação. Vale assinalar que, a partir da III 

Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e as Formas 

Conexas de Intolerância, que aconteceu em Durban, em 2001, os estudos sobre gênero e 

raça/etnia ganharam relevo, por isso as instituições brasileiras passaram a dar maior atenção a 

essas questões (ROSEMBERG, 2013).  

Segundo Kyriakos (2007), no Brasil, com a Constituição Federal de 1988, conhecida 

como a ―Constituição Cidadã‖, busca-se estabelecer a igualdade de gênero, com base na 

vivência do bem-estar social, em que os direitos humanos substituem as práticas de violência 

e em que a ética do olhar feminino sobre o global e o local se deixa transparecer nas relações 

sociais. Porém, a autora adverte que há uma distância considerável entre o que diz a lei e o 

que se pratica na realidade: ―Uma legislação avançada e uma prática atrasada é a nossa 

realidade‖ (KYRIAKOS, 2007, p. 19).  

Nessa lógica, Galinkin e Bertoni (2014) reconhecem que, a partir dos movimentos 

feministas, notam-se mudanças nas representações sociais de homens e mulheres.  

Para as autoras, gênero, como conceito normatizador das relações sociais,  

[...] organiza de forma concreta e simbólica toda a vida social. Tratando-se 

de um constructo social, os papéis desempenhados são aprendidos nas 

diversas relações sociais que se estabelecem nos espaços de convívio dos 

sujeitos, e que se desenvolvem nas diversas práticas que implicam as 

aprendizagens de estereótipos e identidades, bem como a divisão de espaços, 

tempos etc. (GALINKIN; BERTONI, 2014, p.16). 
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Porém, essas relações não acontecem de maneira passiva, mas dentro de uma 

atmosfera de conflitos. Trata-se de um território em disputas e constantes afirmações. Espaços 

de hegemonia e contra-hegemonia, em que o poder transita, a partir do diálogo, da dialética e 

do conflito, conforme ilustra Radl-Philipp (2014, p.49): 

Es preciso indagar, entonces, en el proceso de la construcción social de las 

identidades de género conceptualizando a éste como un proceso sumamente 

complejo e complicado en el cual el propio sujeto construye y reconstruye e 

activamente los contenidos estructurales de los roles de género, esto es, 

analizar desde una óptica teórico-interaccionista esta dinámica de la 

construcción social de las identidades de género.  

Historicamente exploradas e oprimidas, as mulheres recebem menos proteção das leis 

trabalhistas, diferença salarial, diferença na jornada e condições de trabalho em relação aos 

homens, sendo-lhes negada a própria cidadania (COSTA; SARDENBERG, 2008). 

É fato que, na década de 2004 a 2014, as políticas de inclusão e redução das 

desigualdades sociais caminhavam para uma melhor distribuição do poder entre homens e 

mulheres, negros, brancos e indígenas, conforme dados do IPEA naquela ocasião (BRASIL, 

2015). Entretanto, nos últimos anos (2015 a 2020), observa-se um retrocesso nessas políticas 

com sérios agravamentos nas relações de poder. 

Para Quirino (2014, p.11). 

 

Os diversos indicadores produzidos a respeito da presença de mulheres nos 

espaços de poder e decisão têm permitido, cada vez mais, denunciar, de 

forma incontestável, a quase ausência feminina nestes espaços, evidenciando 

que a participação das mulheres nos espaços de poder e decisão continua 

sendo um desafio para a sociedade brasileira.  

Podemos observar que, em boa medida, no Brasil, as mulheres historicamente têm 

sido excluídas da participação do poder nas instituições públicas, sendo a elas designadas as 

funções hierarquicamente inferiores e menos remuneradas. Este é, portanto, o desafio da 

sociedade contemporânea: distribuir as relações de poder entre os ―desiguais‖, o que se tornou 

uma tarefa ainda mais difícil no contexto social, político e econômico em que vivemos.  

Voltando ao contexto do surgimento dos estudos de gênero, Varela (2013, p.183) 

afirma: 
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Los estudios de género surgen en las universidades norte-americanas en la 

década de los setenta y en las españolas diez años después. Ya en los últimos 

veinte años, el estudio del género se ha incorporado a todas las ciencias 

sociales. Si el género es una construcción cultural, por fuerza ha de ser 

objeto de estudio de las ciencias sociales.  

É nessa perspectiva que o presente estudo incorpora a categoria de análise gênero, 

para discutir a relação de poder dentro das Universidades do estado da Bahia, já que o espaço 

educacional, nos últimos anos, tem sido ocupado pelo público feminino na graduação e pós-

graduação e pelas mulheres professoras, sendo 70,6% do público feminino na graduação 

(INEP, 2017).  

Podemos reafirmar que, diferente dos sexos feminino e masculino, com suas 

peculiaridades biológicas, o gênero é um construto sociocultural. Porém, não devemos 

esquecer o que afirma Saffioti (2015, p.145): ―[...] o ser humano consiste na unidade destas 

três esferas, donde não se poder separar natureza de cultura, corpo de mente, emoção de razão 

etc. É por isso que o gênero, embora construído socialmente, caminha junto com sexo [...]‖. 

Assim como a definição de gênero, em sua complexidade, transversalidade e 

diferentes nuances, o conceito de feminismo também exige cuidado ao ser apresentado, dada 

sua natureza complexa e multifacetária. Esses conceitos serviram de referência para embasar 

nossa pesquisa.  

Já faz mais de dois séculos que as mulheres se organizam e lutam por igualdade de 

gênero, em diferentes lugares do mundo. Há mais de duzentos anos que, mesmo em 

sociedades machistas e autoritárias, há registros de levantes de mulheres que, através da 

literatura, da arte, da política, da religião, da ciência ou de outras ações humanas, reivindicam 

os direitos de ser e estar no mundo, como explica Varela (2013 p.14-15):  

El feminismo es uno discurso político que se basa en la justicia. El 

feminismo es una teoria y práctica política articulada por mujeres que tras 

analizarla realidade en la que viven toman consciência de las 

discriminaciones que sufren por la única razón de ser mujeres y deciden 

organizar-se para acabar con ellas, para cambiar la sociedad [...] partiendo 

de esa realidade, el feminismo se articula como filosofía política y, al mismo 

tiempo, como movimiento social [...] Además de ser una teoria política una 

prática social, el feminismo es muy más. El discurso, la reflexión en la 

práctica feminista con llevan también una ética y una forma de estar en el 

mundo [...].  
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Para quem não está familiarizado com a temática, acreditamos que a definição de 

Varela (2013) é esclarecedora e nos ajuda a pensar no papel da mulher na sociedade e na 

própria relação entre mulheres e homens em diferentes tempos e espaços da história da 

humanidade. 

Pedro (2013) afirma que se identifica com o feminismo aquele ou aquela que vê nas 

mulheres as mesmas capacidades profissionais que os homens, não tolerando discriminação 

ou violência de gênero/sexo, que advoga a favor do prazer sexual da mulher, assim como é 

para os homens, e pela igualdade de direitos entre homens e mulheres.  

A concepção da literatura produzida pelos homens a respeito dessa temática, no geral, 

difere e do que a autora nos acaba de descrever, daí a importância de estudar os clássicos 

sobre o assunto, sobretudo o que foi produzido por mulheres. 

A obra de Chistine de Pizan La cuidad de las damas, escrita em 1405, já tratava, de 

certa forma, da questão do feminismo. “Es la primeira mujer escritora reconocida, dotada 

además de gran capacidade polémica lo que le permitió terciar en los debates literários del 

momento” (VARELA, 2013, p.24). Seguiu-se historicamente a obra de Mary Wollstonecraft 

intitulada Vindicación de los derechos de la mujer, de 1794, considerada como marco inicial 

do feminismo no mundo. Varela (2013) cita, ainda, os escritos do filósofo Paulain de la Barre, 

em 1671, que foi importante para impulsionar o feminismo no mundo, com a obra intitulada 

La igualdad de los sexos.  

No contexto brasileiro, o feminismo, sobretudo na virada do século XIX para o século 

XX, com o advento da República, amplia a luta e as conquistas. Assim, em 1906, ingressa na 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Myrthes de Campos, a primeira mulher a fazer parte 

dessa organização. Em 1910, o protagonismo fica por conta de Leolinda Daltro, que funda o 

Partido Republicano Feminino e organiza uma marcha em prol do voto da mulher. Em 

novembro de 1917, no Rio de Janeiro, além dessas mulheres já citadas, destaca-se o 

protagonismo feminino de Bertha Lutz e outras feministas, que encamparam diversas lutas 

pelos direitos civis e democráticos das mulheres brasileiras (SOIHET, 2013). 

Conforme Grossi (2004), o marco teórico dos estudos feministas no mundo é o texto 

Segundo Sexo, da escritora Simone de Beauvoir, publicado em 1949, enquanto, no Brasil, a 

tese de livre docência da professora Saffioti na USP, no ano de 1967, pode ser considerada 
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como marco inaugural da teoria de gênero e feminismo, bem depois, portanto, dos estudos na 

América do Norte e na Europa, que remontam ao início do século XX. 

Segundo Pierucci (2007), o movimento feminista no Brasil pode ser compreendido a 

partir de três ondas
3
 distintas: igualitarista, diferencialista e da multiplicidade feminina. A 

primeira estende-se do início até meado do século XX, cuja luta é travada em torno da 

igualdade dos sexos masculino e feminino, porém, naquele período, ainda não se falava de 

diferenças de gênero. A segunda onda é o despertar da diferença de gênero e a busca da 

positividade dessa diferença a favor do gênero feminino, que vai dos anos sessenta aos anos 

oitenta, do século XX, com efervescência teórica e prática. A partir dos anos oitenta do século 

XX, a terceira onda do feminismo, no Brasil, se destaca pela multiplicidade e complexidade. 

Nessa terceira onda, observamos não apenas a diferença de gênero, mas as diferenças dentro 

do próprio gênero feminino, em que as lutas são diversas e nem sempre coincidem os 

interesses entre mulheres de raças/etnias e classes diferentes. Daí o feminismo alcançar sua 

complexidade e multiplicidade na tríade do gênero, raça/etnia e classe. ―A história intelectual 

do feminismo desdobra-se em três etapas principais. São as chamadas três ondas da 

teorização feminista, seus três grandes avanços na definição do seu objeto de luta. ‖ 

(PIERUCCI, 2007, p.31, grifos do autor).  

Ainda sobre as ondas do feminismo, Pedro (2013) argumenta que o feminismo de 

primeira onda se concentrou nos direitos políticos, econômicos e educacionais, enquanto o 

feminismo de segunda onda, para além desses direitos mencionados, lutava pela liberdade de 

expressão, pelas questões trabalhistas, pelas temáticas ligadas à sexualidade e ao corpo, e, 

principalmente, pelo combate à violência contra a mulher.  

Na concepção de Pinto (2010), o movimento feminista, especialmente na segunda 

metade do século XX, se afirmou por uma dupla característica: a militância feminista e a 

produção teórica sobre o feminismo. Essa produção advém da escrita de mulheres intelectuais 

                                                 

3
 Entende-se por onda, no feminismo, gerações específicas de mulheres que organizavam movimentos 

de lutas por direitos, sendo que, inicialmente, a chamada primeira onda, nos séculos XVII, XVIII e 

parte do XIX, centrava-se na luta antiescravagista (abolição da escravidão), na sequência a segunda 

onda em torno dos direitos civis e políticos, por volta do final do século XIX e primeira metade do 

século XX, e, por último, meado do século XX até os nossos dias, diversas lutas compõem a terceira 

onda, a exemplo do direito ao aborto, direito e respeito às minorias (LGBT), direito de ser livre e 

procriação (QUEER), ecologia, dentre outros movimentos.  
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inseridas nesse movimento feminista, como professoras universitárias, jornalistas, advogadas, 

profissionais liberais e líderes de organizações não governamentais. 

Outro fator que devemos levar em conta para a ampliação dos movimentos feministas 

no Brasil é a transição urbana e demográfica, já que, no contexto do Brasil rural, anterior à 

metade do século XX, esse fator era pouco favorável às organizações feministas, embora isso 

não tivesse sido impeditivo para muitos movimentos feministas. Entretanto, é mesmo no 

contexto da transição urbana que os movimentos feministas ganham força, como nos afirmam 

Alves et al. (2017, p.19-20): 

As transições urbana e demográfica são dois fatos sociais da maior 

importância. Ao avançarem, possibilitam a reconfiguração das relações 

sociais, alterando as relações intergeracionais e a estrutura de poder entre 

homens e mulheres na família e na sociedade. A queda das taxas de 

mortalidade aumenta o ciclo de vida produtivo da mulher e, com o aumento 

das taxas de escolaridade, aumenta o capital humano feminino [...] Esse 

fenômeno é conhecido como ―bônus demográfico feminino‖. Ou seja, o 

novo contexto social tem facilitado a transição de uma sociedade patriarcal 

para uma sociedade pós-patriarcal, caracterizada por mudanças significativas 

nas relações de gênero, com maior autonomia e empoderamento das 

mulheres brasileiras. 

Mesmo considerando tais avanços, ainda hoje, esse ―bônus demográfico feminino‖ 

não se distribui igualmente entre todas as mulheres, haja vista que o Brasil é um país de 

contrastes e de profundas desigualdades sociais, e quem mais paga a conta dessas 

desigualdades são as mulheres pobres, negras, faveladas, nordestinas e camponesas 

espalhadas por todo o território brasileiro.  

Por outro lado, ao reconhecer a existência de uma vasta literatura sobre os 

movimentos feministas no Brasil e de uma consistente militância, Matos (2010) afirma que, 

no contexto brasileiro, não se pode falar de um movimento feminista bem organizado, ao 

longo de sua história, que seja exclusivamente feminista.  

Nos anos de 1980, segundo Dal Ri (2007), dois movimentos de mulheres coexistiram 

e foram importantes nas conquistas sociais, políticas e culturais, não somente das mulheres, 

mas, de forma geral, da população brasileira. Trata-se do movimento feminista, cuja luta tinha 

como foco a questão da subordinação da mulher ao homem, que se refere a uma luta da 

diferença de gênero, enquanto o outro grupo, que se denominava como movimento das 
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mulheres, ou movimento feminino e não feminista, tinha como questão central a luta de 

classes, mais voltado para a questão da igualdade de direito e de oportunidades.  

No Brasil, mesmo com suas singularidades de aberturas democráticas e fechamentos 

ditatoriais, o feminismo se relaciona com os movimentos feministas de outras partes do 

mundo e a eles se assemelha, influenciando-os e sendo influenciado por eles. 

Esses movimentos são dialéticos e estão em constantes transformações; de acordo com 

Costa (2018, p.1):  

O feminismo brasileiro, e também o mundial, de fato mudou, e não mudou 

somente em relação àquele movimento sufragista, emancipacionista do 

século XIX, mudou também em relação aos anos 1960, 1970, até mesmo 

1980 e 1990. Na verdade, vem mudando cotidianamente, a cada 

enfrentamento, a cada conquista, a cada nova demanda, em uma dinâmica 

impossível de ser acompanhada por quem não vivencia suas entranhas. No 

movimento feminista a dialética viaja na velocidade da luz.  

Porém, é forçoso reconhecer que, ainda hoje, na ordem dos privilégios econômicos, 

políticos, culturais e sociais, primeiro estão os homens brancos e ricos, depois as mulheres 

brancas e ricas, em seguida os homens negros e ricos, seguidos dos pobres, e por último 

mesmo, estão as mulheres pobres e negras. Por essa razão, ―Num contexto social capitalista 

de supremacia patriarcal branca como esta cultura, nenhuma negra pode se tornar uma 

intelectual sem descolonizar a mente‖ (BELL HOOKS, 1995, p. 474).  

Na concepção de Matos (2010, p.85): 

Multiplicaram-se, então, as modalidades de organizações e identidades 

feministas. As mulheres pobres articuladas nos bairros por meio das 

associações de moradores, as operárias por meio dos departamentos 

femininos de seus sindicatos e centrais sindicais, as trabalhadoras rurais por 

meio de suas várias organizações começaram a se identificar com o 

feminismo, o chamado feminismo popular. As organizações feministas de 

mulheres negras seguiram crescendo e ampliando a agenda política feminista 

e os parâmetros da própria luta feminista. Esse crescimento do feminismo 

popular trouxe, como conseqüência fundamental, um pouco da diluição das 

barreiras e resistências ideológicas em relação ao feminismo.  

Embora o feminismo no Brasil tenha contado com mulheres intelectuais e de classe 

econômica mais elevada, sobretudo para escrever a teoria a respeito do feminismo e 

representá-lo em espaços nacionais e internacionais, o feminismo popular tem sido muito 

importante para a ampliação e unificação em torno de direitos sociais, políticos e econômicos 
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das mulheres brasileiras, inclusive o feminismo negro, que conta com movimentos operários e 

acadêmicos, dentro e fora das universidades (NEPOMUCENO, 2013).  

A luta das mulheres no cotidiano, independentemente do espaço, do tempo, das 

condições econômicas e sociais, consciente ou não, sempre foi para denunciar o jugo 

patriarcal e anunciar suas novas conquistas. Contudo, a depender da consciência de luta, de 

identidade ou pertencimento a um grupo social, difere-se movimento de mulheres de 

movimentos feministas, pois, nas palavras de Tiburi (2018, p.82): 

    

Assim é que, se a mulher é uma marcação e feminista é outra marcação, a 

―mulher feminista‖ carrega uma dupla marcação. O mesmo acontece com a 

mulher negra que acumula duas marcações. Uma ―mulher feminista negra‖ 

carrega, portanto, uma tripla marcação e, por isso, soa ainda mais perigosa 

para o sistema, porque inclui, além de tudo, a questão racial na sua luta de 

mulher feminista.   

 

Cabe observar, portanto, que o certo seria falar de feminismos, já que o leque de 

teorias e práticas feministas no Brasil e no mundo é extenso. Assim, por exemplo, podemos 

falar de feminismo radical, feminismo negro, feminismo lésbico e tantos outros, conforme as 

respectivas lutas por direitos e as identidades.  

Aqui também apresentamos um breve panorama sobre as mulheres em alguns países 

do mundo, em espaços e tempos diversos, com suas lutas e conquistas, que julgamos 

importantes, como incentivo para as mulheres do nosso tempo. 

 

2.2 As mulheres no mundo em diferentes tempos e espaços 

Ao longo da história das mulheres, em diferentes regiões do planeta, algumas delas 

exerceram lideranças e trouxeram contribuições para o campo prático e teórico das lutas 

feministas, que serviram, e continuam servindo, de exemplo para os movimentos feministas 

no mundo.  
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Com base nos escritos de Davis (2016, p.52), ―De todas as abolicionistas pioneiras, as 

irmãs Sarah e Angelina Grimké, da Carolina do Sul, foram as que estabeleceram de modo 

mais consistente a relação entre escravidão e opressão das mulheres [...]‖. Nessa luta 

abolicionista também são mencionadas Lucretia Mott e Elizabeth Cady Stanton, que, tanto 

organizavam movimentos e eventos antiescravistas e pelos direitos das mulheres 

estadunidenses, quanto participavam deles.  

Outra mulher de destaque foi Charlotte Woodward, pertencente à classe trabalhadora, 

e com grande poder de articulação e decisão política. A autora cita, também, Maria Stewart: 

―[...] Matilda, como ela se identifica, reivindicava educação para as mulheres negras em uma 

época em que a instrução de mulheres era um assunto polêmico e bastante impopular [...]‖ 

(DAVIS, 2016, p.68).  

Na obra o Feminismo para principiantes, Varela (2013, p.44) destaca o papel que 

tiveram os escritos de Olympe de Gouges, em 1791, que ocuparam mais de quatro mil 

páginas, em diversos gêneros, ressaltando a liberdade e a independência feminina, 

antecipando outra guardiã da memória, a filósofa francesa, Simone de Beauvoir. Cita também 

a jovem Emily Wilding Davison, ―[...] una combativa sufragista que se convertía en mártir al 

perder la vida por sus ideas: el derecho al voto de las mujeres ". 

Nessa luta mundial pelos direitos das mulheres merece destaque Harriet Taylor que, 

juntamente com o marido John Stuart Mill, um dos homens mais respeitados nas teorias 

feministas, imprimiu as bases da teoria política que sustentaram o sufragismo feminino. 

Outras mulheres importantes do século XIX foram: Flora Tristán, a jornalista Zetkin e Heidi 

Hartmann, a primeira mulher a desenvolver uma teoria que aproximava o feminismo do 

marxismo (VARELA, 2013). 

No século XX, mulheres que lutavam pelo direito ao voto, à educação, à liberdade e 

outros direitos à cidadania, tiveram destaque nos EUA, a exemplo da intelectual Josephine St. 

Pierre, Ruffina, Victoria Matthews, Maritcha Lyons, Mary Church Terrell, Fannie Barrier 

Williams, Anthony, Leonora O‘Reilly, entre tantas outras (DAVIS, 2016).  

No final do século XIX e na primeira metade do século XX, merece destaque a 

também marxista Alejandra Kollontai, na defesa de um feminismo radical, sendo a primeira 

mulher a ser indicada para um Prêmio Nobel da Paz, em função de sua forte influência para 
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dar fim à guerra entre a Rússia e a Finlândia (VARELA, 2013, p.78). ―[...] Para Kollontai, 

era necesaria la mujer nueva que, además de independiente económicamente, también tiene 

que serlo psicológico y sentimentalmente‖. 

Uma mulher de destaque na história, a filósofa francesa Simone de Beauvoir, que 

nasceu em 1908, autora de vários escritos, entre eles o clássico O Segundo Sexo, em dois 

volumes, publicados em meado do século XX, dá início a uma nova fase do feminismo no 

mundo.  

A própria Ângela Davis, citada neste texto, também faz parte da lista de mulheres 

feministas que vêm trazendo contribuições práticas e teóricas nessa seara do conhecimento, já 

que, segundo Ribeiro (2016), ela é mulher aguerrida, à frente do seu tempo. Ângela Davis 

nasceu no Alabama, nos EUA, em 1940, tinha sido aluna de Herbert Marcuse e era professora 

de filosofia. Essa mulher, membro do Partido Comunista daquele país, chegou a ser candidata 

à vice-presidência em 1980, mas ficou na história a luta de sua libertação na década de 1970, 

quando estava presa acusada de envolvimento em um atentado. Mulher de luta que inspirou e 

inspira mulheres do mundo inteiro.  

Mulheres religiosas também tiveram papéis importantes na história das mulheres em 

todo o mundo em diferentes épocas. É inegável a importância que as igrejas tiveram e têm na 

educação e na escolarização das pessoas. 

Nesse contexto do movimento feminista espalhado mundo afora, Iñiguez-Ibarra e 

Bertoni (2016) descrevem a importância das ―Doutoras da Lei‖, comparadas às grandes 

feministas do mundo, para o desenvolvimento da educação feminina. 

Dentro de la Iglesia Católica, existe la categoría de Doctores, concepto que 

tiene sus raíces en el término didáskolos que significa “Maestro” o “Doctor 

de la ley”[...] Para ser Doctores o Doctoras de la Iglesia Católica deben 

cumplir con tres requisitos básicos: a) haber llevado una vida confirmada 

cono santa, b) haber profesado una doctrina ortodoxa, c) haber escrito una 

obra relevante en donde producirán una verdad de fe, establecida por la 

Iglesia [...] (IÑIGUEZ-IBARRA; BERTONI, 2016, p.156). 

As Doutoras da Lei da Igreja Católica, citadas por Iñiguez-Ibarra e Bertoni (2016), 

são: a alemã Hildedegarda de Bingen, no século XII, a italiana Catarina de Siena, século XIV, 

a espanhola Teresa de Ávila, do século XVI, e a francesa Teresinha de Lisieux, no século 

XIX.  
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Segundo as autoras citadas, o que essas freiras intelectuais tinham em comum com as 

feministas da época era a luta pela educação das mulheres, por entenderem que é através da 

escolarização que se chega à autonomia e à liberdade. Portanto, a educação era uma arma 

poderosa que poderia ajudar as mulheres na luta pelos direitos.  

Na América Latina o protagonismo feminino também traz nomes importantes, a 

exemplo da professora Uruguaia María Abella Ramirez, radicada em La Plata, que advogou 

fortemente a favor do sufrágio feminino das mulheres argentinas, tais como: Elvira Rawson 

de Dellepiane e Carmela Horne de Burmeister. No primeiro quartel do século XX, já no início 

da segunda metade do século em referência, o destaque fica por conta de Eva Perón, pois, 

como afirmam Barrancos e Archenti (2017, p. 57) ―[...] Claramente Eva Perón se ofereceu 

como uma figura de visão excepcional por diversas razões, em especial por sua singular 

intuição para a justiça social e a proteção dos vulneráveis‖.  

No Chile destacam-se a líder feminista e escritora Elena Caffarena (1935) do 

Movimento Pro Emancipación de las Mujeres Chilenas (MEMCH), as também escritoras 

Alejandra Castillo e Julieta Kirkwood, na segunda metade do século XX, entre tantas outras 

que as antecederam ou as sucederam na história da luta pelos direitos das mulheres no Chile 

(LARGO, 2017).  

No Brasil podemos citar algumas feministas de destaque, a exemplo de Nísia Floresta 

(1832), Maria Firmina (1859), Bertha Lutz (1918), entre tantas outras que desempenharam 

papéis importantes a favor dos direitos femininos no país (BLAY; AVELAR, 2017). Assim, 

em diferentes espaços e tempos, as mulheres vêm se organizando para lutar pelos direitos 

políticos, civis, sociais, econômicos, culturais, ambientais, no intuito de melhorar a qualidade 

de vida das pessoas independentemente do gênero, do credo, da classe ou da raça/etnia.  

Em suma, as correntes feministas, antes de se falar de feminismo na história, 

constituem movimentos isolados de mulheres mundo afora, em diferentes épocas, abordando 

as mais diversas temáticas, encampando diversas lutas, nas diversas áreas do saber e do viver 

(teoria e prática). Montaram, portanto, o mosaico de gênero e feminismo, que tem melhorado 

as relações humanas. 

Nesse contexto mundial, o Brasil também tem, na história das mulheres, lutas de 

resistências contra a opressão sofrida por elas. Sobre os diferentes contextos históricos, 
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geográficos, políticos, econômicos, sociais e culturais é que faremos, na próxima subseção, 

uma breve narrativa acerca das mulheres nas diferentes regiões do país e sua atuação na 

ciência, na política e na educação, de maneira a influenciar na formação da nação brasileira.  

 

2.3 História das mulheres no contexto brasileiro 

Na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) está posto que os brasileiros são 

iguais perante a lei. No entanto, a igualdade de direitos não pode camuflar as diferenças. 

Assim, não basta o princípio da igualdade para tratar os diferentes. Para que haja justiça 

social, é preciso também o princípio da equidade, o princípio da unidade e o princípio da 

diversidade. 

Cortês (2013) nos lembra de que muitas reivindicações dos movimentos feministas 

foram incorporadas na Constituição Federal de 1988, tais como: o direito da mulher à 

propriedade, a salários equivalentes aos dos homens, à punição aos tipos de discriminação, à 

igualdade perante a lei entre sexo/gênero. Entretanto, muitos desses direitos previstos em lei 

não foram regulamentados e outros, ainda, embora regulamentados, na prática, ainda não 

acontecem, o que exige constante vigilância e reivindicações. No que diz respeito ao Código 

Civil de 2002, este apresenta modificações com relação ao anterior e trouxe mudanças 

favoráveis às mulheres, em substituição, por exemplo, do pátrio poder pelo poder familiar e 

com relação à guarda dos filhos.  

Feitas essas considerações iniciais, passamos a apresentar um panorama histórico e 

geográfico da presença e atuação da mulher no contexto da nação brasileira, reconhecendo a 

mulher de etnia indígena como o marco inicial de nossa história. 

 

2.3.1 Mulheres brasileiras  

Partindo da concepção de colonização de ocupação, quando os portugueses 

desembarcaram nas terras de Vera Cruz (Porto Seguro) em 1500, espalhados pelo litoral e 

interior deste chão que chamamos Brasil, aqui habitava uma população indígena distribuída 

em várias tribos. 
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Vivendo uma perfeita simbiose com a natureza, os índios pescavam, caçavam, 

coletavam frutos e raízes, plantavam e colhiam, festejavam a colheita, o nascimento, o 

casamento, a morte. Tinham suas crenças, cultuavam os seus deuses e tinham seus hábitos e 

costumes.  

Mulheres indígenas eram curandeiras, benzedeiras e tinham a ciência para espantar 

espíritos ruins. Cuidavam das filhas e netas para preparar a passagem da fase infantil para a 

fase adulta, em rituais próprios e respeitados pela tribo. Produziam seus adornos e pintavam-

se para ficarem ainda mais bonitas e atraentes, de forma simples e natural. De acordo com 

Raminelli (2006), após o casamento, o adultério era visto na tribo como algo horrendo, e as 

mulheres estavam sujeitas a punições, que poderiam chegar até a morte, mas o mesmo não 

acontecia com os homens, ou mesmo com as índias solteiras. ―O nascimento de um 

tupinambá contava com a presença de todas as mulheres da tribo. ‖ (RAMINELLI, 2006, 

p.12). 

A imagem que tínhamos das mulheres no Brasil colonial era, em parte verdadeira, 

mas, em boa parte, era estereotipada. As mulheres brancas espalhadas pelo litoral brasileiro, 

na época, eram sujeitas aos pais, enquanto solteiras, e aos maridos, após o casamento. Por 

outro lado, as mulheres índias desfrutam de mais liberdade. Os registros dos viajantes sobre as 

índias e demais mulheres se tornaram fontes documentais e, muitas vezes sem criticidade, a 

historiografia registrou essas informações, que em muito foram distorcidas e estereotipadas 

(VAINFAS, 2006).  

Entretanto, mulheres indígenas formam um grupo social muito discriminado e 

marginalizado. Segundo Alves et al. (2017, p.51): 

[...] As mulheres indígenas continuam sendo o grupo social mais 

discriminado do país e, há quinhentos anos, sofrem com as consequências da 

colonização portuguesa em terras tupiniquins e com a violência real e 

simbólica de gênero. A população indígena sofreu um genocídio nos 

primeiros trezentos anos da história do Brasil, sendo hoje o grupo 

populacional em pior condição social e o mais excluído da política e dos 

espaços de poder.  

No texto intitulado Indígenas: depoimento de uma militante, Kaingáng (2013) narra 

a história de uma mulher indígena no contexto brasileiro, segundo as próprias experiências de 

vida.  
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Assim, fora do estigma da índia primitiva, embora tenham ainda aproximações com 

suas tradições ancestrais, Kaingáng representa o perfil de mulheres índias da atualidade: são 

guerreiras na perspectiva da complexidade contemporânea, inseridas no contexto da 

sociedade capitalista e buscam, na educação formal, a capacitação necessária para lutar contra 

o machismo e a violência, que também sofrem na sociedade dentro e fora da aldeia.  

Discorrendo sobre os povos indígenas, Kaingáng (2013) nos lembra que, 

tradicionalmente, o papel da liderança política é exercido pelos homens índios, o que reserva 

para as mulheres o papel de educar os filhos, cuidar da saúde e da alimentação dos membros 

da tribo. Contudo, não significa que as mulheres não exerçam autoridade; elas têm sua 

maneira própria de fazer isso dentro da comunidade. Dessa forma, muitos dos problemas da 

aldeia que o homem traz para dentro de casa encontram soluções nas ideias da mulher. 

Semelhante ao que acontece na sociedade, no que diz respeito à militância política, não é fácil 

uma mulher indígena trilhar esse caminho, já que o papel de representar, lutar e participar, em 

nome da comunidade indígena, é lugar dos índios machos. A mulher, quando chega a esse 

protagonismo, é como se fosse uma chancela do sexo masculino da comunidade.  

Assim como mulheres de outras etnias, as mulheres índias ampliaram sua participação 

na vida social do país, através da formação política e acadêmica, no sentido de lutar pelo 

direito à saúde, à educação, proteção contra diferentes tipos de violência, direito a terra, 

direitos políticos etc., a partir dos legítimos fóruns de participação política e social.  

O Norte do país representa o lugar das ciências tradicionais
4
 e das ciências clássicas 

produzidas e difundidas pelos centros de pesquisa e pelas universidades locais. É nesse 

contexto diverso que as mulheres do Norte brasileiro enredam suas histórias e memórias, 

contribuindo, assim, para o progresso da cultura, da ciência, da arte e da política brasileira. 

Dos povos indígenas chega-se à miscigenação do povo brasileiro, a partir da povoação do 

Brasil, com a chegada dos europeus no século XVI e dos africanos no século XVII.  

Embora o Brasil se inicie no litoral com expansão para o interior do país, com a 

primeira capital, ainda no período colonial, em Salvador, o Nordeste brasileiro sofreu, e sofre 

o descaso político, com índices elevados de mortalidade infantil, desemprego, analfabetismo, 

                                                 

4
 A expressão refere-se aos saberes, especialmente dos índios, sobre a fauna e a flora local, saberes 

esses reconhecidos e respeitados mundialmente.  
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com práticas de uma política coronelista, patriarcal e clientelista, ao longo da nossa história, 

que deixam marcas e acentuam a pobreza e a dificuldade de grande parte da população nessa 

região brasileira.  

O que havia em comum com as mulheres de outras regiões do país é que a mulher 

nordestina também sofria pela condição de ―diferença sexual, baseada em aspectos puramente 

biológicos e que remetem as mulheres a um lugar social circunscrito ao lar e ao mundo 

privado‖ (NOGUEIRA, 2015, p.84).  

Na realidade da mulher nordestina no século XIX e início do século XX, embora as 

mulheres de elite tivessem uma educação privilegiada, espaço em que a mulher ganhava 

notoriedade e visibilidade nacional, os espaços político e administrativo estavam reservados 

aos homens. 

A depender de onde a mulher nasce, vive e morre, as questões de submissão e 

marginalização podem ser acentuadas. É fato que a condição de gênero se torna imperativa na 

discriminação e opressão, afirma Falci: 

Mulheres ricas, mulheres pobres; cultas ou analfabetas; mulheres livres ou 

escravas do sertão. Não importa a categoria social: o feminino ultrapassa a 

barreira das classes. Ao nascerem, são chamadas ―mininu fêmea‖. A elas 

certos comportamentos, posturas, atitudes e até pensamentos foram 

impostos, mas também viveram o seu tempo e o carregaram dentro delas. 

(FALCI, 2006, p.241). 

No sertão nordestino, havia algumas diferenças entre o modo de vida das mulheres do 

litoral e do interior. Entre as mulheres do campo e da cidade, senhora ou escrava, culta ou 

analfabeta, mas todas, de uma forma ou de outra, sofriam algum tipo de opressão. Havia 

aquelas que transgrediam esses valores patriarcais, quer na escrita, quer nas palavras, quer nas 

ações cotidianas, havia muitas que se submetiam aos mandos do pai, do marido ou do seu 

senhor.  

Sobre o protagonismo das mulheres nordestinas, Falci (2006) apresenta a piauiense 

Amélia de Freitas, a primeira mulher a concorrer a uma cadeira na Academia Brasileira de 

Letras, em 1841, como mulher ativista e intelectual.  

Nogueira (2015), por exemplo, apresenta a senhora Celsina Teixeira, baiana e irmã do 

político e escritor Anísio Teixeira, que era de família rica e com influência política em 
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Caetité, estado da Bahia, desempenhava funções administrativas e políticas, liderando os 

negócios da família. 

Mesmo sem muito espaço para se manifestarem e atuarem política e publicamente, 

muitas mulheres nordestinas tiveram atuação importante em diversas áreas, como na literatura 

e no jornalismo, a exemplo da poetisa Luísa Amélia de Queiroz, a primeira mulher a chegar à 

Academia de Letras do Piauí. (FALCI, 2006). 

No século XX, podemos destacar o protagonismo da nordestina Raquel de Queiroz, 

que nasceu em Fortaleza (1910) e faleceu no Rio de Janeiro (2003), a primeira mulher a entrar 

na Academia Brasileira de Letras e a receber o Prêmio Camões (FRAZÃO, 2020).  

As mulheres vêm, aos poucos, rompendo barreiras e disputando cargos, gerenciando 

empresas públicas e privadas, chegando à universidade e se destacando em várias áreas, como 

na educação, na saúde, nas engenharias, nas tecnologias, na ciência e em outros espaços 

públicos da sociedade. Entretanto, as mulheres enfrentam obstáculos para alcançar os altos 

cargos, políticos ou gerenciais.  

Por sua vez, a Região Centro-Oeste, onde situa a capital do país (Brasília), para além 

do contexto da política partidária, com mulheres nos bastidores e mulheres nos holofotes, a 

exemplo das primeiras damas, ministras, senadoras e deputadas
5
, a região também conta com 

a presença de mulheres notáveis nas Universidades de Brasília (UnB), Universidade Federal 

de Goiás (UFG), das Universidades Católicas, da Universidade Estadual de Goiás, Faculdades 

e Centro Universitário da Rede Privada de Ensino, e outros centros de pesquisa, que somam 

as outras mulheres anônimas, tão batalhadoras quanto as primeiras, e que vão tecendo a sua 

história. 

Assim como nas demais regiões do Brasil, a Região Centro-Oeste, possui mulheres 

ativistas e feministas; mães, filhas e esposas; empresárias, empregadas e desempregadas; 

autoras, cantoras e escritoras, que compõe o cenário feminino tão diversificado e plural 

daquela região do país, a exemplo da poetisa Cora Coralina e Leudegária de Jesus 

(CAMARGO; SIQUEIRA, 2019). 

                                                 

5
 As mulheres políticas, principalmente, são de outras regiões do país que migram para Brasília 

durante seus mandatos, mas estamos considerando, mesmo que residentes provisoriamente, como 

mulheres que fizeram ou fazem história na região Centro-Oeste do Brasil.  



38 

 

 

Outra região que tem se destacado por meio dos movimentos feministas desde o Brasil 

Império é a Região Sudeste do país. As mulheres do Sudeste brasileiro, em São Paulo, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, nos séculos XIX e primeiras décadas do século XX, 

antes de se relacionarem em uma vida urbana, relacionavam-se com uma vida rural, 

especialmente nas fazendas de café e nas minas de ouro.  

Sofrendo as mesmas pressões das demais mulheres do Brasil no século XIX, elas 

estavam submetidas à lógica patriarcal e aos valores da moral cristã católica, que viam a 

mulher como sexo frágil e inferior aos homens. ―A autonomia das mulheres pobres no Brasil 

da virada do século é um dado indiscutível. Vivendo precariamente, mais como autônomas do 

que como assalariadas, improvisavam continuamente suas fontes de subsistência‖ (SOIHET, 

2006, p.379). 

Dessa forma, segundo Fonseca (2006, p. 516): 

A mulher pobre, cercada por uma moralidade oficial completamente 

desligada da realidade, vivia entre a cruz e a espada. O salário minguado e 

regular de seu marido chegaria a suprir as necessidades domésticas só por 

milagre. Mas a dona de casa, que tentava escapar à miséria por seu próprio 

trabalho, arriscava sofrer o pejo da ―mulher pública‖.  

A mulher do Sudeste do país, da mesma forma que acontecia nas demais regiões com 

relação à classe e raça/etnia, além de sofrer os preconceitos por ser mulher, ainda sofria por 

ser negra e pobre. Como bem enfatiza Fonseca (2006, p.544), ao dizer: ―A história de 

Eutherpe, enquanto mulher, mãe e pobre, não me parece diferente da de muitas donas de casa 

que conheci durante minhas andanças pelas favelas [...]‖. 

De um lado, ao investigar essa história, descortina-se um universo de significativa 

participação das mulheres nas práticas sociais e na economia, ao contrário do que sempre 

pareceu constituir submissão e passividade, outrora marcas da presença na história do Brasil. 

Por outro lado, ao revelar imagens opostas à tradição, as mulheres mineiras não diferem em 

termos significativos das mulheres na sociedade paulista, capixaba ou carioca 

(FIGUEIREDO, 2006). 

As mulheres amigas da corte e da princesa Izabel, por exemplo, traziam de Portugal, 

França, Inglaterra e outras partes do mundo o que havia de mais moderno para ostentação dos 

seus luxos, como joias, vestidos, calçados e outros utensílios ornamentais. Mas também, as 
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mulheres cultas importavam livros, revistas e ideias de luta, de resistência, de libertação e de 

direitos políticos e sociais das mulheres da época (GUSMÃO, 2012). 

De acordo com Pedro (2006), as lutas constantes na região Sul deram aos homens um 

lugar de destaque na política e nas guerras; por outro lado, as mulheres acabaram por ter um 

lugar de destaque na administração das casas e dos empreendimentos da família. No final do 

século XIX, os cargos político-administrativos, o papel de votar e ser votado, eram exclusivos 

dos homens, já as mulheres estavam fora desses espaços de decisões.  

A autora citada adverte que muitas imagens estereotipadas das mulheres, com o 

advento da República, sofreram modificações, mas as representações sociais no ideário 

positivista persistem no Brasil.  

Mas, embora a ideologia patriarcal, coronelista, racista e preconceituosa ainda esteja 

muito presente na sociedade, pela via da educação, dos movimentos sociais, políticos e 

culturais, as mulheres, sejam do Sul, do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste ou do Sudeste, 

vêm, aos poucos, encontrando seu espaço na sociedade e se firmando como sujeito ativo do 

processo histórico. 

 

2.3.2 Mulheres na esfera política brasileira 

Apenas para situar o Brasil no contexto da política mundial, citamos mulheres que se 

destacam no cenário internacional, a exemplo da primeira-ministra alemã, Ângela Merkel, e 

da primeira ministra da Inglaterra, Teresa May (ministra até o mês de junho de 2019), em 

governos considerados com poderes e influência na política mundial, são consideras como 

destaques nesse cenário. Outra mulher política que foi muito citada nos últimos tempos foi a 

senhora Hillary Clinton, que foi Secretária de Estado e candidatou-se à presidência dos 

Estados Unidos da América, em 2016, em que liderava a intenção de votos, mas perdeu as 

eleições para Donald Trump, em um pleito eleitoral questionado. Mais recentemente, a 

primeira-ministra da Islândia Katrín Jakobsdóttir, a presidente de Taiwan Tsai Ing-wen, a 

primeira-ministra da Nova Zelândia Jacinda Ardern, a primeira-ministra da Noruega Erna 

Solberg e a primeira-ministra da Dinamarca Mette Frederiksen destacam-se, pelas iniciativas 

contra a Pandemia da Covid-19 (BBC NEWS/BRASIL
 
,2020).  
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Na América do Sul, segundo Lúcia Avelar (2017), os anos áureos da mulher na 

política correspondem ao início da segunda década do século XXI, quando três mulheres 

governavam países em desenvolvimento e com certa influência no cenário internacional, a 

saber: Dilma Rousseff no Brasil, Cristina Kirchner na Argentina e Michelle Bachelet no 

Chile, tendo sido eleitas pelo voto direto, tempos depois de a democracia desses países ter 

sofrido com ditaduras militares.  

Em diferentes tempos e espaços políticos, o Brasil conta com movimentos de mulheres 

estruturados. As mulheres lutam por creches, por igual recebimento de salários em trabalhos 

equivalentes aos que os homens desempenham, lutam contra os tipos de violência contra elas 

próprias, por mais espaço como representantes políticas e, consequentemente, por espaços nos 

governos municipais, estaduais e federal do país.  

Blay (2017), ao nos contar sobre o protagonismo feminino no Brasil, relata que o 

movimento sufragista começa a colher seus resultados a partir de 1932, com o direito ao voto, 

tendo sido a primeira mulher eleita para deputada federal no país, em 1933, a médica paulista 

Carlota Pereira de Queiroz, única mulher a assinar a Constituinte de 1934; mas um pouco 

antes cita a primeira mulher a se eleger prefeita no Brasil, a nordestina do estado do Rio 

grande do Norte, Alzira Soriano. O voto feminino para a escolha de um presidente, no 

entanto, só vai acontecer um pouco mais tarde, em 1945.  

Historicamente a participação das mulheres na Câmara Federal dos deputados é baixa, 

mas, aos poucos, vem aumentando e se destacando no cenário nacional. 
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Gráfico 1 – Mulheres na Câmara Federal (1826-2020) 

 

 

Fonte: Câmara Federal dos Deputados.  

Embora a figura apresente, através do Gráfico 1, o crescimento do número de 

mulheres eleitas para o cargo de deputadas federais nas últimas legislaturas, se compararmos 

com o total de deputados na Câmara Federal, o universo masculino ainda é superior ao 

feminino. Por outro lado, a participação da mulher na política local e nacional, apesar das 

barreiras existentes, aos poucos se expande. Isso fica evidente neste fragmento de Alves 

(2017, p.50): 

[...] Em 2010, havia nove candidatos à presidência (sete homens e duas 

mulheres), e o resultado do primeiro turno mostrou que dois terços (67%) 

dos votos foram para as duas mulheres (Dilma Rousseff e Marina Silva). Em 

2014, entre onze candidaturas, as três mulheres na disputa ficaram entre os 

quatro primeiros colocados (Dilma Rousseff, Marina Silva, Luciana Genro). 

No total as três somaram 67 milhões de votos, o que representou 64% do 

total de votos válidos. As duas últimas eleições foram vencidas por Dilma 

Rousseff. 

Mulheres também vêm ocupando outros espaços na política brasileira, na condição de 

deputadas estaduais, governadoras, prefeitas, vereadoras, assessoras políticas, entre outras.  

A representação nas câmaras federais, de deputados e senadores, no período de 2015 a 2018, 

estava observada da seguinte forma:  

As mulheres conquistaram mais quatro cadeiras. Com isso, a bancada 

feminina cresceu de 47 para 51 deputadas. As parlamentares brancas ocupam 

8% das cadeiras, as pardas representam 1,6% e as negras 0,6%. 

Na América Latina, o Brasil é o segundo país com menor índice de mulheres 
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em cargos legislativos federais. Apenas 9,9% dos deputados federais. A 

média nas Américas é de 22%, sendo que a Argentina e a Costa Rica são 

destaques, com 38% cada. (CÂMARA FEDERAL, 2017). 

Embora seja crescente o número de mulheres se dispondo a participar do processo 

eleitoral e da política nacional, ainda é tímida a participação delas na política partidária, sendo 

que, nas últimas eleições eleitorais nacionais de 2018, apenas 15% do Congresso Nacional 

(Câmara dos Deputados) foi ocupado por mulheres, em um total de 77 das cadeiras, enquanto 

no senado dos vinte e sete (27) senadores eleitos naquele ano, apenas cinco (5) são mulheres, 

o que corresponde a 18,5% do total. No executivo estadual somente uma governadora, Fátima 

Bezerra, no Rio grande do Norte, alcançou essa façanha (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS/CEDI, 2018).  

Gráfico 2 – Evolução da bancada feminina na Câmara Federal dos deputados 

 

       Fonte: Câmara dos Deputados/Cedi 

Conforme podemos observar no gráfico dois (2), do pleito eleitoral de 2014 para o 

pleito de 2018 houve um acréscimo de 26 mulheres na Câmara Federal, no entanto, isso, 

como já dissemos, está longe de representar o equilíbrio entre gênero feminino e masculino na 

política brasileira. Na composição do governo federal, atualmente, apenas duas mulheres 

ocupam as pastas ministeriais da cidadania e direitos da família e da agricultura, as demais 

pastas foram todas preenchidas por homens.  

Na dinâmica interna dos trabalhos na Câmara Federal dos deputados, a presença 

reduzida das mulheres pode ser observada, já que, nas comissões permanentes, o histórico do 

índice no Gráfico 3, visivelmente, é favorável ao gênero masculino.  
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Gráfico 3 – Mulheres na presidência de Comissões Permanentes da 

Câmara Federal  

 

Fonte: Câmara dos Deputados Federais 

 

Aos poucos, as mulheres vão ascendendo a esses espaços de poder político. As 

decisões, efetivamente, são tomadas por ampla maioria e sob a presidência de homens. De 

acordo com Alves (2017), as mulheres nunca presidiram nem a Câmara dos Deputados, 

tampouco o Senado, papel exercido por homens. Tomando como exemplo o Brasil, 

acreditamos que, se houvesse um equilíbrio na distribuição das cadeiras parlamentares entre 

homens e mulheres, talvez tivéssemos um governo mais democrático, participativo e 

representativo. 

Quadro 1 – Quadro da atual legislatura das senadoras brasileiras 

NOME PARLAMENTAR PARTIDO UF MANDATO 

DANIELLA RIBEIRO PP PB 2019/2027 

ELIZIANE GAMA CIDADANIA MA 2019/2027 

JUÍZA SELMA PSL MT 2019/2027 
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KÁTIA ABREU PDT TO 2015/2023 

LEILA BARROS PSB DF 2019/2027 

MARA GABRILLI PSDB SP 2019/2027 

MARIA DO CARMO ALVES DEM SE 2015/2023 

ROSE DE FREITAS PODEMOS ES 2015/2023 

SIMONE TEBET MDB MS 2015/2023 

SORAYA THRONICKE PSL MS 2019/2027 

ZENAIDE MAIA PROS RN 2019/2027 

Fonte: http://www.senado.leg.br/transparencia/LAI/secrh/parla_inter.pdf. Elaboração própria. 

O Quadro 1 apresenta a atualização das mulheres no Senado brasileiro, conforme a 

distribuição por partidos e unidades federativas do país. De acordo com dados da Câmara dos 

Deputados/ Cedi (2018), nas eleições de 2018 houve aumento da participação feminina em 

relação ao pleito anterior, em função do repasse de verba para a campanha, em 30%. Porém, 

muitas mulheres foram apenas ―candidatas laranjas‖, usadas pelos homens dos partidos para 

não perder os recursos da cota partidária. 

Do nacional ao local, o fenômeno político da baixa presença do gênero feminino no 

poder também fica evidente, se observarmos o número de candidaturas femininas nas eleições 

municipais, ao cargo executivo, no ano de 2020.  

Para além do número reduzido de mulheres no poder executivo da política municipal, 

a presença do gênero feminino no poder legislativo também é menor que o gênero masculino, 

com rara participação na presidência da Câmara Municipal de Vereadores.  

No início do século XX, o movimento feminista foi na direção da luta pelo direito ao 

voto; agora, no início do século XXI, a luta se estende ao direito que as mulheres têm de ser 

eleitas e participar das decisões políticas do país. Assim como na política, nos postos de 

destaque da ciência no Brasil, as mulheres também constituem minoria.  

  

http://www.senado.leg.br/transparencia/LAI/secrh/parla_inter.pdf
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2.3.3 As mulheres cientistas no Brasil 

O início da relação da mulher com a ciência no Brasil, especialmente a ciência 

médica, não é em uma perspectiva positiva, pois tanto a Igreja, quanto a Sociedade e o 

Estado, na época, rejeitavam a ideia de que o corpo da mulher fosse normal como o corpo do 

homem, isto é, para além das diferenças do sexo masculino e feminino. O corpo da mulher era 

visto como um espaço do divino e do diabólico. Em um cenário em que a ciência médica 

desconhecia o corpo da mulher e a ignorância dava lugar às fantasias, os médicos, com base 

em preconceitos, cometiam suas atrocidades históricas em uma concepção machista e 

discriminatória (DEL PRIORE, 2006). 

Para Del Priore (2006), as mulheres, indígenas ou não, que detinham o conhecimento 

da cura, impunha medo, admiração, desconfiança, especialmente por parte dos homens, o que 

as tornavam mulheres de poder dentro da ciência medicinal, embora se trate de uma ciência 

tradicional e não de uma ciência clássica. 

Instituições como Família e Escola deveriam ser, em princípio, incentivadoras para 

que as meninas se inserissem no mundo da ciência, da tecnologia e da administração, o que, 

certamente, poderia trazer ganhos para a humanidade. Infelizmente, são justamente essas 

instituições que, muitas vezes, assumem posturas machistas, racistas e discriminatórias, 

excluindo mulheres de participações mais efetivas e decisórias. ―Ao se analisar os números e 

os fatos relativos às oito décadas de existência da academia [Academia Brasileira de Ciências-

ABC, criada em 1916], uma evidência salta aos olhos: o número de mulheres eleitas, nas 

várias categorias é extremamente reduzido‖ (TABAK, 2002, p.206). Na presidência da ABC, 

até o ano de 2019, somente homens foram eleitos, embora a participação das mulheres como 

membros titulares tenha aumentado na última eleição ocorrida em dezembro de 2019, 

passando a ocupar sete (07) cadeiras das quatorze (14) disponíveis (ABC, 2019). 

Segundo Guimarães e Aras (2016, p.19): 

As feministas há muito fazem críticas à Ciência, apontando o seu caráter 

androcêntrico e sexista, denunciando suas multifacetadas estratégias de 

domínio de poder. Essas críticas têm enfatizado que as dificuldades 

enfrentadas pelas mulheres no acesso a Ciência foram exaustivas, devido aos 

discursos contra a sua inserção, em consonância com as práticas patriarcais 

de uma sociedade misógina.  
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Corroborando Guimarães e Aras, Sardenberg e Minella (2016) advertem que, por volta 

dos anos 60 do século XX, com o impulso do feminismo no Brasil, as feministas fizeram 

fortes críticas ao domínio masculino no campo da ciência e da tecnologia, especialmente nas 

ciências exatas e engenharias.  

Isso fica claro quando Tabak (2002, p.181) lamenta a pouca participação das mulheres 

na ciência, e entende ciência como aquela centrada no paradigma das ciências modernas, ao 

dizer que ―[...] A sociedade continua preparando a mulher para áreas tradicionalmente 

femininas‖. Aqui, entende-se por áreas tradicionalmente femininas aquelas ligadas às ciências 

humanas e sociais que, supostamente, não formam ―cientistas‖.  

Tomando como referência o Jornal da Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência no Brasil (SBPC, 2017), sociedade fundada após a Segunda Guerra Mundial, em 

1948, uma das organizações científicas respeitadas no Brasil e no mundo, o jornal traz uma 

edição especial em homenagem às mulheres cientistas do nosso país, com importante 

contribuição para esta tese, conforme dados que serão apresentados sobre a mulher e a ciência 

no contexto brasileiro. 

Nesses quase 78 anos de existência da SBPC, a organização contou com dezoito 

dirigentes que, em um ou mais mandatos, contribuíram decisivamente para o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia no país. Contudo, semelhante ao que acontece na 

gestão de outras instituições públicas ou privadas, a presença da mulher à frente dessa 

importante sociedade foi mínima, apenas três dos dezoito gestores (33 mandatos) ao longo de 

mais de sete décadas: Carolina Bori, Glaci Zancan e Helena Nader (JORNAL/SBPC, 2017). 

Além das mulheres que presidiram a SBPC, apresentamos Luzia Rennó Moreira, a 

Sinhá Moreira, que criou a primeira escola técnica de eletrônica do Brasil, em 1959, 

inaugurando o Vale da Eletrônica no país, situado no sul de Minas gerais, no município de 

Santa Rita do Sapucaí. A escola oferece mais de 14 mil empregos diretos e outros tantos 

indiretos, com mais de 150 indústrias do ramo, já lançou mais de 13 produtos de 

eletroeletrônicos, segurança, telecomunicações, entre outros. Destaca-se também a única 

mulher que já foi coordenadora do Comitê de Física e Astronomia do CNPq, a física Márcia 

Barbosa (KLEBIS, 2017). 
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Segundo Monteiro (2017), a cientista farmacêutica Laila Salmen Espíndola, da 

Universidade de Brasília, com seu projeto de controle da Aedes aegypti, à base de plantas e 

ervas medicinais, é outra mulher que, com suas pesquisas, vem ganhando respeito no Brasil e 

no mundo. A autora ainda apresenta a vencedora do Prêmio Mercosul de Ciência e 

Tecnologia de 2016, a jovem física paulista Natália Mayumi Inada, com suas investigações 

sobre o câncer de colo de útero, a partir do tratamento com a terapia fotodinâmica. 

No rastro dessas mulheres cientistas brasileiras, devemos ainda citar o nome da 

doutora e pesquisadora na agroecologia Ana Maria Pimavesi, responsável pelo 

desenvolvimento na área da agricultura orgânica no país. Outro nome é da agrônoma Johanna 

Döbereiner, indicada ao Nobel de Química no ano de 1997, pelos relevantes estudos sobre a 

soja brasileira, um dos produtos que mais têm se destacado na balança comercial do país 

(JORNAL/SBPC, 2017). 

Já na sétima edição, o CNPQ (2020) publicou, em sua página, uma obra em que 

homenageia mulheres cientistas com título: ―Pioneiras da Ciência no Brasil‖, com mais de 

setenta personalidades que contribuíram e contribuem para o avanço da ciência no país, nas 

mais diferentes áreas do conhecimento. Tais contribuições, direta ou indiretamente, têm 

influência em nossa vida.    

Porém, muitas histórias de sucesso das mulheres não são narradas, daí a crítica 

feminista sobre a história, que tem privilegiado o protagonismo masculino em detrimento do 

feminino; somente a partir da Nova História, contribuição da terceira fase da École des 

Annales é que essa realidade começa a alterar-se e a história crítica vem incluindo as 

narrativas das mulheres e sobre mulheres. (GUIMARÃES; ARAS, 2016).  

Ao estudarmos sobre as mulheres cientistas no Brasil, notamos o pioneirismo e a 

forma exemplar com que essas mulheres vêm atuando e contribuindo para a qualidade de vida 

da população e para o desenvolvimento da nação, como esclarece Menezes (2016, p.87). 

Por certo, não há ciência nem tecnologia sem educação formal de qualidade. Nesse 

sentido, é possível dizer que a formação das futuras cientistas começa desde cedo nos bancos 

escolares, por isso que a subseção seguinte traz um pouco dessa realidade sobre as mulheres 

na educação.   
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2.3.4 Mulheres no contexto educacional do país  

No período do Brasil-Colônia, especialmente entre os anos de 1549 e 1759, a 

educação estava restrita a poucos e, mais ainda, para as mulheres. Naquele período a 

educação tinha como objetivo a catequização dos índios, com o propósito de convertê-los à fé 

cristã. As escolas eram mantidas pelos padres jesuítas, os quais eram diretores e professores. 

A finalidade desse tipo de educação tinha dupla função: domesticar os índios para a coroa 

portuguesa, tornando-os dóceis e servos e, por outro lado, convertê-los ao catolicismo antes 

que os protestantes aqui chegassem e tomassem para si essas almas pagãs. Era, portanto, o 

processo da contrarreforma religiosa se efetivando no novo continente (SAVIANI, 2007).  

Somente mais tarde, organizações religiosas dirigidas por freiras começaram a educar 

mulheres, mas, além do ler, escrever e contar, o currículo estava voltado para os valores da 

Igreja Católica e para os ―bons modos‖ que se esperavam da mulher como filha e futura 

esposa. 

Segundo Rosemberg (2013), desde o primeiro censo, em 1872, até 1950, as mulheres 

compunham a maioria dos analfabetos do país, e somente em meados dos anos 80 é que se 

percebe a inversão desse quadro. Já na primeira década do século XXI, as mulheres passam a 

representar um índice de analfabetismo menor que os homens.  

Tabela 1 – Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade, por sexo - 

Brasil - 2007/2015 

Por sexo 2007 2008 2009 2010* 2011 2012 2013 2014 
201

5 

Homens 10,4 10,2 9,8 X 8,8 9,0 8,8 8,6 8,0 

Mulheres 9,9 9,8 9,6 X 8,4 8,4 8,2 7,9 7,7 

Total 10,1 10,0 9,7 X 8,6 8,7 8,5 8,3 8,0 

Fonte: Adaptado do IBGE/PNAD, 2007/2015, reorganização do autor da pesquisa. * Naquele ano não 

constam os dados no IBGE/PNAD.  

Na série histórica de 2007 a 2015, conforme consta na Tabela 1, a taxa de 

analfabetismo é decrescente e, entre as mulheres, o avanço da alfabetização é maior do que 

entre os homens. Atualmente, segundo dados do IBGE/PNAD (2019), ―No Brasil, segundo a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) 2018, a taxa 
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de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade foi estimada em 6,8% (11,3 

milhões de analfabetos) ‖. Ainda de acordo com essas instituições, o Nordeste brasileiro 

apresenta o maior número de analfabetos, com 13,9%; o Brasil segue a tendência de 

analfabetismo maior entre os homens 7%, enquanto a taxa de analfabetismo entre as mulheres 

é de 6,6%.  

Rosemberg (2013) analisa os avanços das políticas públicas para a educação das 

mulheres, principalmente a partir dos movimentos feministas da década de 70 do século XX, 

mas ressalta que foi somente após o governo Lula, em 2003, que, de fato, as políticas públicas 

da educação voltadas para as mulheres se ampliaram e ganharam mais consistência, com a 

criação da Secretaria de Promoção de Políticas para as Mulheres (SPM), Planos Nacionais de 

Políticas para as Mulheres durante as conferências de 2004 e 2007 e a criação da Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad). Após o governo Temer, em 

2016, todas essas políticas foram comprometidas. 

A respeito da distribuição na docência brasileira, com relação aos sexos masculino e 

feminino, é possível observar que a maioria é do sexo feminino. Segundo os dados do senso 

escolar de 2018, dos 2.226.423 docentes, 1.780.000 são mulheres, o que representa 79,95% 

desse total (BRASIL/INEP, 2018). Entretanto, grande parte dessas mulheres está na educação 

básica: 1.542.925 mulheres e 340.036 homens, principalmente na educação infantil em que 

temos 324.771 mulheres para 11.415 homens (MEC, 2019). Em muitos casos, as condições 

de trabalho desses profissionais são precárias e os salários ainda muito baixos, se comparados 

a outras profissões com a mesma formação. Por outro lado, no ensino superior, o número de 

professores (212.180) supera o número de professoras (179.856) (INEP, 2018), isso fica mais 

evidente quando se trata da ocupação de altos cargos dentro das instituições, como é o caso 

das reitorias das UEBAs, em que a relação é de 33 mandatos masculinos para 6 femininos.  

Assim, durante muito tempo na história brasileira, não se via com bons olhos a saída 

da mulher para qualquer atividade fora de casa, especialmente as mulheres das classes mais 

abastadas. Isso fica evidente nas palavras de Araújo (2006, p.49): ―[...] repetia-se como algo 

ideal, nos tempos coloniais, que havia apenas três ocasiões em que a mulher poderia sair do 

lar durante toda a vida: para se batizar, para se casar e para ser enterrada [...]‖.  

Nessas circunstâncias, frequentar a escola e adquirir uma educação formal, por muito 

tempo não eram favoráveis às mulheres; a maioria estava bem distante desse direito. Contudo, 
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com o passar dos anos, a educação formal tornou-se um espaço público muito requisitado 

pelas mulheres, como afirma Nogueira: 

Nesse contexto, já era comum a presença de mulheres exercendo atividades 

educativas por todos os lados; era uma profissão que conferia grande 

respeito às que se dedicassem ao ofício [...] as mulheres começaram a atuar 

timidamente como educadoras, inicialmente atreladas às propostas do 

pensamento positivista que viam na família bem estruturada a base para a 

formação da nação [...]. (NOGUEIRA, 2015, p. 103-104).  

Nessa perspectiva, Louro (2006) apresenta Nísia Floresta, uma mulher revolucionária, 

que reivindicava independência das mulheres via educação e denunciava a submissão em que 

viviam as mulheres brasileiras no início da República. 

De acordo com Telles (2006, p.402), ―escrita e saber estiveram, em geral, ligados ao 

poder, e funcionaram como forma de dominação ao descreverem modos de socialização, 

papéis sociais e até sentimentos esperados em determinadas situações‖. 

Dessa forma, as mulheres estavam submissas ao poder dos homens, e a educação lhes 

era negada porque, entre outras razões, representava uma ameaça a essa submissão, pois quem 

aprende sabe, quem sabe enxerga e quem enxerga pode se rebelar. 

Embora o discurso de muitos políticos fosse favorável à superação da ignorância e à 

democratização do acesso à educação pública, na prática, as atitudes eram de exclusão e 

conservadorismo. 

No Brasil-colônia (1500-1822) e mesmo no Brasil-império (1822-1889), as escolas 

estavam concentradas nos centros urbanos, com poucas salas espalhadas na grande dimensão 

rural. A docência era feita, quase exclusivamente, pelos homens. As mulheres somente foram 

requeridas para o ofício do magistério, a partir do Segundo Império (1840-1889) e, mesmo 

assim, de forma contestada e vigiada pelos homens. 

De acordo com Louro: 

A fragilidade feminina, constituída pelo discurso religioso, médico, jurídico 

e educacional é também constituinte de sua proteção e tutela. A professora 

terá de ser produzida, então, em meio a aparentes paradoxos, já que ela deve 

ser, ao mesmo tempo, dirigida e dirigente, profissional e mãe espiritual, 

disciplinada e disciplinadora. (LOURO, 2006, p.454). 
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De acordo com a autora, mesmo com a chegada das mulheres ao magistério, com 

exceção das madres que dirigiam algumas instituições religiosas, a direção das escolas era 

ocupada por homens, por se acreditar que esses tinham melhor domínio, comando e força, 

além da competência necessária para administrar uma instituição educacional. ―[...] Esse é um 

processo em que certamente estão envolvidas questões de poder, ou seja, as representações 

são construídas na dependência do poder e ‗têm efeitos de poder‘. Vale notar quem utiliza o 

poder para representar o outro e quem apenas é representado [...]‖ (LOURO, 2006, p.465).  

Com o passar dos tempos, segundo Telles (2006), a figura da professora solteirona, 

mãe espiritual e vocacionada, passou a ganhar profissionalismo, a partir da sindicalização e 

das lutas pelos seus direitos como profissionais da educação. ―Reivindicar o reconhecimento 

como profissional também se constituía numa forma de mulheres professoras lutarem por 

salários iguais aos dos homens e por condições de trabalho adequadas. ‖ (LOURO, 2006, 

p.473).  

A mulher, muitas vezes, tem sido subjugada, especialmente a mulher pobre, 

nordestina, do campo e negra, mas também tem se rebelado contra essa clausura e submissão, 

conquistando espaços importantes na sociedade. 

Trazendo para os dias atuais no contexto brasileiro, no que se refere à educação 

formal, o quadro vem se modificando e a presença da mulher é cada vez maior nos bancos 

escolares, tanto na educação básica, quanto no ensino superior, na condição de estudantes, 

professoras, diretoras e até reitoras de universidades.  

 Atualmente, a população brasileira, considerando a categoria sexo, conforme dados 

do IBGE (BRASIL, 2010), está dividida entre homens (48,97%) e mulheres (51,03%). Dos 

mais de duzentos milhões de brasileiros, quase 14 milhões são analfabetos. Desta população, 

há um equilíbrio entre homens e mulheres com algum tipo de escolarização, sendo que, no 

ensino superior, nas taxas de ingresso e conclusão de curso, há 29,4% de homens e 70,6% de 

mulheres (INEP, 2018).  

Entretanto, de acordo com dados do Censo da Educação Superior de 2017 (INEP, 

2018), boa parte das matrículas no ensino superior foi registrada em faculdades privadas do 

Brasil (62,1%), muitas delas a distância (46,8%), concentrando-se nos cursos de licenciatura e 

ciências da educação, com muitas instituições com qualidade questionável, ofertando apenas 
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o ensino e deixando a desejar na extensão e na pesquisa. Nesse sentido, acaba se tornando 

desvantagem para as mulheres quando for concorrer a uma vaga no mercado de trabalho ou, 

ainda, no que diz respeito à equiparação salarial. ―As desigualdades de gênero se reduziram 

muito no mercado de trabalho do Brasil nas últimas seis décadas, embora ainda exista 

segregação ocupacional e discriminação salarial [...]‖ (ALVES, 2017, p. 39). Contudo, para 

Santos (2006), embora o cuidar de filhos e maridos possa ser um complicador para as 

mulheres, esse fator não constitui impeditivo para que elas sigam qualquer carreira 

profissional que desejarem, bastando, para isso, um planejamento para conciliar esses papéis, 

inclusive com melhor divisão das tarefas domésticas entre os gêneros.  

De qualquer forma, são inegáveis os avanços que as mulheres tiveram na 

escolarização nas últimas décadas do século XX e nas primeiras do século XXI. Parece haver 

certo consenso na literatura, na política e na mídia de que a educação é a principal chave de 

emancipação do sujeito neste mundo complexo e diverso em que estamos vivendo.  

Conforme afirma Alves (2017), nos últimos anos, as mulheres são maioria na 

educação, especialmente no ensino superior, graças às políticas universalistas previstas na 

Constituição Federal de 1988.  

Segundo os dados do INEP (2018), atualmente, 70% das vagas no ensino superior no 

Brasil são ocupadas por mulheres. Entretanto, essa vantagem numérica se perde quando se 

analisa a qualidade, já que se trata de cursos de licenciatura noturnos, oferecidos por 

faculdades privadas que mal dão conta de oferecer o ensino, deixando de lado a pesquisa e a 

extensão, que são essenciais na formação acadêmica, conforme observamos no Gráfico 5.  
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    Gráfico 4 – Instituições de Educação Superior, por Organização  

    Acadêmica e Categoria Administrativa - 2017 

 

   Fonte: Notas estatísticas da Educação Superior 2017, INEP 2018. 

Em observância ao Gráfico 4, do total de instituições de ensino superior no Brasil, 

mais de 80% são de iniciativa privada. Entretanto, quando se trata de universidades, o número 

de instituições públicas é superior ao da privada. Observe que 1.878 são faculdades com 

mantenedoras privadas, onde se concentra a maior parte das matrículas do ensino superior 

brasileiro. 

Os estados se responsabilizam por uma fatia pequena da oferta total das vagas, mas, 

em se tratando da oferta pública, em muitas unidades da federação, constituem os maiores 

provedores do ensino superior, em comparação ao que é ofertado pelas universidades federais, 

semelhante comparação no estado da Bahia.  

Tabela 2 – Número total de Docentes, por Organização Acadêmica e Sexo, segundo a 

Unidade da federação e a categoria Administrativa da IES – 2016 

IES/Categoria Administrativa 
Gênero 

Feminino 

Gênero 

Masculino 
Total Geral 

Centros Universitários 21.707 24.222 45.929 

Privada 21.052 23.487 44.539 

Pública Estadual 49 47 96 

Pública Municipal 606 688 1.294 

Faculdades 49.404 58.967 108.371 

Privada 45.599 53.139 98.738 
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Pública Estadual 2.319 3.651 5.970 

Pública Federal 140 504 644 

Pública Municipal 1.346 1.673 3.019 

IF e CEFET 8.900 14.228 23.128 

Pública Federal 8.900 14.228 23.128 

Universidades 99.845 114.763 214.608 

Privada 32.135 37.082 69.217 

Pública Estadual 22.610 24.477 47.087 

Pública Federal 43.972 51.800 95.772 

Pública Municipal 1.128 1.404 2.532 

Total Geral 179.856 212.180 392.036 

Fonte: Sinopse estatística da Educação Superior 2017, INEP 2018. Elaboração própria. 

Conforme o que se apresenta na Tabela 2, apenas 45,55% do quadro docente do 

ensino superior no Brasil é formado por mulheres, o que demonstra ser o magistério superior 

um atrativo melhor para o público masculino, não só em razão de salários, mas, também, de 

status social. No caso do estado da Bahia essa situação se inverte, pois, dos 20.356 mil 

docentes no ensino superior, distribuídos nas diferentes categorias administrativas, a relação é 

de 10.410 professoras para 9.946 professores.  

Tabela 3 – Docentes da Educação Superior na Bahia por Organização  

Acadêmica e Sexo - 2016 

IES/Categoria Administrativa 
Gênero 

Feminino 

Gênero 

Masculino 
Total Geral 

Centros Universitários (Privada) 609 607 1.216 

Faculdades (Privadas) 3.899 3.577 7.476 

IF e CEFET (Pública Federal) 392 572 964 

Universidades 5.510 5.190 10.700 

Privada 564 625 1.189 
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Pública Estadual 2.654 2.281 4.935 

Pública Federal 2.292 2.284 4.576 

Total Geral 10.410 9.946 20.356 

Fonte: Sinopse estatística da Educação Superior 2017, INEP 2018. Elaboração própria. 

De acordo com a Tabela 3, mesmo considerando apenas as universidades públicas, o 

público feminino é superior ao masculino no quadro docente, quando temos 4.946 mulheres e 

4.565 homens. Essa realidade no estado da Bahia se justifica pela expansão e interiorização 

do ensino superior, especialmente com oferta de cursos nas áreas das Ciências Humanas, 

Ciências Sociais, Letras e na área da Saúde, onde predomina o gênero feminino.   

Gráfico 5 – Participação Percentual do Número de Matrículas em  

Cursos de Graduação em Licenciatura - 2017 

 

                  Fonte: Notas estatísticas da Educação Superior 2017, INEP 2018. 

No Gráfico 5, constatamos que mais de 70% das matrículas em cursos de licenciatura 

são ocupadas pelo gênero feminino, enquanto menos de 30% das matrículas são ocupadas 

pelo gênero masculino. Observamos ainda que o grande percentual de vagas nas instituições 

privadas de ensino e o crescimento da modalidade a distância sugerem, muitas vezes, 

deficiência no tripé: ensino, pesquisa e extensão, limitando, dessa maneira, a formação 

profissional. As discentes apresentam com uma expressiva participação superior aos discentes 

do sexo masculino em razão dos incentivos que hoje recebem da própria família para 

continuar os estudos e ocupar vagas no mercado de trabalho, diferente do que ocorria no 

passado.  
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A Tabela 4 apresenta a distribuição de matrículas no ensino superior na Bahia, por 

categoria administrativa, forma de oferta e tipo de graduação.  

Tabela 4 – Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais e a Distância na Bahia - 

FEMININO 

IES/Categoria 

Administrativa 
Bacharelado Licenciatura 

Não 

Aplicável 
Tecnólogo Total Geral 

Centros Universitários 22.604 11.873 0 6.061 40.538 

Faculdades 87.787 9.184 0 3.893 100.864 

IF e CEFET 1.052 1.333 0 418 2.803 

Universidades 68.395 42.548 2.459 7.804 121.206 

Privada 34.231 19.245 14 7.247 60.737 

Pública Federal 20.960 6.711 2.445 545 30.661 

Pública Estadual 13.204 16.592 0 3 29.799 

Pública Municipal 0 0 0 9 9 

Total Geral 179.838 64.938 2.459 18.176 265.411 

Fonte: Notas estatísticas da Educação Superior 2017, INEP 2018. Elaboração própria. 

Os números da Tabela 4 revelam que são 265.411 mulheres matriculadas no ensino 

superior da Bahia, entretanto menos da metade é no ensino público, especialmente público 

universitário, já que, na soma dos dados, as instituições privadas de ensino representam 

76,16%, enquanto na rede pública restam apenas 23,84% das vagas. Considerando que, de 

acordo com a LDB (Lei 9.394/96), as instituições do ensino superior que não são 

universidades não são obrigadas a oferecer ensino-pesquisa-extensão, mas que são avaliadas 

pelo ensino que oferecem, embora muitas faculdades e centros de ensino superior privados 

vêm se aprimorando nessas três dimensões, no geral, as instituições privadas concentram 

grande parte de suas matrículas no noturno, quase exclusivamente na oferta do ensino, o que 

dificulta uma formação na mesma qualidade que é oferecida pelas universidades que, na 

maioria dos casos, zelam pelo ensino, pesquisa e extensão.  

Estudos publicados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) (2017) 

revelam que, na Educação Básica, quanto mais difícil o acesso e as condições de trabalho, 
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maior é o número de mulheres na docência, principalmente no interior do Nordeste, incluindo 

aí o estado da Bahia. Essas condições de trabalho precárias e de baixa assistência do poder 

público acabam influenciando na repetência e abandono escolar e na própria taxa de 

analfabetismo da população que habita essas localidades.  

De acordo com Mota Junior e Torres (2017), a partir da reunião de faculdades isoladas 

preexistentes, em 1946, na capital da Bahia, se instala a Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), sendo a única universidade federal até o início do século XXI, quando são criadas a 

Universidade Federal do Vale São Francisco (UNIVASF) em 2002 e a Universidade Federal 

do Recôncavo Baiano (UFRB) em 2005. Ainda segundo os autores, a partir da década de 

1960, o governo do estado da Bahia resolve implantar uma política de expansão do ensino 

superior para o interior e cria as UEBAs: UEFS (em 1970), UESB (em 1980), UNEB (em 

1983) e UESC (em 1991).  

Corroborando os autores citados, Fialho (2005) afirma que, na Bahia, até o início do 

século XXI, não houve a expansão da oferta do ensino superior pela via das Universidades 

Federais, já que apenas a UFBA permanecia centralizada na capital do estado com oferta 

reduzida ao público baiano. Já na primeira década do novo milênio, são criadas a 

Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) e a Universidade Federal do Sul da Bahia 

(UFSB). Embora houvesse tentativa de federalizar o ensino no sul do estado, a UESC, por 

exemplo, não foi federalizada, mas estadualizada. A partir da década de 1980, com a 

expansão e interiorização do ensino superior na Bahia, instituíram-se as universidades 

públicas estaduais e, dessa forma, amplia-se o número de vagas no ensino superior do estado.  

Nesta seção, portanto, procuramos discutir a questão de gênero e feminismo e 

apresentar as mulheres no contexto histórico, político e cultural do Brasil, com seus desafios e 

estratégias para romper com as barreiras que lhes foram impostas ao longo da existência.  

Neste sentido, observamos que mulheres, em diferentes espaços e tempos, vêm se 

organizando e lutando pelos direitos civis, políticos, econômicos, culturais, enfim, pelos 

direitos humanos, enfrentando os obstáculos do preconceito, da discriminação, do machismo e 

da violência física e simbólica contra elas e outras minorias que se encontram à margem da 

sociedade.  
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Seja na universidade, seja em outras instituições sociais, quando se trata da ocupação 

em cargos hierarquicamente superiores, a presença da mulher é uma raridade, a exemplo das 

academias científicas ou dos poderes judiciário, legislativo ou executivo.  

Embora as pesquisas apresentem dados favoráveis às mulheres, tanto como discentes, 

quanto como docentes das universidades baianas, quando se diz respeito à ocupação da 

reitoria dessas instituições, poucas mulheres conseguiram ocupar esse cargo, mostrando um 

descompasso na igualdade de gênero.      

Considerando tais desafios que a mulher enfrenta para transpor o espaço privado e 

alcançar o espaço público, a seção seguinte buscou, na teoria da gestão e do poder, discutir 

algumas implicações de gênero na administração pública universitária.  
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3 RELAÇÕES DE PODER NA GESTÃO UNIVERSITÁRIA: DA MÃO INVISÍVEL 

À POTÊNCIA VISÍVEL 

 

Esta seção tem como objetivo apresentar e discutir a teoria do poder e as relações 

sociais que ela engendra, especialmente no contexto das instituições públicas, entre elas as 

universidades, objeto da pesquisa que trata da gestão universitária, segundo a memória e as 

representações sociais das mulheres reitoras.  

O poder é inerente às relações humanas e, como tal, está presente nas instituições 

públicas e privadas dos diferentes setores de labor humano. Assim, na gestão universitária, em 

que homens, mulheres e outros recortes de gênero se relacionam, em uma cadeia hierárquica, 

em diferentes organizações e funções, o poder se manifesta, às vezes de forma autoritária, às 

vezes de forma democrática e participativa. Nas relações institucionais, seja pública, seja 

privada, em que a política é a diretriz central, o motor que faz a dinâmica do funcionamento é 

o poder. 

De acordo com Weber: 

Toda ordem jurídica (não só a "estatal"), por sua configuração, influencia 

diretamente a distribuição do poder dentro da comunidade em questão, tanto 

do poder econômico quanto de qualquer outro. Por "poder" entendemos, 

aqui, genericamente, a probabilidade de uma pessoa ou várias impor, numa 

ação social, a vontade própria, mesmo contra a oposição de outros 

participantes desta. (WEBER, 1999, 175). 

O poder está distribuído conforme o poder econômico das pessoas, o grau de 

conhecimento ou a força política que umas têm sobre as outras, ou seja, ele é proveniente, 

segundo Bobbio  

[...] da riqueza, do saber, e da força. [...] o que têm em comum estas três 

formas de poder é que elas contribuem conjuntamente para instituir e para 

manter sociedades de desiguais divididas em fortes e fracos, com base no 

poder político, em ricos e pobres, com base no poder econômico, em sábios 

e ignorantes, com base no poder ideológico[...]. (BOBBIO, [1987] 2012, 

p.82-83). 

Segundo Foucault (1979, p.8), ―o que faz com que o poder se mantenha e que seja 

aceito é simplesmente que ele não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele 
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permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso‖. O poder tem que ser 

analisado como algo relacional, que circula, nunca é apropriado em definitivo, funciona e se 

exerce em rede.  

 

3.1 As relações de poder 

As relações de poder acontecem nas esferas da vida pública ou privada dos seres 

humanos. O poder não é um problema em si mesmo; ele é necessário na ação de liderança ou 

autoridade. O poder circula livremente entre as pessoas e assume diferentes características, 

fases e configurações. Não há um controle absoluto sobre o poder; ele é relativo e se 

apresenta entre grupos e pessoas entre os quais pode ser concedido, usurpado, disfarçado ou 

manipulado.  

Para Weber (1982), em função de prestígios particulares, os membros de determinada 

estrutura de poder político, embora tenham uma dinâmica interna e específica, poderão 

influenciar nas estruturas externas de poder, para além do seu grupo, no sentido de aumentar 

seus privilégios.  

Nessas relações de poder, historicamente, está implícita a força patriarcal, que se 

configura como liderança dos homens sobre as mulheres, dos chefes de família sobre as donas 

de casa, dos pais sobre os filhos, com raras exceções onde o matriarcado prevalece. Como 

explica Varela: 

El patriarcado ha mantenido a las mujeres apartadas del poder. El poder no 

se tiene, se ejerce: no es una esencia o una sustancia, es una red de 

relaciones. El poder nunca es de los individuos, sino de los grupos. Desde 

esta perspectiva, el patriarcado no es otra cosa que uno sistema de pactos 

interclasista entre los varones y espacio natural donde se realizan los pactos 

patriarcales y políticos. (VARELA, 2013, p.188). 

Desde a antiguidade até os dias de hoje, os homens vêm buscando mais poder e 

tentando afastar as mulheres de exercê-lo de maneira mais eficaz, por entender que isso 

colocaria em risco sua hegemonia, soberania e harmonia social, pois, segundo Canetti:  

[...] O poder, em seu cerne e seu ápice, despreza a metamorfose. Ele se basta 

a si mesmo; quer apenas a si mesmo. Sob essa forma, ele pareceu notável 

aos homens; absoluto irresponsável, ele não existe em função de coisa ou 
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pessoa alguma. Sempre que exibiu essa forma, o poder exerceu sobre os 

homens seu maior fascínio, e, até hoje, nada é capaz de impedir-lhe a 

recorrência sob essa mesma forma. (CANETTI, 1995, p. 205). 

Por outro lado, ―[...] assumir o poder não consiste na fácil tarefa de retirá-lo intacto e 

imediatamente se apropriar dele, o ato de apropriação pode envolver uma alteração do poder 

que lhe possibilitou ser assumido [...]‖ (BUTLER, 2017, p.21). 

As relações verticalizadas de poder são denunciadas por Nietzsche ([1900] 2009) 

nessa sociedade do ―homem superior‖. Assim, o saber e o poder estão intimamente ligados. 

De um lado os que sabem e governam, de outro, os que não ―sabem‖ e são governados. 

Porém, segundo Hannah Arendt ([1906-1975] 2018), o poder somente se efetiva 

mediante a palavra e o ato, sem os quais ele não sobrevive. O poder é uma potência coletiva 

que não se pode confundir com o vigor, que é inerente ao indivíduo. ―O poder preserva o 

domínio público e o espaço da aparência e como tal, é também a forma vital do artifício 

humano, que perderia sua suprema raison d´être se deixasse de ser o palco da ação e do 

discurso, da teia dos assuntos e relações humanas [...]‖ (ARENDT, [1906-1975] 2018, p. 

252).  

Segundo Butler (2017), na nossa formação, como sujeitos que somos, dependemos do 

poder, pois seria impossível nos formar como sujeito sem a existência dessa dependência que 

temos do poder e, ao mesmo tempo, negarmos e reencenarmos tal dependência.  

Nascemos em estruturas de poder pré-existentes a nós, mas, assim como o poder 

externo exerce força sobre nós, o poder interno que temos exerce força sobre as estruturas de 

poder que existem fora de nós.  

A formação do sujeito é dependente da existência do poder, sendo ele constitutivo das 

relações humanas. Contudo, podemos falar de usos e abusos do poder, tendo em vista a forma 

como alguém dele se apropria e como, a partir dele, ocorrem sujeição e dominação. 

Ao tratar da memória manipulada
6
, Ricoeur ([2000] 2007 p. 93) afirma:  

                                                 

6
 Memória manipulada, para Ricoeur, é aquela em que os detentores de poder procuram distorcer os 

fatos e fazer valer a versão que os enobrece, retirando qualquer versão que coloque em risco as 

respectivas supremacias.  
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Qualquer que seja a validade das interpretações patológicas dos excessos e 

das deficiências da memória coletiva, não gostaria de deixar que ocupassem 

todo o terreno. Um lugar distinto deve ser criado, ao lado das modalidades 

mais ou menos passivas, sofridas, padecidas, desses "abusos" [...] para 

abusos, no sentido forte do termo, que resultam de uma manipulação 

concertada da memória e do esquecimento por detentores de poder. 

 

Assim sendo, a memória manipulada é exercida por aqueles que detêm o poder, em 

boa parte da história, por homens ricos e brancos, que tratam de jogar no esquecimento a luta 

e as conquistas das mulheres, que tanto contribuíram e contribuem para o bem-estar da 

humanidade.  

Seja por exaltar a memória de uns, seja por ocultar a memória de outros, os abusos e 

as manipulações da memória devem ser observados e questionados por todos aqueles que se 

enveredam pelos estudos de memória e desejam fazer justiça pelo dever da justa medida de 

memória requerida. 

No Brasil, conforme Alves, durante muitos séculos,  

[...] A desigualdade social e de poder entre os sexos masculino e feminino 

era ampla, geral e irrestrita. [...] O Código Civil de 1916 consagrou a 

superioridade e a preeminência masculina, definindo o marido como chefe 

da sociedade conjugal (Pátrio Poder). Contudo, o isolamento, a falta de 

instituições democráticas, a desigualdade legal de direitos e as dificuldades 

de comunicação não impediram o surgimento de movimentos de contestação 

da ordem patriarcal nem o destaque de muitas mulheres, como Nísia Floresta 

(1810-1885), Bertha Lutz (1894-1976) e Patrícia Galvão (1910-1962), 

pioneiras, respectivamente, da educação pública, da luta pelo direito de voto 

e da liberdade de comportamento e expressão. (ALVES et al., 2017, p.15).  

Historicamente, na sociedade humana, sempre se fazem presentes a memória dos 

vencedores e a memória dos vencidos. A memória dos colonizadores é exaltada, enquanto a 

memória dos colonizados e, no caso do Brasil, das mulheres e dos escravos, é sempre omitida 

ou desprezada ―[...] À celebração, de um lado, corresponde à execração, do outro. É assim que 

se armazenam, nos arquivos da memória coletiva, feridas reais e simbólicas [...]‖ (RICOEUR, 

[2000] 2007, p.93).  
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O equilíbrio dessa relação de poder com a memória, seja na questão de gênero, seja na 

questão de raça/etnia, somente se efetiva mediante lutas e resistências, pois quem está no 

domínio do poder não o cede gratuitamente. 

Nessa perspectiva, no livro intitulado A dominação masculina, Bourdieu ([1998] 

2012) denuncia a naturalização dessa dominação de gênero como se as questões fossem assim 

mesmo e não cultural, social e historicamente construídas, o que abre possibilidades para ser 

de outra forma, isto é, buscar o equilíbrio entre os diferentes gêneros com uma justa 

distribuição do poder. Utopia ou não, é preciso sonhar e buscar esse equilíbrio.  

Para Weber (1999, p. 188), quando se fala em dominação, no sentido de exercício de 

poder, este pode se apresentar de diferentes maneiras, por exemplo, em virtude da lei, em que 

se estabelece uma hierarquia, ou em virtude do credor sobre o devedor, em que se submete ao 

poder pela dívida, mas existem, segundo ele, ―[...] dois tipos radicalmente opostos. Por um 

lado, a dominação em virtude de uma constelação de interesses (especialmente em virtude de 

uma situação de monopólio), e, por outro, a dominação em virtude de autoridade (poder de 

mando e dever de obediência) ‖. O autor lembra ainda que toda forma de dominação, a 

depender do grau de intensidade, pode se tornar em uma dominação autoritária, embora 

reconheça que, nas instituições modernas, a exemplo das universidades, pode haver uma 

reciprocidade de subordinação entre os funcionários, no que se refere ao poder de mando e 

segundo a competência de cada um.  

Nessa perspectiva é que traremos conceitos que definem a gestão, a administração e, 

mais especificamente, um tópico diretamente relacionado à gestão universitária.  

  

3.2 Gestão pública e universidade 

São várias as concepções de gestão que compõem essa área do conhecimento: gestão 

pública, gestão privada, gestão democrática, gestão participativa, gestão colegiada, gestão 

autoritária, gestão centralizadora, entre tantas outras. Em todas as concepções, seja de 

administração, seja de gestão, visa-se a estabelecer um governo. 

Governar é gerir programas e projetos para atender às demandas e necessidades 

sociais, a partir dos recursos advindos dos impostos que a população paga. As diversas 
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instituições estatais consolidam a gestão pública segundo o direcionamento dos governos 

federal, estaduais e municipais.  

A etimologia da palavra gestão vem do latim (gerere) e significa governar, conduzir, 

dirigir (OLIVEIRA, 2005). ―A gestão é, pois, a atividade pela qual são mobilizados meios e 

procedimentos para atingir os objetivos da organização‖ (LIBÂNEO, 2007, p.318). 

No contexto atual, a comunidade acadêmica (docentes, discentes e técnicos) e a 

sociedade em geral esperam que a Universidade, especialmente a pública, seja aberta, 

inclusiva, democrática e participativa. Nesse sentido, para tratar da administração, ou gestão, 

em uma concepção mais emancipadora, é preciso levar em conta os diferentes contextos em 

que ela ocorre.  

Quando discutimos gestão no contexto das instituições públicas, cremos ser 

importante abordar os conceitos de democracia e participação, pois esses conceitos são 

centrais em sociedades republicanas. 

O termo democracia é formado por dois vocábulos: demo, que significa povo, e 

kracia, que significa governo; sua origem se dá na Grécia antiga e sua razão de existir está na 

participação da vida política na cidade, daí o termo cidadania, também ligado ao termo 

democracia, que quer dizer os direitos e deveres dos cidadãos (BOBBIO, 1998).  

Para Bobbio (2000, p.40), a ―democracia moderna nasceu como método de 

legitimação e de controle das decisões políticas em sentido estrito, ou do ‗governo‘‖. De 

acordo com o autor, a democracia moderna pode ser medida pela ampliação dos espaços para 

exercer o direito de decidir, e não apenas pelo aumento do número daqueles que adquiriram 

direitos de participar das decisões.  

Na América Latina, em geral e especialmente no Brasil, a prática da democracia 

representativa vem se aperfeiçoando nas últimas décadas. Acreditamos que o Brasil tem 

amadurecido em termos de democracia, porém a história recente mostra que ainda se trata de 

uma democracia frágil, cujos pilares podem vir a ruir a depender do grupo político que ocupa 

o poder.  

Nesse tipo de democracia moderna, o elemento central é o voto e a possibilidade de 

que, dentro do gozo dos direitos constitucionais, todos podem votar e ser votados; eleger e ser 
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eleitos, embora, na prática, ser eleito depende de outros fatores, como influências políticas e o 

poder econômico. 

Quadro 2 – Analogia entre Estado Autocrático e Estado Democrático 

 

 

 

 

  

MAIS CENTRALIZADORA MENOS CENTRALIZADOR 

PODER CONCENTRADO PODER DILUÍDO 

MENOR PARTICIPAÇÃO MAIOR PARTICIPAÇÃO 

POUCAS LIDERANÇAS MUITAS LIDERANÇAS 

VERTICAL DESCENDENTE HORIZONTAL ASCENDENTE 

GOVERNO DE POUCOS 

PARA POUCOS 

GOVERNO DE MUITOS 

PARA MUITOS 

Fonte: Adaptado do texto de Bobbio (1998).  

De acordo com o Quadro 2, na analogia entre um Estado autocrático e um Estado 

democrático, existem algumas características que os diferem. Assim, o termo autocracia 

deriva do conceito de autoritário, ou autoritarismo, que designa sistemas políticos de governo 

de um só, onde as instituições são secundárias na escala de poder: 

Para Stoppino: 

Uma autocracia é sempre um Governo absoluto, no sentido de que detém um 

poder ilimitado sobre os súditos. Além disso, a autocracia permite que o 

chefe do Governo seja de fato independente, não somente dos seus súditos, 

mas também de outros governantes que lhe estejam rigorosamente 

submetidos. O chefe de um Governo absoluto é um autocrata sempre que 

suas decisões não possam ser eficazmente freadas pelas forças intra-

governativas. (STOPPINO, 1998, p. 372) 

ESTADO 

AUTOCRACIA DEMOCRACIA 
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Contribuindo com o debate sobre a democracia, Boaventura de Souza Santos (2005, 

p.42) afirma:  

A variação na prática democrática é vista com maior interesse no debate 

democrático atual rompendo com as adjetivações próprias do debate político 

do período da guerra fria – democracias populares versus democracias 

liberais. Ao mesmo tempo e paradoxalmente, o processo de globalização 

suscita uma nova ênfase na democracia local e nas variações da forma 

democrática no interior do Estado nacional, permitindo a recuperação de 

tradições participativas em países como o Brasil [...].  

Em uma sociedade democrática, os grupos sociais têm maior participação nos destinos 

da própria história e conseguem exercer certa influência nas tomadas de decisões 

coletivamente, não delegando, portanto, o poder apenas a um líder para tomar todas as 

decisões políticas que norteiam a vida de todos, conforme pode ser confirmado nas palavras 

de Bobbio (2000, p.35) ―[...] os grupos e não os indivíduos são os protagonistas da vida 

política numa sociedade democrática [...]‖.  

No entanto, vale lembrar que Boaventura de Souza Santos, na obra intitulada Pela 

Mão de Alice: O Social e o Político na Pós-Modernidade, tece críticas à democracia 

moderna representativa e advoga a favor do paradigma da democracia eco-socialista, como 

forma de avançar nas práticas sociais. No primeiro caso de democracia, o autor chama de 

autoritária e restrita à unilateralidade, que nega os diferentes sujeitos sociais, assim como a 

complexidade das relações de poder na pós-modernidade. No segundo caso, entretanto, da 

democracia eco-social, esta convoca a família, a classe, a cidadania e a nacionalidade a 

participarem do jogo democrático, em suas diferentes nuances e complexidades. Santos vê 

nesse paradigma emergente o potencial para a construção de uma nova era democrática, 

menos autoritária que a primeira, e conclui da seguinte maneira: ―Não é tarefa fácil nem é 

uma tarefa individual‖ (SANTOS, 1999, p. 298). 
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Figura 1 – Democracias: representativa e direta 

 

Fonte: Adaptado do texto de Bobbio (2000).  

Conforme o que vemos na Figura 1, a democracia exercida nos governos liberais na 

atualidade é uma democracia representativa, dadas a dimensão e a complexidade dos nossos 

sistemas de governo. Dessa forma, o termo democracia abarca um leque muito grande de 

teorias e conceitos relacionais, a exemplo de autonomia, participação, cidadania e 

descentralização, por isso a necessidade dessa abordagem geral a respeito da democracia.  

Nas sociedades em que a participação é uma prática constante, a democracia se 

estende a outros espaços de exercício da cidadania, principalmente aos espaços públicos onde 

são oferecidos serviços essenciais à população, como a educação pública, gratuita e de 

qualidade para todos.  

Na gestão universitária, não há um modelo único de administração, há, sim, certo 

aproveitamento das diferentes experiências administrativas, desde os paradigmas tradicionais 

de administração burocrática e da administração científica até o que se caracteriza no 

momento como Novo Gerencialismo, aliando-se com o mercado neoliberal. ―Essa regulação 

tem forte centralidade na avaliação externa, articulando seus resultados à gestão escolar e ao 

financiamento da educação, e encontra seu fundamento na Nova Gestão Pública (NPG) ‖ 

(OLIVEIRA; DUARTE; CLEMENTINO, 2017, p.708).  
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Para exercício de uma gestão democrática, é preciso ter um ambiente participativo que 

agregue os diferentes interesses, mas que se convirjam a objetivos comuns, pois, em 

ambientes autoritários e centralizadores, essas práticas democráticas se inibem, e a dominação 

autoritária se manifesta. 

No contexto de uma gestão democrática e participativa, o acesso à universidade vai se 

ampliando com o ingresso das camadas populares na instituição pública, e o desafio de 

alcançar a qualidade é iminente, como afirma Teixeira:  

Uma nova política educacional impôs-se. Não basta haver escolas para os 

mais capazes: é indispensável que haja escolas para todos. Não basta haver 

escolas para todos: é indispensável que todos aprendam. [...] deste modo, a 

educação escolar passou a visar – não à especialização de alguns indivíduos 

– mas à formação comum do homem e à sua posterior especialização para os 

diferentes quadros de ocupações, em uma sociedade moderna e democrática. 

(TEIXEIRA, 2007a, p.157). 

Nas instituições em que o poder não é concentrado nas mãos de poucos e as decisões 

são tomadas coletivamente é comum a cultura participativa. Como afirma Gohn (2001, p.13): 

―[...] o tema da participação é uma lente que possibilita um olhar ampliado para a História‖. 

Em uma relação assimétrica, na medida em que haja aumento da consciência política e do 

interesse de quem participa, há melhoria também do nível de participação, embora sejam 

muitas as variáveis que influenciam a qualidade da participação.  

A participação depende da cultura organizacional de determinado grupo social ou do 

próprio indivíduo que participa. Dessa forma, no exercício de cidadania e responsabilidade 

das pessoas, torna-se possível um nível mais qualificado de participação, como mecanismo de 

transformação social.  

Acreditamos que a participação é fundante da democracia. Não se trata, portanto, de 

uma participação silenciada, sujeitada e regulada por quem domina e dá a palavra final, mas 

uma participação ativa, com efeito decisório. A participação e a democracia são faces de uma 

mesma moeda. ―O conceito de democracia como conteúdo está relacionado com o conceito de 

democracia como um sistema de participação política do povo nos assuntos públicos.‖ 

(TORRES, 2001, p.31). 

No campo educacional, alguns focos de participação e de autonomia também podem 

ser observados. É o caso de algumas administrações escolares, nas quais a comunidade é 
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acolhida e incentivada a participar e cuidar de um dos bens preciosos da humanidade: a 

educação. ―No caso de reivindicação pela participação da comunidade na gestão da escola 

pública, a hipótese possível é que, no momento da luta por essa participação, os diferentes 

grupos tendem a unir esforços para o objetivo comum‖ (PARO, 2008, p.66). 

Assim sendo, a democracia e a participação são condições importantes na gestão 

universitária que vise, como princípio básico, à formação crítica, reflexiva e participativa dos 

cidadãos e cidadãs que fazem parte da comunidade escolar.  

Na concentração de esforços, por parte das autoridades políticas, reitores e diretores 

dos departamentos, coordenadores de colegiados, docentes, discentes, técnicos e comunidade 

local, para inserir práticas mais democráticas de gestão, é preciso combater o autoritarismo, 

que venha a prejudicar a qualidade da educação pública brasileira. 

O processo de escolha dos gestores das universidades públicas pelo voto direto da 

comunidade acadêmica tende a aproximá-los mais das decisões coletivas e democráticas 

dentro da instituição.  

Corrêa (2000) afirma que a eleição do gestor escolar pode ser passo inicial para a 

gestão democrática e que, como todo processo de mudança, carrega desafios e superações na 

prática e requer atenção de quem se debruçar sobre a temática.  

Para Ferreira (2000), as modalidades de participação da comunidade escolar estão 

vinculadas às instâncias colegiadas da escola, com ênfase em duas áreas: a) a estrutura 

pedagógico-administrativa da escola: gestão colegiada, tomada de decisão e instância 

avaliativa; b) a estrutura social da escola: relação entre professores, funcionários e 

participação dos pais e auto-organização dos alunos. A participação torna-se condição 

indispensável ao exercício da cidadania e à construção da democracia na universidade.  

 

3.3 A universidade e a gestão do ensino superior 

Na Europa, surgem as primeiras universidades ainda no século XI. De início, as 

universidades eram espaços seletos, onde os intelectuais se reuniam para apresentar teses e 

debater o conhecimento que, até então, era pouco democratizado para a maioria da população 
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iletrada. Alguns poucos mestres adotavam seus célebres discípulos, que davam sequência aos 

saberes aprendidos, ora conservando-os, ora acrescentando algo novo a eles e, por vezes, 

refutando-os frente às teses que surgiam. Elitistas ou não, é inegável a importância do 

surgimento dessas instituições para a humanidade e, consequentemente, para a melhoria na 

qualidade de vida de grande parte da população mundial. Como nos diz Dias Sobrinho (2007), 

trata-se de uma instituição da diversidade, da complexidade, de múltiplas facetas e 

plurirreferencial.  

Dada essa reconhecida importância da instituição universitária, desde o início da era 

cristã e com o crescimento dos centros comerciais, a sociedade vai se organizando e, em 

especial, os nobres sentem a necessidade de discutir as grandes questões da época que lhes 

interessavam, seja para resoluções práticas do cotidiano seja para discutir questões mais 

amplas da filosofia que envolvia não só o corpo, mas o espírito humano, para a exploração e o 

deleite da intelectualidade que colocava em xeque questões em torno da verdade, da ética, da 

política, da origem e da existência humana, entre outras. Para desempenhar esses e outros 

papéis é que surgem as universidades ―O termo ‗universidade‘ significava originalmente uma 

associação ou corporação. Isto porque muitas das universidades medievais eram, de fato, 

semelhantes às corporações profissionais que preparavam e licenciavam professores‖. 

(MARBACK NETO, 2007, p.21).  

Assim, segundo Simões (2013), as duas primeiras universidades ainda em 

funcionamento no mundo são a de Bolonha (1088), na Itália, e a de Oxford (1096), na 

Inglaterra. No século XII instituem-se a Universidade de Paris (1150) e a Universidade de 

Modena (1175), França e Itália, respectivamente. Segundo a autora, a partir do século XIV, 

houve uma grande expansão das universidades na Europa, que ainda hoje são destaques no 

cenário internacional.  

A gestão nessas primeiras universidades concentrava-se, basicamente, nas mãos de 

uma autoridade, em um mandato por um período menor do que é atualmente, escolhido ou 

não por voto. 

Quanto aos reitores, o mandato era de um a dois anos e o poder das nações 

era muito grande. Naquela época, a palavra ―reitor‖ (do latim rhetor) 

significava o mestre que ensinava latim aos jovens de classes mais altas, os 

quais tinham interesse em entrar em ordens religiosas, como também àqueles 

que exerciam funções administrativas ou que tivessem intenção de trabalhar 

no comércio. Em Paris, a partir do século XIII passou a ser um cargo eletivo 
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por um período de três meses com poder de direção da universidade tanto 

interna como externamente. Hoje, é quem cuida, principalmente, da área 

administrativa de uma universidade. Originou-se na Universidade de 

Bolonha quando, devido aos conflitos surgidos, e em função dos poderes dos 

estudantes, os professores passaram a ter mais importância na administração, 

inclusive porque um estudante poderia ser o reitor. (MARBACK NETO, 

2007, p.24).  

Segundo Simões (2013), hoje, quando se fala em universidade, chega-se à 

unanimidade de que se trata de uma instituição cujos fins e objetivos estão voltados para o 

tripé do ensino, pesquisa e extensão, sendo essa a marca identitária dessa instituição, no Brasil 

e no mundo.  

Com base em princípios e finalidades historicamente constituídos, as universidades 

foram se organizando conforme os modelos, dos quais herdamos muitas de suas 

características. 

Dessa forma, Marback Neto (2007), ao discorrer sobre diferentes modelos de 

universidades, nos apresenta, em síntese, os seguintes: a) modelo alemão, que enfatiza a 

relação ensino-pesquisa; b) modelo inglês de origem eclesiástica, que atendia os interesses da 

sociedade aristocrática, cuja finalidade era a formação intelectual, sem vinculação com a 

pesquisa; c) modelo francês com suas principais características: poder central, faculdades 

isoladas, orientação profissional, uniformidade e acrescentou-se a criação dos institutos de 

tecnologia (semelhantes aos colleges americanos); d) modelo norte-americano, que é herdeiro 

do modelo inglês, mas que, aos poucos, foi ganhando originalidade e passou a ser exemplo 

para outros países, em função da modernização, qualidade e inovação, com os colleges; e e) 

modelo socialista, cuja atividade prática e profissional está diretamente relacionada com a 

investigação científica. Este último modelo passou a vigorar a partir da Revolução Russa de 

1917 onde estão suas raízes.  

Seja em qual for desses modelos, a universidade é um espaço privilegiado para a 

produção e a troca de conhecimentos. Por ela perpassam saberes diversos que alimentam as 

pesquisas que levam a descobertas importantes, formação de profissionais e busca de 

resoluções de problemas que afligem os seres humanos. No Velho Mundo, a história da 

universidade se confunde com a história do próprio desenvolvimento da sociedade dita 

―civilizada‖, que tanto ajudou no desenvolvimento da humanidade, seja na área das Ciências 

Humanas, seja na área das Ciências Sociais e aplicadas, seja na área das Ciências Exatas e da 
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Terra, seja na área das Engenharias e Tecnológicas, seja na área das Ciências Agrárias, seja na 

área das Ciências Linguísticas, Letras e Artes, ou na área das Biológicas e da Saúde 

(CNPQ/2019).  

Enquanto a história da universidade no mundo remonta-se há séculos, como vimos, no 

Brasil essa história é mais recente, mas a contribuição das universidades para o 

desenvolvimento da nossa nação é inegável, embora reconheçamos que o acesso a elas e a 

permanência nelas ainda sejam muito restritos. Sobre essa história da universidade brasileira é 

que passamos a relatar.  

O Brasil, seguindo o modelo universitário americano, com ensino, pesquisa e 

extensão, foi um dos últimos países do mundo a implantar tardiamente a instituição 

universitária. Isto se deveu, principalmente, à predominância do regime colonial e a seu 

interesse em fazer do país um habitat permanente.  

Embora se apresente em semelhança com o modelo universitário estadunidense, não 

se pode falar em modelo unificado de ensino superior no Brasil, pois, como apresenta Matos 

(2004, p.32):  

Com efeito, devemos considerar que o Sistema de Educação Superior 

brasileiro é heterogêneo, tanto no contexto das instituições públicas, como 

no âmbito das instituições particulares. Por essa razão, não é possível aplicar 

ou pensar e discutir um modelo de gestão único para todo o contexto do 

sistema.  

Em uma sociedade formada por maioria camponesa e escrava, não se cogitava a 

necessidade de educação, muito menos de ensino superior, já que, para a pequena elite 

dominante, era bem mais interessante dirigir-se à metrópole portuguesa, onde desenvolveria 

os estudos, e voltaria à colônia para continuar a herança de mando deixada pelos pais. Com a 

chegada da família real portuguesa ao Brasil, que viera foragida de Portugal, por medo da 

invasão francesa ao seu território, e tendo sido instalada a corte em sua mais promissora 

colônia, tratou-se de criar a estrutura mínima necessária para desenvolver um projeto 

administrativo –razão pela qual a semente do ensino superior no Brasil começa a germinar.  

Segundo Cunha (1986, p. 69), os cursos de Teologia e de Filosofia nos Colégios 

Jesuítas, ainda no século XVI, podem ser considerados como a gênese do ensino superior no 

país e o ―ensino superior, recriado a partir de 1808 e completado no primeiro reinado, foi 

estruturado em estabelecimentos isolados. Desde aquela época, entretanto, sucessivas 
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tentativas procuravam reuni-los em universidade‖. Nesse sentido, o autor analisa que o ensino 

superior, de fato, nasce junto com o Estado Nacional, com o propósito de servir a si mesmo. 

Isso tem a ver com o aparelhamento do sistema administrativo da coroa portuguesa no Brasil, 

com a chegada da família real em 1808, que abriu alguns cursos de ensino superior para 

atender o Império, a exemplo de engenharia, medicina e direito, com denominação de 

doutores aos bacharéis formados nessas áreas. 

Assim, nas três primeiras décadas do século XIX, implantaram-se, na Bahia e no Rio 

de Janeiro, escolas superiores de Anatomia e Cirurgia, que, mais tarde foram integradas à 

Universidade Federal da Bahia e à do Rio de Janeiro, respectivamente.  

Embora Soares afirme ser a Universidade do Rio de Janeiro a primeira do Brasil, 

Almeida Filho (2008) antecipa-se na história para dizer que universidade que reunia 

faculdades isoladas, a exemplo da Universidade Federal da Bahia (UFBA), fundada em 1808, 

pode considerar-se a primeira do Brasil. Contudo, reconhece que, nos moldes que 

conhecemos a universidade atualmente, a Universidade do Amazonas, de 1909, e a do Paraná, 

de 1912, é que podem ser o marco inicial. Porém, se considerarmos a junção de faculdades 

isoladas e os princípios fundamentais de uma universidade, conforme postulado nas primeiras 

universidades do mundo, somente em 1934 é que temos uma universidade estruturada, que é a 

Universidade de São Paulo.  

Segundo Cunha (1986), as reformas educacionais no início do século XX permitiram o 

surgimento das primeiras universidades, a exemplo da Universidade de Manaus (1909), com 

pouco tempo de existência, a Universidade do Rio de Janeiro (1920) e a Universidade de 

Minas Gerais (1927), essas duas últimas conseguiram permanência.  

Na chamada ―Era Vargas‖, no período de 1930 a 1945, por ocasião da criação do 

Ministério de Educação e Saúde, foi aprovado o Estatuto das Universidades Brasileiras. Além 

da universidade pública, também se registra a coexistência de instituições privadas do ensino 

superior, com certa autonomia jurídica, embora todas elas devessem ser avaliadas e 

credenciadas pelos governos federal, estadual ou municipal, conforme seu campo de 

jurisdição. Na qualidade de diretor de Instrução do Distrito Federal, Anísio Teixeira criou, no 

ano de 1935, uma universidade, por Decreto Municipal (n. 5.513, de 4 de abril de 1935), com 

um modelo diferente, voltado aos estudos desinteressados e à cultura. Essa universidade 

durou pouco tempo (quatro anos), em virtude das críticas feitas pela elite conservadora do 
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país, que não aceitavam o pensamento da escola nova (liberal), trazido por Teixeira sob a 

influência do seu mestre norte-americano, o pensador Dewey (SOARES, 2002). 

Para Simões (2013), a discussão em torno da primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, posterior à Constituição Federal de 1946, modifica o Estatuto das 

Universidades promulgado na década de 30 do século XX, de forma a flexibilizar os modelos 

de instituição de ensino superior do país. 

Assim, decorrido o breve período de abertura democrática no país, de 1946 a 1964, o 

Brasil esteve sob a ditadura militar por mais de vinte anos, período em que acontece o fato de 

maior relevância no Ensino Superior: a Reforma Universitária, com a Lei n. 5.540/68. 

Segundo Almeida Filho (2008), trata-se de uma reforma incompleta e nociva em sua 

resultante final, já que manteve o que havia de pior no antigo regime e trouxe dos Estados 

Unidos da América aquilo que não era importante para os avanços do ensino superior, além 

de ter sido gerada em um regime autoritário, que não implantou na prática as mudanças 

positivas da reforma.  

A partir da década de 1970, houve uma grande expansão das instituições privadas de 

ensino superior no Brasil que, atualmente, concentram grande parte das matrículas nas 

modalidades presenciais, semipresenciais e a distância. Muitas dessas instituições são apenas 

faculdades e centros de ensino superior, e não universidades, que têm a obrigação de oferecer 

a tríade: ensino-pesquisa-extensão. 

Seguindo esse percurso histórico, com base nas pesquisas de Soares (2002), após a 

ditadura militar, nos anos 1980, sobretudo com o advento da Nova República e da 

Constituição Federal de 1988, houve também uma significativa ampliação do ensino superior 

no Brasil, com mais vinte e duas universidades federais, além de quase uma dezena de 

universidades religiosas, especialmente católicas.  

Quanto aos órgãos superiores, com certa variação de uma esfera de governo para 

outra, a partir da Lei 5.540/68, segundo Trigueiro (2002), as universidades federais passaram 

a ser estruturadas pelos seguintes órgãos: Conselho Universitário, Conselho de Curadores, 

Conselho Diretor, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e Reitoria. Além desses órgãos 

citados por Trigueiro, existem também os órgãos setoriais que complementam a gestão 

universitária, compostos pela diretoria de campus, prefeitura de campus, conselho 
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departamental, coordenação de cursos, núcleos de pesquisa e extensão, coordenação de áreas, 

grupos de estudos e pesquisas, secretaria acadêmica, comitês de ética, entre outros.  

No que se refere à organização acadêmica das IES no Brasil, podemos dizer que existe 

uma hierarquia de instituições, desde as Universidades Públicas, seja municipal, seja estadual, 

seja federal, até as chamadas Faculdades Isoladas. 

 Figura 2 – Educação Superior: organização acadêmica 

Fonte: Neves (2002, p.47). *Centros Federais de Educação Tecnológica e Centros de Educação 

Tecnológica 

Para Matos (2004) a universidade é uma instituição que abarca não só a diversidade, 

mas, também, a complexidade. Essa instituição complexa tem múltiplas finalidades, que são 

planejadas, executadas, avaliadas e retroalimentadas no ensino, na pesquisa e na extensão. Só 

na extensão, por exemplo, a variedade de ações é imensa, indo de serviços prestados em áreas 

sociais até atividades culturais, atendendo às mais díspares classes sociais.  

Por essa razão, a gestão universitária tem se tornado, cada vez mais, complexa e 

diversa, exigindo capacitação antes e durante o exercício da gestão. Exige descentralização, 

autonomia e participação para que se cumpra o papel democrático de prestar um bom serviço 

ao público, respeitar as leis, aperfeiçoar os recursos e cuidar bem das pessoas. Se, em uma 

universidade unicampus, essa complexidade é enorme, em uma universidade multicampi, a 

exemplo da UNEB, que se estende por todo o território do estado da Bahia, com vinte e 

quatro campi e vinte e nove departamentos, os desafios dessa complexidade se multiplicam.  

Quanto à forma de escolha dos reitores das universidades públicas brasileiras, a partir 

do processo de redemocratização do país na década de 1980, é feita pelo voto da comunidade 
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acadêmica (estudantes, técnicos e professores), seja pelo voto universal, seja pelo voto 

paritário – um terço para cada categoria – e, em muitos casos, o governo procede à escolha 

em uma lista tríplice, mas, no geral, costuma-se respeitar a vontade da maioria dos eleitores e 

nomear o mais votado.  

Segundo Trigueiro (2002), pode ocorrer que os mais qualificados não sejam 

escolhidos para o cargo da reitoria, mas, sim, aqueles que estejam mais afinados com o 

embate da politicagem, em que se façam articulações corporativistas alheias aos 

compromissos da comunidade acadêmica. Geralmente o processo de escolha dos dirigentes e 

as formas de votação nas eleições diretas são: autocrático, quando o governo indica o gestor 

da instituição; indireto, quando é escolhido por um colegiado; e direto, quando a escolha é 

feita pela comunidade acadêmica, embora a nomeação seja feita pelo governador. No que diz 

respeito à consulta direta, há três formas de fazê-la: a universal, a proporcional e a paritária. 

Na primeira, os votos têm o mesmo valor; na segunda, o peso é diferenciado para cada 

categoria e, na terceira, são contados os votos e atribuídos pesos iguais, independentemente da 

quantidade de votos. 

No caso da escolha para reitores das universidades estaduais baianas, por exemplo, 

para eleger os gestores, a UNEB, a UESC e a UEFS utilizam a forma paritária entre os três 

corpos acadêmicos (docentes, técnicos e discentes), com 1/3 cada um; já na UESB, a escolha 

é feita considerando a soma de 2/3 para docentes e técnicos e um 1/3 para os estudantes. Nas 

demais questões, o processo é semelhante, seguindo a lista tríplice para a escolha definitiva do 

governador do estado, que costuma considerar a vontade da maioria dos eleitores da 

comunidade acadêmica e nomeia o mais votado.  

No que se refere à autonomia das universidades públicas, especialmente administrativa 

e pedagógica, esse princípio está garantido em lei, podendo-se estender essa garantia à 

autonomia da gestão financeira, com recursos dos cofres públicos em rubrica do chefe de 

estado, que deve prestar contas dos gastos e investimentos.  

Em tempos de contenção de gastos, redução de investimentos, pouca atenção do poder 

pública e evidente corrupção, a gestão pública é um desafio e um compromisso de todos que, 

de uma forma ou de outra, têm como participar dos destinos da nação e fiscalizar o dinheiro 

que é, ou deveria ser, investido nas políticas públicas, arrecadado abusivamente através dos 

impostos.  



77 

 

 

A gestão de uma universidade, especialmente no contexto atual, torna-se uma tarefa 

desafiadora, dada sua complexidade, e exige uma equipe muito bem capacitada para essa 

tarefa. Se a universidade é multicampi, o desafio é ainda maior. Segundo Fialho (2005), a 

universidade, para cumprir suas finalidades estatutárias e de gestão, no seu tripé, ensino, 

pesquisa e extensão, precisa levar em conta o contexto político, histórico, geográfico, 

econômico, logística da distribuição de recursos, do corpo docente, fluxo de informações e 

comunicação, entre outros fatores. 

Nessa perspectiva, a gestão universitária deve ser democrática, participativa, 

autônoma e descentralizadora. Entretanto, isso só se concretiza com um trabalho de equipe 

que envolve docentes, discentes e técnicos, no sentido de alcançar as finalidades previstas no 

projeto de educação e de desenvolvimento sustentável, no contexto em que a instituição se 

insere. 

O sistema de ensino superior no Brasil segue as normas nacionais previstas na 

Constituição Federal de 1988, conforme o artigo 207, que determina: ―As universidades 

gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e 

obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão‖ (BRASIL, 

1988). 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n. 9.394/96 (BRASIL, 1996), 

nos artigos 52 a 57, trata da definição, do papel, das responsabilidades, da autonomia e das 

fontes de recursos para as atividades didático-pedagógicas, técnico-científicas e afins: 

Art. 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos 

quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de 

domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por: I – produção 

intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e 

problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, 

quanto regional e nacional; II – um terço do corpo docente, pelo menos, com 

titulação acadêmica de mestrado ou doutorado; III – um terço do corpo 

docente em regime de tempo integral. Parágrafo Único. É facultada a criação 

de universidades especializadas por campo do saber.  

O Plano Nacional de Educação, Lei nº. 13005/2014 (BRASIL, 2014), especialmente a 

meta 13, traz pontos importantes de valorização do ensino superior, com regulamentação 

prevista pela legislação própria das IES, conforme estatutos, regimentos e resoluções. Com a 

reestruturação do ensino superior no Brasil, via nova legislação, houve, progressivamente, 

certa expansão da oferta. 
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Conforme Niquito et al., 

O processo de ampliação esteve concentrado entre os anos de 2000 e 2010, 

quando entraram em funcionamento dezenove novas instituições, sendo 

grande parte delas localizada no interior. Levar as universidades federais 

para o interior do país faz parte das diretrizes do conjunto de medidas 

orientadas à expansão do ensino superior público, delineado pelo governo 

federal. (NIQUITO; RIBEIRO; PORTUGAL, 2018, p. 368). 

Dados do Censo da Educação Superior no Brasil em 2017, conforme Tabela 5, 

mostram que supera oito (8) milhões o total das matrículas distribuídas nas diversas IES.  

 

Tabela 5 – Número de Instituições do Ensino Superior por  

Organização Acadêmica 2017 

 

Fonte: Censo da Educação Superior/Notas Estatísticas/INEP, 2017. 

Como podemos observar na Tabela 5, embora as faculdades representem mais de 80% 

das IES no Brasil, o número de matrículas é mais que o dobro nas universidades, sendo as 

primeiras, em boa parte, de inciativa privada, as últimas concentram-se na esfera pública, em 

âmbito federal, estadual ou municipal.  

Para Neves: 

As universidades estaduais, ao contrário das federais e particulares, 

encontram-se fora da alçada do MEC, uma vez que são financiadas e 

supervisionadas pelos respectivos estados.  
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O sistema das universidades estaduais é bastante heterogêneo, quanto à 

vocação acadêmica institucional, carreiras oferecidas, integração ensino-

pesquisa e qualificação docente [...]. (NEVES, 2002, p.57). 

Nesse sistema de universidades públicas estaduais é que se inserem as Universidades 

Públicas Estaduais da Bahia (UEBAs), sistema composto por quatro universidades, sendo 

duas multicampi: Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB); duas unicampi: Universidade Estadual de Feira de Santana 

(UEFS) e Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), porém, atualmente, as duas últimas 

integrem campi avançados e especializados de conhecimentos fora da sede institucional. 

Juntas, elas são responsáveis por atender a mais de sessenta e quatro mil estudantes do ensino 

superior no estado da Bahia (INEP/2017), mais outros milhares na pós-graduação, e, embora 

jovens universidades, já gozam de reconhecimento nacional e internacional, pelo relevante 

serviço acadêmico, técnico, científico e social oferecido durante as últimas décadas. É sobre 

esse universo, portanto, que se localiza a nossa investigação. 

 

3.3.1 Histórico das Universidades Públicas Estaduais da Bahia 

 No ano de 1968, pela Portaria Ministerial nº 111, cria-se o Centro de Educação 

Técnica da Bahia (CETEBA), embrião da Universidade do Estado da Bahia. Em 1980, é 

extinto o CETEBA e, ao mesmo tempo, se cria a Superintendência de Ensino Superior do 

Estado da Bahia, que integra as faculdades de Agronomia, Formação de Professores, 

Filosofia, Ciências e Letras, todas elas localizadas no interior do estado (UNEB/ANUÁRIO, 

2017). 

No ano de 1983, é criada a Universidade do Estado da Bahia, via Lei nº 66 e 

autorizada a funcionar pelo Decreto Presidencial nº 92.937 de 17/07/86, como instituição de 

ensino superior no sistema multicampi. O sistema departamental, como se estrutura 

atualmente só foi organizado com a Lei Estadual nº 7.176/97, regulamentada pelo Decreto nº 

7.223/98 (UNEB/ANUÁRIO, 2017).  

Com 24 Campi e 29 departamentos, a UNEB está presente em quase toda a Bahia, 

estende suas atividades de ensino, pesquisa e extensão a 19 territórios de identidade do estado. 

A estrutura organizacional da UNEB é ampla e complexa, em cada departamento pode-se 
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definir um novo organograma da administração, contendo conselhos, diretoria, prefeitura, 

colegiados, núcleo de pesquisa, setores e secretarias. (UNEB/PDI2013). 

A UNEB oferece vários cursos de graduação e pós-graduação em diferentes áreas do 

conhecimento. Segundo informações contidas no Anuário da UNEB (2017), em 2016 a 

instituição oferecia 123 cursos presenciais, além de cursos especiais e cursos de Educação a 

Distância (EAD), e, na pós-graduação stricto sensu, 17 cursos de mestrado e doutorado 

(UNEB/ANUÁRIO, 2017).  

Assim como a UNEB, a UESB também é uma IES multicampi, com sede da reitoria 

na cidade de Vitória da Conquista e outros dois campi nas cidades de Itapetinga e Jequié. A 

UESB nasce a partir do Plano Integral do Governo do Estado, em 1969, com as Faculdades de 

Formação de Professores e de Agronomia. Assim, em 1962, pela Lei nº 1.802, foram criadas 

as Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras em algumas cidades da Bahia, entre elas, Vitória 

da Conquista e Jequié com a Faculdade de Enfermagem.  

Pela Lei nº 2.741 e o Decreto Federal nº 21.363, em 1969 foi criada a Faculdade de 

Educação de Vitória da Conquista. Em 1980, sob a Lei nº 3.799 de 23 de maio, o governo do 

estado institui a Fundação responsável pela criação da Universidade no Sudoeste da Bahia. 

Após a extinção da Fundação, instala-se a Autarquia Universidade do Sudoeste, que foi 

implantada pelo Regulamento de 25/08/81 e pelo Decreto nº 28.169, integrando as faculdades 

de Formação de Professores, de Administração, de Agronomia, Zootecnia e Enfermagem de 

Vitória da Conquista, Itapetinga e Jequié.  

A UESB, pelo Parecer do CEE nº 119/87 e pelo Decreto do Governo Federal nº 

94.250 de 22/04/87, foi autorizada a funcionar como Universidade. O credenciamento saiu 

um ano mais tarde, com o Decreto nº 7.344 de 27/05/88. Conforme dados apresentados no 

Catálogo da UESB de 2017, a instituição oferece 53 cursos de graduação presencial, 15 

cursos de especialização e 25 cursos de pós-graduação stricto sensu (UESB, 2017). 

A origem da Universidade Estadual de Santa Cruz remonta aos anos 1960, a partir de 

escolas isoladas no perímetro entre Ilhéus e Itabuna, por iniciativa de uma Comissão 

Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), que reuniu as principais faculdades da 

época naqueles municípios e formou a Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna 

(FESPI). Pelo Parecer do Conselho Federal de Educação nº 163/74 (1974), eleva-se ao status 
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de Universidade. No ano de 1991, a FESPI é integrada ao quadro das escolas públicas de 3º 

grau da Bahia, via Lei 6.344/91 e, finalmente, em 1995, a UESC, reorganizada sob a forma de 

Autarquia, tem seu quadro de pessoal aprovado e se consolida como a mais nova 

Universidade Pública Estadual da Bahia, pela Lei nº 6.898/95 (UESC, 2016).  

Com o intuito de interiorizar o ensino superior na Bahia, a UEFS nasce como 

estratégia governamental para cumprir esse objetivo. Assim, em 1968 é criada a Faculdade de 

Educação em Feira de Santana; em 1970, a Fundação Universidade de Feira de Santana 

(FUFS) pela Lei Estadual nº 2.784/70; em 1976, via Decreto Federal nº 77.496/76, é 

autorizado o credenciamento e funcionamento.  No final de 1980, no processo de reformas 

administrativas do estado, foi extinta a FUFS, substituída pela então Universidade Estadual de 

Feira de Santana (UEFS), criada pela Lei nº 12, de 12 de dezembro de 1980. 

A UEFS atende a milhares de pessoas, em torno de 150 municípios da região 

Metropolitana de Feira de Santana e adjacências, expandindo-se na oferta da graduação, da 

pós-graduação e das atividades de pesquisa e extensão. A UEFS oferece 30 cursos presenciais 

de graduação, além de cursos especiais, Educação a Distância e especializações. São 24 

cursos de mestrados e doutorado (UEFS, 2017). 

A estrutura organizacional administrativa de cada universidade depende de sua 

constituição histórica e de como foi se organizando nos territórios de identidade, de acordo 

com sua expansão.  

No geral, as quatro universidades (UNEB, UESB, UESC e UEFS) contam com 5.170 

professores, 3.018 técnicos e 64.523 estudantes nos cursos de graduação e pós-graduação.  

Tabela 6 – Comunidade acadêmica das UEBAs 

Universidades 
Número de  

Alunos 

Número de  

Técnicos 

Número de 

Professores 

UNEB 27.810 1.395 2.267 

UESB 12.646 519 1.107 

UESC 14.320 400 760 

UEFS 9.747 704 1.036 
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Total 64.523 3.018 5.170 

Fonte: Adaptado dos dados oferecidos pelos Anuários das UEBAs 2016/2017.  

Como vemos na Tabela 6, as quatro Universidades Públicas Estaduais da Bahia têm 

grande inserção na oferta de ensino superior do estado e contribuem significativamente para a 

produção e democratização do conhecimento, além de contribuírem no desenvolvimento local 

e regional, na formação de profissionais de diversas áreas, com pesquisas e cursos de extensão 

que, direta ou indiretamente, influenciam a vida dos cidadãos baianos.  

As mulheres, aos poucos, vão ocupando cargos importantes dentro das universidades. 

Para além da sala de aula das instituições de ensino superior, as mulheres vêm ocupando os 

cargos hierarquicamente superiores: reitorias, vice-reitorias, pró-reitorias. O trabalho dessas 

mulheres constitui fator importante no aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e da extensão, 

com importantes publicações, o que eleva as instituições em que atuam e lhes dão visibilidade 

e prestígio junto aos órgãos de fomento nacionais e internacionais.  

Mesmo tendo destaque entre os pares e nas academias científicas, muitas vezes essas 

mulheres não têm a mesma visibilidade que têm seus colegas homens no exterior das 

universidades, na sociedade em geral, quando estes ocupam cargos de reitores, por exemplo, 

levando-os a outros cargos, como ascensão na política local, estadual e, até, nacional. Dessa 

forma, a hierarquia do poder dentro das universidades se estende à hierarquia do poder na 

sociedade. 

Assim, no contexto da gestão universitária, as Representações Sociais se manifestam 

nas palavras, nos gestos, nas atitudes e ações das pessoas que a ela se integram e constituem a 

memória da instituição. Nesse sentido, entendemos que as Teorias da Memória, sobretudo a 

Memória Coletiva, e as Representações Sociais, são importantes neste estudo, as quais estão 

apresentadas na seção seguinte.  
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4 MEMÓRIA COLETIVA E TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: A 

PRÁXIS COTIDIANA DAS RELAÇÕES HUMANAS 

 

A finalidade desta seção é apresentar e discutir a teoria da Memória Coletiva, que tem 

em Halbwachs (1877-1945) sua gênese, e a Teoria das Representações Sociais, que, dentro da 

perspectiva moderna da psicologia social, teve como precursor o psicólogo romeno, 

naturalizado francês, Serge Moscovici (1925-2014).  

Para alcançar o objetivo desta seção, inicialmente, apresentamos as contribuições da 

sociologia durkheimiana a respeito das representações coletivas, que, tanto embasam os 

pressupostos conceituais sustentadores da produção teórica denominada por Halbwachs de 

memória coletiva, quanto, em outros aspectos, fundamentam epistemologicamente os estudos 

psicossociológicos propostos por Moscovici pela ideia de representações sociais. 

Em seguida, apresentamos os elementos teórico-conceituais referentes à Teoria da 

Memória Coletiva e à Teoria das Representações Sociais e finalizamos a seção com as 

possíveis interseções entre esses dois campos teóricos.  

Embora Durkheim não tenha discutido diretamente o tema da memória de modo a 

elaborar consistentemente uma teoria da memória, por ser um pensador que se dedicou a 

compreender a sociedade em sua ampla e complexa relação entre os sujeitos, e, ainda, por ser 

um sociólogo que acreditamos ter influenciado ambas as teorias, isto é, a Memória Coletiva 

de Halbwachs ([1968] 1990) e as Representações Sociais de Moscovici ([2000] 2003), das 

quais tomaremos parte neste estudo, é que inicialmente apresentamos uma breve exposição 

sobre esse precursor da sociologia e sua concepção de sociedade. 

É especialmente no primeiro capítulo, intitulado Representações individuais e 

representações coletivas, que Émile Durkheim ([1924]1970), na obra Sociologia e Filosofia, 

expôs algumas aproximações do que mais tarde Halbwachs vem discutir na obra Memória 

Coletiva, e Moscovici, na Teoria das Representações Sociais. 

A respeito dos campos sociológicos e psicológicos, como dissemos, Durkheim ([1924] 

1970, p.16) afirma que a analogia é uma forma legítima e interessante para explicar e facilitar 

a compreensão a respeito de alguma coisa, contudo faz-se necessária sua correta aplicação. 
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―A vida coletiva, como a vida mental do indivíduo, é feita de representações; é, pois, 

presumível que representações individuais e representações sociais sejam, de certa forma, 

comparáveis‖.  

Segundo o autor citado, a memória é uma propriedade da substância nervosa, por isso 

as ideias não podem evocar, pura e simplesmente, umas às outras, e complementa: ―[...] Eis 

porque qualquer psicologia que veja na memória um fato puramente biológico não pode 

explicar as associações por semelhança, a menos que as assimile às associações por 

contiguidade, isto é, negando-lhes qualquer realidade‖.  

Durkheim ([1858-1917] 1970) afirma que as representações sociais não precisam ser 

coisas concretas para que atestem sua real existência. Elas existem, são reais e se manifestam 

no convívio das pessoas, nas relações sociais que interpretam, comunicam, explicam, agem no 

mundo à sua volta. 

De forma destacada, Durkeim analisa que ―[...] a vida representativa só pode existir 

no todo formado pela sua reunião, assim como a vida coletiva só pode existir no todo 

formado pela reunião dos indivíduos [...].‖ (DURKHEIM, [1924] 1970, p.41, grifo do autor). 

Conforme a citação que Durkheim faz da vida representativa e da vida coletiva, de 

maneira inter-relacional, demonstrando quanto uma é dependente da outra, a teoria de 

Memória Coletiva de Halbwachs e a teoria das Representações Sociais de Moscovici têm suas 

raízes durkheimianas, como é do nosso conhecimento. Essas teorias são úteis para pensarmos 

a relação de poder dentro das universidades públicas e estaduais da Bahia, já que se trata de 

um espaço institucional onde a memória coletiva de determinado grupo (reitoras) pode ser 

expressa pelas representações sociais que existem desse fenômeno na comunidade acadêmica.  

 

4.1 Memória Coletiva: reflexões teórico-conceituais 

Nesta subseção da tese, trazemos algumas reflexões a respeito da Teoria da Memória 

Coletiva do sociólogo francês Maurice Halbwachs que, entre outras ideias, argumenta que os 

indivíduos, como participantes de grupos sociais, constroem relações e sua condição 

existencial. 
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Segundo Halbwachs ([1968] 1990), a força da memória coletiva está no conjunto dos 

homens, embora eles, individualmente, tenham sua memória, mas cada memória individual, 

que compõe o todo da memória coletiva, se modifica a depender do lugar que o homem ocupa 

e das relações que estabelece dentro do grupo.  

Entretanto, os quadros coletivos da memória não são constituídos somente pelas 

experiências externas (livros, documentos, lugares, fotografias, quadros), mas, também, pelo 

convívio das novas gerações com as gerações mais velhas. A história não se resume aos 

registros escritos, mas está impregnada, sobretudo das experiências vivas que se firmam e se 

renovam com o passar do tempo, como ocorre, por exemplo, no grupo familiar 

(HALBWACHS, [1968] 1990). Dessa forma, é na interação e na reunião das memórias dos 

membros familiares que se dá a memória coletiva do grupo, cujas representações sociais se 

completam e dão sentido a discursos e práticas no seio da família. 

O passado se revela para além dos livros e das pinturas; está presente na face enrugada 

dos idosos, que trazem as marcas de sofrimentos, de sorrisos e de vivências, no seu jeito de 

pensar e de agir e nas marcas históricas dos lugares que habitam. As lembranças se constroem 

muito mais no passado vivido do que no passado aprendido. A lembrança é uma reconstrução 

do passado, com o auxílio daquilo que o presente oferece (HALBWACHS, [1968] 1990). 

Para Halbwachs ([1968] 1990), há em cada sociedade diversas memórias coletivas, 

com diferentes significados, já que os acontecimentos são específicos de dado grupo 

construído em determinado espaço e tempo. No entanto, alguns acontecimentos nacionais 

podem afetar todos daquela sociedade e marcar na memória coletiva de todos indistintamente. 

Conforme afirma Valencia (2005, p.109): 

Mais que uma visão distribuída da memória coletiva, assume-se atualmente 

uma versão holística, no sentido de que nenhuma memória particular contém 

tudo o que conhecemos sobre um determinado evento, personalidade ou 

assunto. Mais que uma tábula rasa, as recordações se articulam à maneira de 

um mosaico: a memória coletiva será o conjunto de memórias parciais 

articuladas em um mosaico.  

No que se refere à impermeabilidade, segundo Halbwachs ([1968] 1990), um mesmo 

acontecimento pode afetar várias consciências coletivas ao mesmo tempo, porque, nesse caso, 

elas estão mais próximas em torno de objetivos comuns. Se uma nação conquista outra, ela 

incorpora elementos das tradições da nação conquistada, mas, também, não se mantém mais 
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como era antes, pois já tem características das duas sociedades diferentes, transformando-se, 

assim, em uma nova sociedade. Contudo, ―a memória coletiva não é necessariamente linear, 

lógica ou racional. Assume-se que pode tomar essas características, mas não depende de 

nenhuma delas para sua constituição‖ (VALENCIA, 2005. p. 105). 

Sobre a substância impessoal dos grupos duráveis, entretanto, as lembranças antigas 

não estão todas arrumadas e guardadas em ordem e para sempre. De certo modo, as imagens 

subsistem, pois, para além do elo pessoal, existe algo em comum no grupo, que é repassado. 

Ainda que alguns do grupo já não existam, permanecem o sentimento e a tradição, reforçados 

pelos laços afetivos, sem deixar cair no esquecimento tudo aquilo que foi legado pelos 

antepassados (HALBWACHS, [1968] 1990). 

Por outro lado, há de se falar em permanência e transformação dos grupos. Trata-se de 

uma permanência relativa, e não totalizadora. Assim, a memória sente a necessidade de se 

desfazer de parte do acúmulo dos fatos e acontecimentos que ela guarda. Se a memória se 

estende muito no passado, ela tende a apagar algumas coisas e guardar outras, conforme o 

interesse. Desse modo, ―a consciência individual é apenas o lugar de passagem dessas 

correntes, o ponto de encontro dos tempos coletivos‖ (HALBWACHS, [1968] 1990, p.89). 

Portanto, o tempo só existe, de fato, dentro de uma forma e de um conteúdo que oferecem 

acontecimentos ao pensamento, e isto se insere nas correntes do pensamento coletivo e social. 

A memória e o espaço são duráveis e estáveis o suficiente para não envelhecer e não 

perder as partes constitutivas; permanecem, dessa forma, como marcas das lembranças e 

recordações. (HALBWACHS, [1968] 1990).  

Porém, se uma cena do passado não deixou nenhum traço na memória, ou seja, se 

houve ausência das testemunhas que nos fazem lembrar, mesmo que alguém descreva esse 

passado com riquezas de detalhes, se não for significativo para nós, não se constitui como 

lembrança. Na medida em que fazemos parte de novos grupos, avivamos nossas lembranças 

com relação a esses e passamos a esquecer do período vivido com aqueles grupos com os 

quais tínhamos relação no passado.  

Se nossa memória não se confunde com a memória dos outros é porque ela se constitui 

segundo nossas vivências, nossas experiências e nossos sentimentos. E, ainda, embora minhas 

lembranças subjetivas sejam, de fato, minhas, trago comigo um aporte de lembranças 
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históricas que poderão ser ampliadas pelas leituras que faço ou conservo, mas, ainda assim, 

são emprestadas. As lembranças individuais estão, pois, no limite das interferências coletivas. 

Os acontecimentos de mais fácil recordação são, justamente, aqueles que se relacionam com o 

coletivo. Assim, essas lembranças estão para todos os que, apoiando-se nas memórias uns dos 

outros, são capazes de lembrar algo ou alguém a qualquer momento (HALBWACHS, [1968] 

1990).  

Ao descrever os quadros longínquos e os meios próximos, Halbwachs ([1968] 1990) 

afirma que a memória dos outros somente se incorpora à nossa memória na medida em que 

elas se relacionam com os acontecimentos que fazem parte do nosso passado. Além do mais, 

somos integrantes de diferentes grupos sociais. Mas, para além dos acontecimentos mais 

próximos de mim ou do grupo a que pertenço, há aqueles acontecimentos nacionais que 

trazem mudanças para todos nós, independentemente do grupo a que pertencemos. 

Há em cada sociedade diversas memórias coletivas, com diferentes significados, já 

que os acontecimentos são específicos de determinado espaço e tempo. No entanto, alguns 

acontecimentos nacionais podem afetar todos daquela sociedade e marcar a memória coletiva 

de todos indistintamente. 

Para Halbwachs ([1968]1990), Memória Coletiva e Memória Histórica não são 

sinônimas. Enquanto a Memória Histórica é uma compilação de fatos, de acontecimentos e 

que começa, justamente, no ponto em que a tradição acaba, a Memória Coletiva, por sua vez, 

busca no passado aquilo que ainda permanece vivo ou em condição de reviver na consciência 

de determinado grupo e nada tem de artificial. História como quadro de acontecimentos e as 

Memórias Coletivas como centros de tradições. Pontua as diferenças entre uma e outra. Fala-

se de Memórias Coletivas no plural e fala-se de História no singular. Cada uma das memórias 

coletivas se situa em um espaço e em um tempo específico, conforme cada grupo, já a história 

tem um caráter menos particular e mais universal. 

Os hábitos de um povo, em determinado tempo e espaço, são capazes de resistir às 

mudanças que as novas gerações lhes impõem. Por essa razão é que, em um centro urbano 

moderno, sobrevivem sinais de antiguidade que resistem às mudanças, a exemplo de uma 

lojinha, uma confeitaria, uma quitanda. Mesmo que tudo pareça transformar-se naquele 

espaço, as relações entre homens e pedras não se rompem facilmente. (HALBWACHS, 

[1968] 1990). 
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Nessa perspectiva, a interiorização da exterioridade significa dizer que as disposições 

estruturadas individualmente constituem o legado das aprendizagens e das disposições 

coletivas. Sistemas de disposições são modos de orientação, modos de agir, modos de pensar, 

modos de representar. Não se trata de um direcionamento fechado, mesmo que limitado, ainda 

assim, aberto o bastante para permitir várias possibilidades e probabilidades. (BOURDIEU, 

1996). 

Acreditamos que a Teoria da Memória Coletiva e a Teoria das Representações Sociais, 

juntamente com outros conceitos apresentados nas seções sobre as mulheres e a gestão 

Universitária, serão valiosas para analisarmos os dados empíricos coletados no campo da 

pesquisa, segundo se fizerem necessários ao debate, conforme nossas categorias analíticas, a 

exemplo das relações de poder e de gênero. 

 

4.2 Representações Sociais: contribuições da teoria para o estudo da psicologia social 

Os estudos das representações sociais, desde Moscovici e a partir da estruturação e 

ampliação da psicologia social, se estenderam e abrangeram diferentes áreas do conhecimento 

em quase todo o mundo (GUARESCHI; JOVCHELOVITCH, 2013). Hoje, são muitas 

pesquisas e muitos pesquisadores, como Jodelet (2001), Abric (2005), Vala (2006), Duveen 

(2003), Spink (2013), Farr (2013), Wagner (2013) e tantos outros que se utilizam da teoria das 

representações sociais para embasar investigações e dar possíveis respostas às indagações 

científicas. 

A título de situar nosso trabalho nessa perspectiva das representações sociais é que 

fizemos uso dessa teoria para auxiliar a fundamentação da pesquisa, com a finalidade de 

proceder à análise e embasar o objeto de estudo da presente tese.  

Segundo Moscovici ([1994] 2013), o conceito de representação social nasce de duas 

ciências precedentes, que são sociologia com Durkheim e antropologia com Lévi-Bruhl, para 

estudos das religiões e do pensamento místico. Nesse mesmo entendimento do próprio 

Moscovici, Farr (2013, p.28) considera que ―existe uma clara continuidade entre o estudo das 

representações coletivas de Durkheim e o estudo mais moderno, de Moscovici, sobre 

representações sociais [...]‖. 
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Moscovici ([2000] 2003) propõe passar de uma noção conceitual para uma noção 

fenomenológica das representações sociais e destaca duas qualificações que ele considera 

importantes: ―a) As representações sociais devem ser vistas como uma maneira específica de 

compreender e comunicar o que nós já sabemos [...]; b) As representações são estruturas 

dinâmicas, operando em um conjunto de relações de comportamentos que surgem e 

desaparecem, junto com as representações [...]‖ (MOSCOVICI, [2000] 2003, p.46-47). 

Duveen (2003), em uma concepção mista de uma ciência que integrava especialmente 

a psicologia e a sociologia, tendo como centro o conceito de representação, mesmo 

reconhecendo uma dívida com os estudos de Durkheim, entende que, em seu antecessor, a 

ideia de representação coletiva continha ambiguidades, principalmente porque, no afã de 

firmar a sociologia como ciência autônoma, Durkheim defende explicitamente a separação de 

representação coletiva e individual.  

Da mesma forma, Wagner (2013, p.119) define as RS como um conceito de múltiplas 

faces: 

O conceito de representação social é multifacetado. De um lado, a 

representação social é concebida como um processo social que envolve 

comunicação e discurso, ao longo do qual significados e objetos são 

construídos e elaborados. Por outro lado, e principalmente no que se 

relaciona ao conteúdo de pesquisas orientadas empiricamente, as 

representações sociais são operacionalizadas como atributos individuais – 

como estruturas individuais do conhecimento, símbolos e afetos distribuídos 

entre as pessoas, grupos ou sociedades [...].  

Para Guareschi e Jovchelovitch (2013), a teoria das RS é capaz de agregar as 

dimensões cognitiva, afetiva e social, em uma perspectiva da realidade prática do cotidiano 

dos seres humanos, daí as emoções estarem presentes quando as pessoas expressam suas RS 

sobre dado acontecimento ou qualquer aspecto que esteja direta ou indiretamente relacionado 

com sua vida.  

Nessa mesma perspectiva, dadas essas dimensões cognitiva, afetiva e social ―[...] as 

representações estão presentes tanto no ‗mundo‘, como na ‗mente‘, e elas devem ser 

pesquisadas em ambos os contextos [...]‖ (FARR, 2013, p.40). A partir das interações e da 

comunicação dos grupos sociais, com seus problemas, projetos e estratégias é que produzem 

coletivamente as representações sócias (VALA, 2006).  
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Ao discorrer sobre os aspectos teóricos das representações sociais, Abric (2001) 

sugere que o estímulo e a resposta são interligados e que não há separação de sujeito e objeto 

como na teoria comportamentalista. A relação sujeito-objeto é que determina o próprio objeto. 

Vala (2006), por sua vez, afirma que a sociedade e as instituições são ambientes 

pensantes, em que grupos e pessoas pensam e trocam informações e práticas sobre o que 

pensam e o que fazem. Esse jeito de ver as coisas pode ser considerado como um novo olhar 

no que se refere aos comportamentos individuais e grupais. Esse novo olhar o autor atribui à 

organização teórica que Moscovici deu às RS. 

Assim, para Abric (2001), as principais funções das representações sociais são: saber 

(entende e explica a realidade); identitária (define a identidade e a especificidade de 

determinado grupo); orientação (define e orienta as práticas e os comportamentos do grupo); e 

a função de justificar (que serve para apresentar justificativas sobre determinadas posturas e 

comportamentos). 

Ao contrário do que podemos imaginar, o fenômeno das representações sociais não é 

algo simples, justamente por ser extraído das relações sociais e da ação humana, o que oferece 

graduada complexidade (JODELET, 2001). 

Jodelet (2001, p.22) observa que o fenômeno representações sociais  

[...] é uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com 

o objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade 

comum a um conjunto social. Igualmente designada como saber de senso 

comum ou ainda saber ingênuo, natural, esta forma de conhecimento é 

diferenciada, entre outras, do conhecimento científico. Entretanto, é tida 

como um objeto de estudo tão legítimo quanto este devido à sua importância 

na vida social e à elucidação possibilitadora dos processos cognitivos e das 

interações sociais. (JODELET, 2001, p.22).  

Por outro lado, Jovchelovitch (2013) argumenta que a teoria das RS ajuda a corrigir a 

dicotomia entre indivíduo e sociedade; que, se por um lado há a individualização 

psicologicista, por outro há o exagero da supervalorização da sociedade, feita pela sociologia 

clássica em seus primórdios. Daí também a separação entre o subjetivismo e o objetivismo, do 

mundo interno e externo ao indivíduo, do que é privado e público e do que seja coletivo ou 

não. Naturalmente, há especificidades em cada uma dessas dimensão. Porém, a realidade é 

complexa e não existem, de fato, tais dicotomias na prática. ―Meu argumento central é de que 

a esfera pública, enquanto lugar da alteridade, fornece às representações sociais o terreno 
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sobre o qual elas podem ser cultivadas e se estabelecer [...]‖ (JOVCHELOVITCH, 2013, 

p.55). 

Assim, segundo Jodelet (2001), torna-se possível reconhecer as representações sociais 

como forma de interpretação que tomamos para compreender nosso ser e estar no mundo, no 

processo de interação dos seres humanos, uns com os outros. Devemos observar ainda que, 

nas pesquisas que formam a base dessa teoria, para compreender certo fenômeno social, é 

preciso identificar algumas características a ele pertinentes, que são centrais e passam pela 

tríade vitalidade, transversalidade e complexidade (JODELET, 2001), e que:  

[...] a representação social é sempre representação de alguma coisa (objeto) e 

de alguém (sujeito). As características do sujeito e do objeto nela se 

manifestam; 

[...] a representação social tem com seu objeto uma relação de simbolização 

(substituindo-o) e de interpretação (conferindo-lhe significações). [...] 

(JODELET, 2001, p. 26). 

Nas palavras de Jovchelovitch (2013), as instituições públicas são espaços onde 

ocorrem a diversidade e a pluralidade humanas, e, como tais, as interações entre os sujeitos 

que delas fazem parte se dão pela comunicação, pela transparência, pela ação e pela prestação 

de contas. É no ato de dialogar que a dialética do Eu e do Outro entra em cena no palco das 

representações sociais. 

O encontro das experiências é mais que a soma das partes; é uma nova experiência 

integrada e totalizada. ―É a referência do mundo que garante a natureza criativa da atividade 

simbólica, de tal forma que a experiência de outros, cria continuamente a experiência que 

constitui a realidade de todos [...]‖ (JOVCHELOVITCH, 2013, p.55).  

De acordo com Moscovici (2003), as duas principais funções das representações 

sociais são convencionalizar e prescrever, por isso o ser humano não estaria livre dos 

condicionamentos impostos pelas representações, pela linguagem e pela cultura.  

À luz dessas duas funções das representações sociais, o autor afirma que os sistemas 

de classificação, de imagens e descrições presentes na sociedade têm relações com sistemas 

prévios, que estão classificados na linguagem e na memória coletiva dos grupos sociais e que:  

Todas as interações humanas, surjam elas entre duas pessoas ou entre dois 

grupos, pressupõem representações. Na realidade é isso que as caracteriza. 

[...] Pessoas e grupos criam representações no decurso da comunicação e da 
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cooperação. Representações, obviamente, não são criadas por um indivíduo 

isoladamente [...] (MOSCOVICI, 2003, p.40-41). 

No cotidiano das pessoas, elas procuram soluções para seus problemas, sobretudo com 

base no senso comum e no bom senso, o que torna esse tipo de conhecimento mais natural e 

corriqueiro em suas vidas. O próprio conhecimento científico, ao ser utilizado na prática e se 

democratizar, se simplifica para dar conta de sua utilidade prática.  

Por isso, na visão de Spink (2013), as RS comportam a diversidade e a contradição, 

por ser um processo praxiológico no ato de agir e comunicar, isto é, intimamente relacionado 

com a teoria e a prática indistintamente.  

Como uma manifestação do pensamento científico, as representações sociais levam 

em consideração as reações dos indivíduos comuns diante dos fenômenos vividos em seu 

cotidiano, e, para compreender a realidade, faz-se necessário processar informações. 

Entretanto, há contradições em fatos comuns, isto porque, em primeiro lugar, muitas 

obviedades, na nossa observação familiar, passam despercebidas, tornando-se invisíveis aos 

nossos olhos, a exemplo da invisibilidade dos negros pelos brancos; em segundo lugar, são 

apenas ilusões fatos que há muito consideramos verdadeiros; em terceiro lugar, reagimos aos 

acontecimentos de acordo com definições prévias comuns ao grupo social a que pertencemos. 

Nessas situações, as representações nos orientam em direção à visibilidade, conforme o que 

temos de responder, enquanto aparência ou definição da realidade (MOSCOVICI, [2000] 

2003). 

Assim como os demais autores citados nesta seção, Abric (2001) também é enfático ao 

dizer que as representações sociais sempre serão de alguém sobre alguma coisa. 

Abandonando a ideia de polaridade entre sujeito e objeto, inaugura-se uma forma de encarar o 

problema dessa relação, o que o autor vai chamar de ―realidade objetiva‖.  

Quando se trata da questão do familiar e do não familiar, Moscovici ([2000] 2003) 

inicia sua preleção com uma síntese do que havia apresentado anteriormente, afirmando que 

as RS são uma atmosfera que se relaciona ao indivíduo ou ao grupo, específica da sociedade 

em que vivemos. Assinala ainda que a finalidade das representações sociais é tornar familiar o 

que não é familiar, pois nós, seres humanos, necessitamos de nos sentir em casa, sentir 
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seguros e confiantes, portanto o estranho nos causa desconforto e logo tentamos aproximá-lo 

do que já nos pertence e que já faz parte do repertório do nosso conhecimento. 

É na memória, nas convenções e nas tradições sociais que emerge o pensamento 

social, e não apenas na razão e na intelectualidade científica, como muitos acreditam ser. É na 

memória coletiva, portanto, quando em grupo há rememoração de fatos e acontecimentos, a 

partir de analogias para reviver momentos vividos, que ocorre o processo de ancoragem e de 

objetivação, categorias centrais para Moscovici: 

Ancoragem - Esse é um processo que transforma algo estranho e 

perturbador, que nos intriga, em nosso sistema particular de categorias e o 

compara com um paradigma de uma categoria que nós pensamos ser 

apropriada. É quase como que ancorar um bote perdido em um dos boxes 

(pontos sinalizadores) de nosso espaço social [...] Ancorar é, pois, classificar 

e dar nome a alguma coisa. Coisas que não são classificadas e que não 

possuem nome são estranhas, não existentes e ao mesmo tempo 

ameaçadoras. (MOSCOVICI, [2000] 2003, p.61). 

Assim, seguimos ancorando o desconhecido no nosso universo conhecido e dando 

sentido ao novo que se incorpora em nós, e, uma vez conhecido, servirá de referência para 

outro novo que se ancora no velho conhecido. Nessa dialética é que se conhecem, se ajustam 

e se criam melhores condições para se viver socialmente.  

Vala (2006) reafirma que, em Moscovici, a ancoragem torna o não familiar em 

familiar e que se constitui no centro da organização das relações sociais como representação. 

A ancoragem necessita de referências, de experiências anteriores, esquemas de pensamentos 

já estabelecidos para sustentar o objeto novo.  

Com efeito, a ancoragem busca referências no que é conhecido e solidificado, para 

buscar compreender o novo em um processo construtivo. Para ilustrar, apresentamos o 

seguinte exemplo de ancoragem: comer carne de jacaré pela primeira vez e dizer que parece 

com carne de peixe. É óbvio que jacaré não é peixe, mas o gosto, a textura e os elementos 

presentes na carne de jacaré fazem, para quem a come pela primeira vez, uma referência à 

carne de peixe. Assim pode ocorrer com qualquer tipo de associação; isso é uma ancoragem, 

que faz referência ao ancorar do barco no porto.  

Além da ancoragem, as representações sociais, segundo Moscovici ([2000] 2003), 

também se dão por objetivação, que é outra categoria central em seus estudos: 
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Objetivação – O físico inglês Maxwell disse, certa vez, que o que parecia 

abstrato a uma geração se torna concreto para a seguinte [...] o que é 

incomum e imperceptível para uma geração, torna-se familiar e óbvio para a 

seguinte. Isso não se deve simplesmente à passagem do tempo ou dos 

costumes, embora ambos sejam provavelmente necessários. Essa 

domesticação é o resultado da objetivação, que é um processo muito mais 

atuante que a ancoragem [...] Objetivação une a idéia de não-familiaridade 

com a de realidade, torna-se a verdadeira essência da realidade[...]. 

(MOSCOVICI, [2000] 2003, p.71).  

Para Vala (2006), a objetivação se desenvolve em três momentos: a construção 

seletiva, a esquematização e a naturalização. Segundo o autor, a objetivação serve para 

organizar os elementos que constituem as RS e que vão adquirindo materialidade, tornando-

se, assim, expressões de uma realidade tida como natural. 

 Objetivação é tornar o abstrato em concreto, a ideia da coisa na representação 

aproximada da coisa em si, como falar de um conceito matemático e representá-lo para 

facilitar o entendimento: um metro quadrado – um piso em que se mede um metro de cada 

lado do quadrante, isto é, visualizar a ideia de metro quadrado. ―Analisar o processo de 

objectivação consiste, assim, em identificar os elementos que dão sentido a um objeto, a sua 

seleção de um conjunto mais vasto de conceitos, as relações entre esses conceitos 

(reconstrução de um esquema) a sua figuração e as modalidades que assume a sua 

naturalização‖ (VALA, 2006, p.467-468).  

Nesse sentido, além de tornar o abstrato no concreto, o papel da objetivação é também 

dar personificação, isto é, materializar uma ideia em um nome ou rosto, como atribuir a uma 

pessoa que tentou o suicídio a imagem de pessoas suicidas que lhe vem à mente. 

O ser humano tem necessidade de conhecer para viver, mesmo que paire sobre seu 

conhecimento, a respeito de determinada realidade, uma série de dúvidas que, de certa forma, 

o deixe desestabilizado, mas ele busca o equilíbrio para seguir em frente no seu cotidiano. ―A 

objetivação e a ancoragem são formas específicas em que as representações sociais 

estabelecem mediações, trazendo para um nível quase material a produção simbólica [...]‖ 

(JOVCHELOVITCH, 2013, p.69).  

Pela necessidade constante que temos de nos informar sobre o que acontece no mundo 

e o que se passa em nossa volta e de nos adequarmos à realidade, é que necessitamos 

conhecer essa realidade e nos comportar em frente a ela. Para tanto, necessitamos do domínio 

intelectual e físico dessa realidade vigente e pujante para resolver os problemas que emergem 
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no nosso cotidiano, o que exige de nós habilidades para buscar soluções possíveis em prol de 

uma vida mais segura e confortável.  

Assim, as RS são criadas a partir da nossa convivência no mundo, em que partilhamos 

a realidade uns com os outros. ―Elas nos guiam no modo de nomear e definir conjuntamente 

os diferentes aspectos da realidade diária, no modo de interpretar esses aspectos, tomar 

decisões e, eventualmente, posicionar-se frente a eles de forma defensiva‖. (JODELET, 2001, 

p.11).  

Vale ressaltar que as representações sociais existem a partir de alguém sobre alguma 

coisa, pois, sem essa relação, não seria possível a existência de uma representação social. 

Além do mais, é preciso levar em conta que se trata de relações diversas e complexas, a partir 

de símbolos, linguagens e comunicação de diferentes formas que são inerentes às interações 

sociais.  

Na concepção de Sá (2007), qualquer que seja a discussão política, não se faz sem 

referendar o passado. É no passado, com influências no presente, que memórias sociais, ou 

coletivas, travam seus embates e, como não seria diferente, é no âmbito da esfera pública que 

mais se observam as relações entre poder e memória.  

Em pesquisas experimentais, utilizando-se da teoria das Representações Sociais, Abric 

(2001, p.7) afirma que ―si se constata y admite que las representaciones determinan los 

comportamientos [...]‖, essas relações acontecem em diferentes sistemas, a exemplo da 

ideologia, da cognição, do social, do econômico, do material e do tecnológico. 

Da mesma forma, Duveen (2013) argumenta que a criança já nasce em um mundo em 

que as representações sociais já estão postas nos grupos em que ela vai interagir ao longo de 

sua vida, sobretudo no que se refere às representações sociais de gênero. As representações de 

gênero têm grande influência nas relações de poder social e ajudam a definir a identidade de 

cada um de nós.  

Para Joffe (2013), em se tratando das RS, nas respostas dos participantes de uma 

pesquisa, embora sejam dadas por eles individualmente, os sentimentos e pensamentos são 

frutos de relações sociais complexas, que permeiam crenças e saberes de um grupo social.  
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4.3 Representações Sociais e Memória Coletiva 

Nesta subseção temos como objetivo apresentar as interseções entre a Memória 

Coletiva, defendida por Halbwachs, e as Representações Sociais, cujo mentor principal é 

Moscovici, com o auxílio de autores, a exemplo de Martha de Alba, Celso Sá e do próprio 

Serge Moscovici, que apresentam as aproximações entre essas duas teorias que foram 

apresentadas nas subseções anteriores. 

Para Alba (ALBA, 2014, p.520-521), 

A relação entre memória coletiva e representações sociais foi 

amplamente trabalhada a partir de perspectivas distintas. Minha intenção, 

aqui, é "revisitar" conceitos clássicos, como representação coletiva, memória 

coletiva, assim como a representação social, que ao longo de cinco décadas 

já se tornou uma referência clássica.  

Conforme Sá (2007), é no contexto multidisciplinar das ciências que os estudos de 

memória encontram respaldo na psicologia social. Memória coletiva ou social é o pano de 

fundo das representações sociais, já que é nas relações que os indivíduos desenvolvem saberes 

práticos do cotidiano.  

Nessa perspectiva, Valencia (2005) afirma que a Memória Coletiva e as RS são teorias 

interdisciplinares, já que dialogam com diversos campos científicos, a exemplo da psicologia, 

da antropologia, da sociologia, da história, da literatura e tantas outras áreas de ação e 

reflexão humana.  

Considerando o alcance das representações sociais e da memória coletiva, como não 

sendo obra do acaso ou de indivíduos isoladamente, que abarcam crenças, costumes, 

linguagens, símbolos e culturas diversas, advindos dos valores e da moral de um povo, Alba 

(2014) observa que, entre a psicologia, que cuidaria do indivíduo, e a sociologia, que cuidaria 

dos estudos da sociedade, na concepção durkheimiana, Moscovici, com a Teoria das 

Representações Sociais, e Halbwachs, com a produção teórica da Memória Coletiva, se 

encarregariam de instaurar estudos responsáveis pelo elo entre indivíduo e sociedade, como 

podemos constatar no seguinte excerto: 

[...] no âmbito de uma psicologia social do final dos anos cinquenta; e, em 

segundo lugar, como opera a memória coletiva no contexto de sua discussão 

com Bergson, em vias de ocupar a cadeira de Psicologia Coletiva no Collège 

de France, na primeira metade dos anos quarenta. (ALBA, 2014, p.524-525). 
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Para Valencia (2005), tanto as RS, quanto a Memória Coletiva têm questionado a 

visão estática que muitos estudos dão à dinâmica social. As teorias, segundo o autor, desde o 

meado do século XX se ocupam do estudo das atividades sociais de forma pública 

compartilhada, e não de forma privada e isoladamente. 

Segundo Alba (2014), para constituir a memória coletiva e as representações sociais, 

as interações sociais jogam um papel de fundamental importância, pois, citando o próprio 

Moscovici, é no cotidiano das pessoas que as RS se recriam e se propagam, o que também 

ocorre com a memória coletiva. 

Conforme Moscovici ([2000] 2003), as representações sociais não se constituem no 

pensamento individual de uma pessoa. Embora alguém venha acreditar que aquele 

pensamento pertence somente a ele, trata-se, na verdade, de um pensamento coletivo. As 

representações, portanto, são impostas e transmitidas por sucessivas gerações no decorrer do 

tempo, dentro de uma estratificação da memória coletiva. Nesse sentido, não há 

representações sociais sem memória coletiva, e vice-versa, pois elas são interdependentes. 

Tanto Moscovici quanto Halbwachs argumentam que a sociedade interfere na cultura, 

nas representações e na memória, o que define o papel das instituições, tornando as 

―operações psicológicas em fenômenos psicossociais. A bagagem de conhecimentos em que a 

representação se ‗ancora‘ é a memória social: por meio do processo de ancoragem, o passado 

se faz presente‖ (ALBA, 2014, p.558).  

A autora reforça que, tanto a teoria das Representações Sociais, de Moscovici, quanto 

a Memória Coletiva, de Halbwachs, constituem aportes teóricos muito importantes para os 

estudos, especialmente nas ciências sociais e humanas.  

Assim como Alba (2014), Sá (2007) entende que a teoria da Memória Coletiva, 

pensada por Halbwachs, e as Representações Sociais, motivadas pelo raciocínio 

psicossociológico de Moscovici, têm íntima relação, já que ―[...] a memória humana não é 

uma reprodução das experiências passadas, e sim uma construção, que se faz a partir 

daquelas, por certo, mas em função da realidade presente e com o apoio de recursos 

proporcionados pela sociedade e pela cultura [...]‖ (SÁ, 2007, p. 291). Nessa perspectiva, Sá 

(2007) estabelece alguns princípios e algumas instâncias para explicar a relação existente 

entre memória e as RS.  
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No que se refere aos princípios da memória social, eles são cinco, segundo Sá (2007): 

a) o princípio construtivo, já que a memória social, revelada pelas representações sociais, não 

tem caráter reprodutivista, mas, sim, agrega as necessidades e interesses concretos dos 

membros do grupo, ou da sociedade em geral; b) o segundo princípio descarta a ideia de 

neutralidade e de determinismo, pois ―[...] são as pessoas que se lembram, embora a forma e 

boa parte do conteúdo das memórias sejam socialmente determinadas pelos grupos, pelas 

instituições, pelos marcos mais amplo da sociedade, por recursos culturalmente produzidos, 

dentre os quais se inclui a própria linguagem‖. (SÁ, 2007, p. 291). Os outros três princípios 

são: c) o princípio da interação e comunicação social já que, para Sá, não é possível haver 

memória social ou representação social sem que haja a comunicação e a interação; d) é 

intrínseca a relação entre memória e pensamento social. ―Num sentido complementar, 

observa-se a ocorrência de memórias no pensamento do tipo ‗representações sociais‘, através 

da ancoragem de experiências novas em conhecimentos preexistentes [...]‖ (SÁ, 2007, p. 

291); e) já o quinto princípio diz respeito ao interesse e ao sentimento, que desempenham 

papel importante no processo motivacional da memória social.  

Embora as representações sociais tenham o seu nascedouro na área do conhecimento 

da psicologia social, é possível encontrar pesquisas nas mais diversas áreas do saber, a 

exemplo da educação, sociologia, história, ciências da saúde, entre outras. Tornou-se um 

campo fértil da pesquisa que cada vez cresce mais no mundo inteiro.  

O grupo de reitoras das Universidades Públicas Estaduais da Bahia pode assim ser 

representado, dadas as características que as aproximam entre si, pelo fato de pertencerem a 

um quadro docente superior de mantenedora única, o governo do estado da Bahia, por serem 

mulheres, por terem alcançado o ápice da gestão universitária, a reitoria, embora 

reconheçamos que cada experiência é única e tenha suas peculiaridades, em virtude do 

contexto histórico, econômico, social, cultural e geracional em que se deu a gestão de cada 

uma delas. As gestões se deram no contexto de um grupo em que havia interações diversas 

entre os corpos acadêmicos (docentes, discentes e técnicos), além das relações com a 

comunidade externa. 

Nessas condições, entendemos que a Memória Coletiva:  

[...] tira sua força e sua duração do fato de ter por suporte um conjunto de 

homens, não obstante eles são indivíduos que se lembram, enquanto 

membros do grupo. Dessa massa de lembranças comuns, e que se apoiam 
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uma sobre a outra, não são as mesmas que aparecerão com mais intensidade 

para cada um deles. Diríamos voluntariamente que cada memória individual 

é um ponto de vista sobre a memória coletiva, que este ponto de vista muda 

conforme o lugar que ali eu ocupo, e que este lugar mesmo muda segundo as 

relações que mantenho com outros meios. (HALBWACHS, 1990, p.34). 

É possível dizer que esse grupo de reitoras trocou entre si experiências e formou uma 

memória em comum, que é partilhada e compartilhada dentro e fora de seus pares. Diante 

disso, podemos entender que a Teoria da Memória Coletiva, cunhada por Halbwachs, se 

configura como pano de fundo dessa análise, pois, embora considere as peculiaridades da 

narrativa de cada mulher que foi, ou é reitora, em nossa análise e conclusão reportamos, mais 

uma vez, à Memória Coletiva do grupo. Nesse sentido, ―Para que a memória dos outros venha 

assim reforçar e completar a nossa, é preciso também, dizíamos, que as lembranças desses 

grupos não estejam absolutamente sem relação com os eventos que constituem o meu 

passado‖. (HALBWACHS, 1990, p.53). 

Por outro lado, as ―Representações sociais, como teorias científicas, religiões, ou 

mitologias, são representações de alguma coisa ou de alguém. Elas têm um conteúdo – 

implicando, esse específico, além do mais, que ele difere de uma esfera ou de uma sociedade 

para outra. ‖ (MOSCOVICI, [2000] 2003, p.106). Assim, podemos afirmar que o pensamento, 

atitudes e linguagens das reitoras, professores, técnico-administrativos e estudantes das 

universidades em estudo (UNEB, UESB, UEFS e UESC), por viverem o mesmo fenômeno da 

educação superior, em instituições públicas estaduais, guardam representações sociais a 

respeito da figura feminina nas reitorias universitárias, na intrínseca relação de poder, 

resguardando as vivências e as experiências próprias, mas na crença de que existe uma 

concepção coletiva do fenômeno, já que ―as representações sociais devem ser vistas como 

uma maneira de compreender e comunicar o que nós já sabemos [...]‖ (MOSCOVICI, [2000] 

2003, p.106, grifos do autor).  

Quando suscitamos o debate a respeito da gestão das instituições públicas, neste caso 

das Universidades Públicas Estaduais da Bahia, as relações de poder que são estabelecidas 

nesse âmbito alimentam as representações sociais que estão depositadas na memória coletiva 

e que são dignas de investigação científica, como é o caso do cargo de reitor dessas 

instituições. Saber como devemos contribuir para a igualdade de gênero nesses ambientes e a 

melhor eficiência e eficácia na gestão do ensino superior no Brasil, torna-se um desafio para 
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pesquisadores, políticos, gestores e demais cidadãos que desejam uma sociedade mais justa, 

mais igualitária e mais humana.  

Na seção seguinte, apresentaremos os procedimentos metodológicos de pesquisa, que 

nos permitiram caminhar por essa investigação, os métodos, as técnicas e os procedimentos, 

assim como a apresentação territorial em que o estudo foi realizado e as participantes da 

pesquisa. 
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5 CAMINHOS PERCORRIDOS NA TRAJÉTÓRIA DA PESQUISA: DOS 

PROCEDIMENTOS ÀS APROXIMAÇÕES  

 

A metodologia de uma pesquisa é o percurso realizado pelo pesquisador, onde ele 

encontra os procedimentos para conduzir o trabalho de investigação. É, portanto, um caminho 

que se escolhe, entre tantos outros, para interpretar os dados levantados ao longo da pesquisa.  

Segundo Michaliszyn e Tomasini (2012, p.47), ―Metodologia é o ramo da lógica que 

se ocupa dos métodos utilizados nas diferentes ciências. Pode-se conceituá-la ainda como 

parte de uma ciência que estuda os métodos aos quais ela própria recorre‖.  

Para a coleta dos dados da nossa pesquisa, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas, visto que esse tipo de técnica compreende uma forma eficaz de coleta de 

dados de uma pesquisa. Conforme Santos (2012, p. 261), ―A entrevista é um excelente 

instrumento de pesquisa e é largamente usada no mundo das organizações, com múltiplas 

finalidades‖.  

Na técnica das entrevistas, uma das formas utilizadas na pesquisa qualitativa é a 

entrevista semiestruturada que, segundo Lüdke e André (2001), é o tipo de entrevista que se 

encontra entre as mais rígidas e estruturadas e as mais livres e não estruturadas, mas que tem 

caráter aberto e auxilia o pesquisador a conduzir o diálogo entre ele e o entrevistado de 

maneira flexível, podendo complementar com perguntas para além do roteiro previamente 

estabelecido.  

Assim, a partir das entrevistas semiestruturadas realizadas no período de agosto de 

2017 a fevereiro de 2018, as mulheres que foram reitoras da UNEB, UESB, UEFS e UESC, 

no total de cinco professoras, foram ouvidas por nós. Nesses casos de levantamento de 

campo, sobretudo quando precisamos dialogar com pessoas de difícil acesso, por razões de 

idade, espaço geográfico, longas distâncias para deslocamento, ocupação das entrevistadas, 

em que a agenda está sempre cheia, fazem-se necessários contatos prévios, explicações a 

priori a respeito da pesquisa, em que o pesquisador demonstre a finalidade e a importância do 

estudo. Seguindo o planejado e agendado, procedemos com as entrevistas. Uma vez de posse 

das informações, fizemos a escuta das entrevistas, que foram transcritas e analisadas. 
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A análise das entrevistas realizadas com as professoras que se tornaram reitoras das 

Universidades Públicas Estaduais da Bahia foi processada com base nas teorias de Memória 

Coletiva, Representações Sociais, Gênero, Poder e Gestão Universitária.  

Durante o processo eleitoral para escolha de reitores da Universidade do Estado da 

Bahia (UNEB) em 2017 e da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) em 2018, 

utilizamos a técnica de observação ao acompanharmos os debates dos candidatos e candidatas 

à reitoria, no intuito de verificarmos a relação de poder, especialmente na questão dos gêneros 

feminino e masculino, presente nas candidaturas ao cargo de reitoria dessas universidades.  

Com as entrevistas com as ex-reitoras das UEBAs, aproximando-nos das premissas da 

análise de conteúdo (BARDIN, 1977), analisamos os dados da pesquisa empírica. Assim, 

entre as possibilidades de conduzir a técnica da análise de conteúdo, escolhemos a forma de 

categorias, por considerarmos adequada ao nosso estudo. ―A categorização é uma operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, 

por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos‖ 

(BARDIN, 1977, p.117).  

A categoria e as subcategorias foram previamente retiradas das questões do roteiro das 

entrevistas utilizando os termos-chave mais frequentes nas respostas das participantes da 

pesquisa, comuns à fala de todas elas, e se organizam da seguinte forma: 

Quadro 3 – Categoria e subcategorias 

Categoria Subcategorias 

Memória e Representações Sociais 

das Ex-reitoras sobre poder e gênero 

Memória e Representações Sociais das Ex-reitoras  

sobre o Processo eleitoral 

Memória e Representações Sociais das Ex-reitoras 

sobre a Gestão universitária 

Fonte: Elaboração própria 

Trata-se de um estudo em que as participantes da pesquisa se reportam a suas 

memórias coletivas e representações sociais do ambiente em que viveram na comunidade 

acadêmica, especialmente no período em que foram reitoras dessas instituições.  
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Portanto, essas mulheres buscam, em suas recordações, a maneira como conviveram 

com outras pessoas no ambiente universitário, nas relações interpessoais, na dialética dos 

conflitos, nas ações e reações, nos consensos e dissensos, nas alegrias, nos aborrecimentos, 

expectativas, frustrações e nos sucessos alcançados.  

Esta subseção tem como finalidade apresentar o contexto territorial e institucional das 

Universidades Estaduais da Bahia, trazendo a localização no mapa do estado, a distribuição 

dos campi de cada uma das instituições e o quadro de reitores das UEBAs.  

5.1 Apresentação do contexto institucional da pesquisa 

 

O campo empírico da pesquisa constituiu-se de mulheres que foram reitoras das 

Universidades Públicas Estaduais da Bahia, instituições que se estendem por boa parte do 

território do estado, que é composto por 417 municípios, com uma área de 564.722,611 km² e 

uma população de, aproximadamente, quinze milhões de habitantes. Por se tratar de um 

estudo que considera a questão de gênero, vale ressaltar que, no estado da Bahia, segundo 

dados do IBGE (2018), mais da metade da população é formada pelo sexo feminino.  

As reitorias das universidades estaduais baianas estão localizadas, respectivamente: 

UNEB – em Salvador, a capital do estado, com uma população de 2.857.329 habitantes e um 

território de 692,818 km²; UEFS – em Feira de Santana, distante da capital 91 km, com uma 

população de 627.477 mil habitantes, que se estende por uma área de 1.304,425 km²; UESB – 

em Vitória da Conquista, situada na região Centro-Sul do estado, cuja população é de 348.718 

mil habitantes, em uma área de 3.705,838 km², que fica a 509 km de distância de Salvador; 

UESC – em Ilhéus, às margens do Oceano Atlântico, na Região Sul do estado, distante da 

capital 446 km, com uma área de 1.584, 693 km² e uma população de 176.341 mil habitantes 

(BRASIL/IBGE, 2017). A Figura 3, a seguir, apresenta a distribuição dos campi das 

Universidades Estaduais da Bahia, no território do estado:  



104 

 

 

Figura 3 – Mapa da distribuição dos campi das UEBAs 

 

Fonte: Dados do IBGE 2019, Datum: SIRGAS 2000 UTM 24 S.  

Elaborado por Débora P. de A. Oliveira/ Josias Benevides da Silva, 2019. 

No que se refere diretamente ao objeto da pesquisa, o Quadro 4 demonstra a ocupação 

dos cargos de reitoria das UEBAs ao longo da história, com supremacia do gênero masculino.  
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Quadro 4 – Sequência histórica de reitores das universidades públicas estaduais da 

Bahia 

UNEB UESB UEFS UESC 

Edivaldo Machado 

Boaventura 

(1983/1984) 

Manuel A. S. Figueira 

(1981/1982) 

Geraldo Leite 

(1976/1979) 

José A. de C. Marques 

(1995/ pró-tempore) 

Antônio Fábio 

Dantas 

(1984/1985) 

Uady B. Bullos 

(1982/1984) 

José M. N. Marques 

(1979/1987) 
Renée A. Nogueira 

(1996/2004) 

José Edelzuíto 

Soares 

(1986/1989) 

Walquíria L. 

Albuquerque  

(1984-1987)
7
 

Iara M. C. Pires  

 (1987-1991) 

Antônio J. B. da Silva 

(2004/2012) 

Joaquim de Almeida 

Mendes (1990/1993) 

Carlos A. de L. Botelho 

(1987/1991) 

Josué da S. Mello 

(1991/1995) 

Adélia M. C. de Melo 

(2012/2020) 

Antônio Raimundo 

dos Anjos 

(1994/1997) 

Pedro de Souza Gusmão 

(1991-1995) 

Anaci Bispo Paim 

(1995-2003) 

Alessandro Fernandes 

de Santana 

(2020/2024) 

Ivete Alves do 

Sacramento 

(1998/2005) 

Waldenor Alves P. Filho 

(1995/2002) 

José O. G. Boavista 

(2003/2007) 

 

Raimundo L. Matos 

(03/05/2002-10/06/2002) 

Lourisvaldo 

Valentim da Silva 

(2006/2013) 

Abel Rebouças S. José 

(2002/2010) 

José C. B. de 

Santana 

(2007/2015) 

 

José Bites de Paulo Roberto Pinto Evandro do N. Silva  

                                                 

7
  A professora Walquíria Lêda de Albuquerque foi superintendente da UESB no período de 1984 a 

1987, desenvolveu um importante papel de gestão frente à universidade nesse período, mas não 

como reitora eleita pela comunidade acadêmica, razão pela qual não foi ouvida nesta pesquisa, já 

que o critério de inclusão foi reitoras eleitas pela comunidade acadêmica (docentes, discentes e 

técnicos).  
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Carvalho 

(2014-2017) 

(2010/2018) (2016/2019) 

José B. de Carvalho 

(2018/2021) 

Luiz Otávio (2018/2021) Evandro do N. Silva 

(2019/2023) 

 

Fonte: Elaboração própria, com base nos sites oficiais das UEBAs. 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade do Estado 

da Bahia – Parecer 2.245.135/2017 (anexo à tese) –, que observou os requisitos éticos na 

coleta dos dados, no registro das falas e na análise das informações, considerando a 

peculiaridade deste estudo que, conforme documento anexo, recebeu autorização das 

participantes da pesquisa para a citação de seus nomes.  

 

5.2 Apresentação das participantes da pesquisa: trajetória da formação acadêmica e 

experiência profissional 

Consideramos importante fazer a apresentação das participantes da pesquisa de acordo 

com a formação acadêmica e a experiência profissional de cada uma delas, descrevendo, de 

forma sucinta, suas trajetórias até a reitoria, cargo hierarquicamente mais elevado das 

universidades públicas estaduais. Na sequência, apresentaremos a categoria e as subcategorias 

que trazem o conteúdo das entrevistas realizadas com elas. 

Neste caso, as mulheres participantes da pesquisa pertencem a um grupo de mulheres 

que foram reitoras das universidades públicas estaduais da Bahia, mas, também, pertenceram, 

ou ainda pertencem, a outros grupos, a exemplo do quadro docente das instituições, dos 

grupos familiares, os quais constituem suas memórias coletivas, sua existência e suas 

representações sociais da realidade em que vivem.  

 

5.2.1 Professora Ivete Alves do Sacramento 

A professora Ivete Alves do Sacramento, mulher negra, militante dos movimentos 

negros em Salvador, pertenceu ao quadro docente da Universidade do Estado da Bahia, onde 
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foi eleita reitora para o período de 1998 a 2001 e reeleita ao mesmo cargo para o quadriênio 

2002 a 2005. Atualmente é aposentada de suas funções na UNEB, mas exerce o cargo de 

Secretária de Reparação do Município de Salvador.  

A professora Ivete é filha e neta de professores, de família de classe média, nascida e 

criada em Salvador, capital da Bahia. Segundo ela, sua mãe era diretora da Escola Princesa 

Isabel e, por pouco, teria nascido na própria escola.  

Na formação da professora, percebemos o magistério como princípio básico, indo das 

Letras aos componentes da História da Bahia, perpassando a Ciência da Educação, quando fez 

o mestrado na Universidade de Quebec, no Canadá. A professora fez magistério no Instituto 

Central de Educação Isaías Alves (ICEIA), concluindo-o em 1971. Fez Licenciatura curta em 

Língua Portuguesa, que, posteriormente, completou com Licenciatura plena, na mesma área 

de conhecimento, na Universidade Federal da Bahia. 

Nesse sentido, sobre a formação docente inicial e continuada, Pimenta e Anastasiou 

(2002, p.88-89) afirmam:  

 

O desenvolvimento profissional dos professores tem construído um objetivo 

de propostas educacionais que valorizam a formação docente não mais 

baseada na racionalidade técnica, que os considera meros executores de 

decisões alheias, mas numa perspectiva que reconhece sua capacidade de 

decidir.  

Em sua trajetória anterior à reitoria da UNEB, a professora iniciou as atividades 

ligadas ao magistério quando se submeteu a concurso público para ser professora em uma 

escola no município de Ubaitaba.  

Ao iniciar o magistério no interior da Bahia, por volta dos 17 anos de idade, rompeu 

com o espaço restrito ao doméstico e começou a ocupar o espaço público. Como ela mesma 

afirma, o lugar mais distante a que tinha ido foi Feira de Santana, cerca de cem quilômetros 

da cidade de Salvador. É curioso observar que o fato de fazer o concurso para uma cidade do 

interior da Bahia foi mais uma motivação para usufruir da liberdade, de que tanto gostava, já 

que, muitas vezes, era podada pelo genitor. Para Saffioti (2015), as mulheres valorizam bem a 

liberdade, e uma das formas de se desvincular das amarras patriarcais domésticas é buscar 

ocupar espaços públicos na sociedade.  
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Depois da experiência no interior da Bahia, a professora retorna a Salvador como 

professora do Centro de Educação Polivalente, situado no Bairro do Cabula, conhecido como 

Faculdade de Formação Profissional da Bahia (CETEBA), embrião da Universidade do 

Estado da Bahia. Efetiva-se no magistério superior em 1983, quando Edvaldo Boaventura, 

com base em uma experiência canadense, transforma algumas faculdades em universidade 

multicampi.  

Como analisamos anteriormente, as universidades públicas estaduais da Bahia, de 

maneira semelhante ao que ocorreu na formação das universidades públicas brasileiras, se 

constituíram pela agregação de faculdades isoladas, que, com a expansão do ensino superior, 

ganharam status de autarquia universitária (ALMEIDA FILHO, 2008).  

A experiência da professora Ivete Sacramento no ensino superior advém, portanto, 

desse antigo centro de formação da Bahia, no qual ela começa também a ter experiência em 

cargos diretivos. No CETEBA, foi coordenadora de colegiado, vice-diretora e diretora de 

departamento – cargos ocupados por meios democráticos, em processo de eleições livres e 

diretas. Essas experiências foram importantes para chegar, posteriormente, ao cargo de reitora 

da UNEB.  

Nos dizeres da professora Ivete, para chegar a ser reitora de uma universidade pública, 

como a UNEB, é preciso ter desejo, força, determinação, experiência e reconhecimento de um 

serviço prestado à comunidade acadêmica, além de um serviço reconhecido e aprovado pela 

comunidade em que a universidade está inserida. O espaço público e a ocupação de cargos 

políticos e de liderança na sociedade brasileira têm sido, historicamente, uma luta das 

mulheres, e, no processo educacional, uma possibilidade de emancipação.  

 

5.2.2 Professora Renée Albagli Nogueira 

A professora Renée Albagli Nogueira, residente na cidade de Ilhéus, litoral sul da 

Bahia, é professora aposentada da Universidade Estadual de Santa Cruz, onde foi reitora por 

dois mandatos, entre os anos de 1996 a 2004. Sempre esteve envolvida em projetos 

educacionais e sociais, participando de conselhos, associações e agremiações. 
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O percurso formativo e experiencial da ex-reitora da UESC é uma mostra de riqueza e 

diversidade até chegar à reitoria da universidade, da mesma forma que a professora Ivete.  

A professora Renée Albagli Nogueira é graduada em biologia pela Universidade Santa 

Úrsula, no Rio de Janeiro, com especialização na Universidade Católica de Minas Gerais e em 

Genética, na Unicamp. Fez especialização em Gestão Universitária, na Universidade Estadual 

do Ceará, mestrado em Gestão Universitária, na Universidade Estácio de Sá, cuja última etapa 

foi concluída na St. Paul University, em Chicago (EUA), e doutorado em Educação, na 

Universidade Federal da Bahia.  

No início da década de 1970, após experiência na docência da educação básica, a 

professora Renée já atuava como professora do ensino superior, sendo, portanto, uma das 

primeiras a compor o quadro docente da UESC.  

Nos relatos dessa professora, na Federação de Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna, 

isto é, quando eram faculdade isoladas, ela ministrou aulas de biologia, mas, também, 

participou de cargos diretivos e de coordenação de comissões para assessorar e planejar os 

cursos que seriam implantados, em um processo que fazia parte da interiorização do ensino 

superior no estado. Como apresentamos no referencial teórico, foi com a reunião das 

faculdades isoladas, a partir dos anos de 1960, que a UESC começou a se estruturar (UESC, 

2016).  

Assim que a UESC começou as atividades como universidade, e não mais como 

faculdades integradas, a professora Renée foi pró-reitora de graduação e, logo depois, vice-

reitora, que, na época, ainda era por indicação.  

Como é de praxe, para galgar o cargo de reitor, atua-se em cargos administrativos 

dentro das reitorias, o que dá conhecimentos e experiências, além de agregar parcerias 

capazes de montar um projeto de candidatura para disputar as eleições em condições de se 

eleger e desenvolver as políticas públicas como gestor universitário. De acordo com 

Cavalcanti (2012, p.111), ―[...] a política pública é o resultado das relações (pressões, acordos 

e negociações) entre o aparato estatal (complexa organização social), em seu interior, e dela 

com diversos atores da sociedade‖.  

Dessa forma, após uma longa experiência na docência e em cargos de gestão na 

universidade, a professora Renée foi eleita reitora da UESC para o mandato de 1996 a 2000 e 
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reeleita para a gestão de 2000 a 2004, se tornando, assim, a primeira reitora eleita da 

Universidade Estadual de Santa Cruz.  

A liderança das mulheres em cargos políticos e de gestão de instituições públicas é 

importante para o equilíbrio de poder entre os gêneros, e, consequentemente, melhor 

representação da sociedade, com possibilidades de melhores governos. 

 

5.2.3 Professora Anaci Bispo Paim 

Anaci Bispo Paim foi professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, 

atualmente aposentada, e foi reitora dessa mesma universidade no período de 1995 a 2003. 

Foi Secretária Estadual de Educação da Bahia no ano de 2003 e, nos dias atuais, atua na 

gestão de uma instituição privada do ensino superior, além de ocupar cargo na direção do 

Rotary Clube da Bahia. É graduada em Estudos Sociais, pela Universidade Estadual de Feira 

de Santana (1982), e especialista em Metodologia do Ensino Superior, pela Fundação de 

Ensino Superior de Pernambuco (1990). Segundo a professora Anaci Bispo Paim, sua 

formação acadêmica se complementa com outras titulações, a exemplo de especialização na 

área de geografia e o título por honoris causa, concedido pela Europa Universe, em função do 

desempenho na gestão da UEFS. 

No que diz respeito à experiência, a professora Anaci relata que teve início quando era 

aluna na UNEB de Alagoinhas, com monitoria de ensino, que deu sequência na 

complementação do curso na UEFS, em sociologia e geografia humana. Na época, a 

professora já trabalhava no ensino médio, com as disciplinas história, geografia e estudos 

sociais. 

Após o término do curso na UEFS, no início da década de 1980, a professora Anaci 

deu início a sua experiência no ensino superior dessa mesma universidade. Começou como 

monitora de ensino e depois se tornou professora substituta em 1982, se efetivando no quadro 

permanente em 1986. A professora relata que sempre foi muito ativa e participava de muitos 

projetos na universidade: projetos de ensino, pesquisa e extensão; coordenação de colegiados, 

comissões e pró-reitoria acadêmica, o que a deixou em condições de pleitear a reitoria da 

universidade.  
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Conforme dissemos, o caminho dessas mulheres professoras até a reitoria perpassa 

estratégias e persistências, com ocupação de cargos diretivos, uma estratégia para circular nos 

ambientes de poder dentro da instituição e, hierarquicamente, ir galgando postos mais 

elevados. Conforme Butler (2017), na nossa formação, como sujeitos que somos, dependemos 

do poder, já que seria impossível nos formarmos como sujeito sem a existência dessa 

dependência que temos com ele.  

Após o período em que esteve na reitoria da UEFS, a professora Anaci continuou as 

atividades na Secretária Estadual de Educação da Bahia, foi membro do Conselho Nacional 

de Educação, consultora e assessora em assuntos educacionais, além de outras experiências 

que vem desenvolvendo ao longo da vida.  

Embora a participação da professora Anaci em diferentes instituições da sociedade 

brasileira seja efetiva, ela ainda faz parte de uma minoria que chega aos altos cargos de 

gestão, pois, como afirma Alves (2017), apesar de ser crescente a presença de mulheres em 

espaços públicos, quando se trata de posições hierarquicamente superiores, o gênero 

masculino leva vantagem.  

 

5.2.4 Professora Iara Maria Cunha Pires 

A professora Iara, atualmente aposentada do quadro docente da Universidade Estadual 

de Feira de Santana, é feirense, foi reitora da UEFS no período de 1987 a 1991, também 

participou e participa de inúmeros projetos sociais e educacionais com repercussão na Bahia e 

no Brasil. A professora Iara é uma das responsáveis e fundadoras da UEFS. 

Segundo a professora, ela cursou pedagogia por escolha própria, por gostar e se 

identificar com as questões educacionais. No curso de pedagogia da UFBA, fez licenciatura, 

com duração de quatro anos, e bacharelado, em um ano, cinco anos, portanto.  

Nos relatos da professora Iara, na época de sua formação acadêmica, os cursos de pós-

graduação no Brasil eram raridades, mesmo os cursos de pós-graduação lato senso. No estado 

da Bahia, a oferta da pós-graduação, praticamente, se restringia à capital do estado, por isso 

foi oferecido um curso de especialização, com quase seiscentas horas, para formar professores 

nas condições mínimas para atuar no ensino superior, isso nos anos de 1974. Assim, a 
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professora se especializou em psicologia da educação e, durante o exercício no magistério 

superior, foi se aperfeiçoando em outros cursos de capacitação que eram oferecidos; tempos 

depois, ela fez o mestrado na Universidade Federal da Bahia.  

A professora Iara nos conta que, naquele tempo, final da década de 1960 para início da 

década de 1970, fazer curso de pós-graduação stricto sensu no Brasil, especialmente na Bahia, 

era praticamente impossível. Ela diz que, a partir da UFBA em 1968, que agregou faculdades 

isoladas e se tornou Universidade Federal, é que essa realidade começa a se transformar. 

Justamente a sua formação esteve muito vinculada à UFBA, tanto pela existência dos 

primeiros cursos de pós-graduação, quanto pelo fato de ter sido graduada em pedagogia por 

aquela instituição.  

Quanto às experiências anteriores ao ensino superior em Feira de Santana, elas 

aconteceram ainda em Salvador, no final dos anos 60, quando foi professora da educação 

básica no Instituto de Educação Isaías Alves e no Serviço Estadual de Assistência ao Menor 

(SEAM), por meio de concurso público. À época pessoas formadas em pedagogia podiam 

atuar como psicólogos, pois havia nessa formação uma parte curricular específica para a 

psicologia.  

Depois da atuação no ICEIA, nos anos de 1966 e 1967, ela retorna à sua cidade natal, 

Feira de Santana, onde dá sequência às atividades docentes no Instituto de Educação Gastão 

Guimarães. Até os anos 1960, o ensino superior na Bahia estava centralizado na capital, por 

isso somente as famílias abastadas do interior tinham condições de sustentar os filhos na 

metrópole para cursar esse nível de ensino. O ensino superior, dentro do contexto ditatorial 

que vivia o país, estava restrito a poucos que possuíam condições financeiras e influências 

políticas. A professora conta que, somente em 1968, com o governador Luiz Viana Filho e o 

Secretário de Educação Navarro Brito é que se promoveu um trabalho de interiorização do 

ensino superior na Bahia. Como a maior necessidade na época era a formação e qualificação 

de professores para todos os níveis educacionais, as primeiras faculdades públicas do interior 

foram de educação, com algumas exceções. Relembremos o relato de Simões (2013) de que o 

crescimento demográfico e econômico, aliado aos investimentos na educação, favoreceram a 

expansão do ensino superior no país.    

Segundo a professora Iara, na década de 1960, Feira de Santana se destacava no estado 

da Bahia e lutava para receber as primeiras instituições de ensino superior para atender à 
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população local e aos moradores dos municípios vizinhos. Dessa forma, em 1968 começa a 

funcionar a Faculdade de Educação de Feira de Santana. 

Aos 24 anos de idade, a professora Iara, por ser uma intelectual com formação 

acadêmica avançada para a época, ter sido uma liderança nos movimentos estudantis, ter 

participado de movimentos políticos e ter assumido a presidência de grêmio estudantil e 

centro acadêmico, inicia sua experiência no ensino superior, na então Faculdade de Educação 

de Feira de Santana. Em 1976, essa mesma faculdade transforma-se na Universidade Estadual 

de Feira de Santana.  

 

1. 5.2.5 Professora Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro 

Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro é natural de Ilhéus, professora adjunta da 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), médica, exerceu o cargo de reitora, sendo 

eleita e reeleita com mandato previsto até o ano de 2020, porém, em 2019 foi convidada a 

integrar a equipe da Secretaria Estadual de Educação da Bahia. 

A professora Adélia narra que sua família é constituída por mulheres fortes e 

educadoras, com inserção na área educacional. Os pais de Adélia foram professores: o genitor 

era professor de educação física, e a genitora, professora do curso normal (magistério) e 

técnica do Ministério da Educação (MEC), além de proprietária de uma instituição 

educacional. Cinco irmãos professores da educação básica e do ensino superior e, na tradição 

da família, tias e avó professoras. 

Conforme Halbwachs ([1994] 2004), a memória coletiva da família não acontece 

apenas pelas lembranças dos cuidados da mãe e/ou da tutela do pai, mas, além disso, a 

representação social da família dar-se-á por um sentimento de pertinência a um grupo 

determinado, com características próprias, nas relações de conflito, de afagos, de sonhos, de 

desejos, de desafios, de realizações e decepções, mas, ainda assim, um sentimento de 

identidade coletiva.  

A última mulher a ocupar o cargo de reitoria de uma das UEBAs foi justamente a 

professora Adélia. Ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal da Bahia (1987), 

especialista em Medicina Social, pela Universidade Federal da Bahia (1989), mestra em 
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Saúde Coletiva pela Universidade Federal da Bahia (1993) e doutora em Saúde Pública pela 

Universidade de São Paulo (2003).  

Sabemos que ainda há resquícios da cultura patriarcal e machista na sociedade 

brasileira (SAFFIOTI, 2015). Dessa forma, os altos cargos de chefia, postos hierarquicamente 

superiores e direções políticas, em sua maior parte, são ocupados pelo gênero masculino. 

Portanto, para que as mulheres cheguem a essas posições, é necessária a existência de vários 

fatores que lhes possibilitem exercer cargos diretivos. No caso das reitorias das universidades 

públicas da Bahia, isso não é diferente.  

Conforme relata a professora Adélia, ninguém chega à reitoria de uma universidade 

somente com decisões pessoais. É necessário apoio e decisões coletivas, além da docência, 

para que haja um reconhecimento da comunidade acadêmica e local, no sentido de credenciar 

uma liderança para ser escolhida para a reitoria da instituição. Se esse caminho é longo e 

árduo para os homens, muito mais o é para as mulheres.  

A professora Adélia, certa de que queria atuar na docência do ensino superior, mesmo 

cursando a graduação em medicina, um curso de status elevado na sociedade brasileira, após 

concluir o curso, ingressou no mestrado com o intuito de alcançar seu objetivo, que era o de 

se tornar professora universitária.  

Segundo a professora Adélia, logo após o término do mestrado surgiu o concurso 

público para professores da UESC e, por incentivo da gestora daquela instituição, a professora 

Renée, ela se inscreveu para uma disciplina no curso de enfermagem. Na primeira tentativa, 

sua inscrição foi indeferida, mas, na segunda tentativa, após reabertura do edital do concurso, 

fez nova inscrição, que foi homologada e ela logrou êxito no concurso.  

Desejo, persistência, disciplina e trabalho marcam a história dessas mulheres que se 

tornaram reitoras das universidades públicas estaduais da Bahia. Assim, realizado o sonho de 

se tornar professora da UESC, a professora Adélia começou sua atuação com 20 horas na 

universidade, mas ainda atuando na Secretaria de Saúde do Estado, com 40 horas, por dez 

anos, quando foi convidada pela UESC para coordenar uma pós-graduação.  

Na universidade, a professora Adélia foi coordenadora de graduação, gerente de pós-

graduação e coordenadora de cursos de pós-graduação. Além dessas atuações, também 
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participou diretamente da implantação do curso de Medicina da UESC, foi gerente acadêmica, 

ligada à pró-reitoria de graduação, pró-reitora de graduação e vice-reitora.  

Considerando os aportes teórico e metodológico disponibilizados nas seções 

anteriores, feita a apresentação das professoras que participaram da pesquisa, seguimos com a 

exposição das categorias e subcategorias extraídas das questões que compuseram o roteiro das 

entrevistas. Apresentamos os dados da pesquisa, a partir das trajetórias formativas e 

ocupacionais das ex-reitoras das UEBAs e da observação no período de campanha para as 

eleições de reitores da UNEB (2017) e UESB (2018).  
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6 NARRATIVAS DE MULHERES NO PODER: UMA ANÁLISE POSSÍVEL  

 

A finalidade desta seção é dialogar com as mulheres professoras que foram reitoras das 

universidades públicas estaduais da Bahia, saber das narrativas de onde emergem as 

respectivas memórias coletivas e as representações sociais acerca do fenômeno das relações 

de gênero e poder nessas instituições. Complementar às memórias e representações sociais 

das ex-reitoras, trazemos, ao final da seção, dados coletados na observação realizada nos anos 

de 2017 e 2018, por ocasião das eleições para reitores da UNEB e UESB, respectivamente.    

 

6.1 Memória e Representações Sociais das ex-reitoras sobre poder e gênero 

Na atuação das ex-reitoras das UEBAs, emerge, nas memórias coletivas e 

representações sociais, o processo eleitoral, que discute, entre outras questões, a campanha, os 

apoios políticos, dentro e fora da universidade, o pleito eletivo, as correlações de força e 

poder, os quais podemos resumir em duas palavras centrais: embates e parcerias.  

Quando eleitas e nomeadas, dão início às atividades de gestão à frente das 

universidades, colocando-se à prova, no que se refere à competência para governar e liderar 

equipes, cujos termos que melhor definem essa trajetória são: desafios e realizações. Como 

afirma Moscovici ([2000] 2003), as interações humanas são permeadas por representações 

sociais que se ancoram e se objetivam em processos coletivos de convivências. É, portanto, de 

tais representações que as subseções seguintes se encarregam. 

 

6.1.1 Memória e Representações Sociais sobre o processo eleitoral 

Conforme preconiza a legislação educacional brasileira em vigência (Constituição 

Federal de 1988, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96, Plano 

Nacional de Educação, Lei 13.005/2014), a gestão educacional das instituições públicas 
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deverá seguir procedimentos democráticos e participativos, incluindo a escolha dos gestores 

educacionais pela comunidade a que serve, mediante processo eleitoral.  

Nesse sentido, sendo a universidade pública uma instituição que compõe o sistema 

educacional brasileiro, nela, comumente, candidatos à direção, coordenação e reitoria se 

submetem a eleições livres, diretas, com pequenas variações, a depender das normas 

complementares de cada estado da federação. Portanto, esta subseção trata, justamente, da 

memória e representações sociais que as ex-reitoras têm dessa realidade vivenciada por elas.  

Embora os relatos das ex-reitoras das universidades públicas estaduais da Bahia 

tenham sido coletados individualmente, não se trata de uma recordação isolada de cada uma 

delas, já que cada memória se entrelaça em outras memórias, que se relacionaram no tempo e 

no espaço das narrativas, pois, como afirma Halbwachs ([1968] 1990), é no coletivo dos 

membros de um grupo que a memória ganha força.  

Conforme vimos na apresentação da professora Ivete Alves do Sacramento, sua 

campanha para reitora, intencionalmente ou não, ocorreu muito antes do período de campanha 

propriamente dito, já que, em sua trajetória no CETEBA, atualmente campus I da UNEB, que 

sedia o complexo administrativo central da instituição, em sua atuação como professora e, 

especialmente como gestora, ela já se preparava e fazia campanha para reitora com ações e 

liderança que a credenciavam a concorrer ao cargo de reitor. ―Foi esse trabalho de expansão 

das atividades do CETEBA, de valorização da atividade de extensão, de gestão dos recursos e 

de mobilidade, que fez com que a gente fosse indicada para ser reitora da universidade‖ 

(SACRAMENTO, em 24/10/2017). 

Segundo a professora Ivete, na campanha para a eleição de reitora, no primeiro 

mandato, houve mudanças na lei, o que fez recomeçar com um novo edital. Com essas 

mudanças, o Padre Raimundo, que era o diretor da Faculdade CETEBA, em função da 

transformação para UNEB, com a junção de outras faculdades do interior da Bahia, demitiu 

os diretores dessas faculdades e nomeou diretores de sua confiança. Com isso, mudaram os 

conselhos universitários, a exemplo do CONSU. ―Eu disse, eu não vou ganhar. Tudo 

contrário! Porque eu era do lado do Padre Raimundo. Foi aquela confusão. Aí baixa o edital 
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de novo. Não vou, mas ele disse: ‗você vai‘. Então me recandidatei
8
‖ (SACRAMENTO, em 

24/10/2017). 

No primeiro mandato, nas palavras da professora Ivete, ela concorreu com duas 

colegas, uma de Alagoinhas e a outra de Salvador, mas a sua inserção no interior, com os 

cursos profissionalizantes do CETEBA, a tornou muito conhecida naquelas faculdades, que se 

constituíram campi da recém-criada Universidade do Estado da Bahia, o que lhe dava certa 

vantagem na disputa. 

Por outro lado, a professora relata que as concorrentes levavam vantagem nos apoios 

políticos, pois uma era bem articulada com o Partido dos Trabalhadores (PT), enquanto a 

outra era familiar do então governador Paulo Souto. Isso, porém, não a deixava intranquila, já 

que a tranquilidade e a confiança sempre foram partes constituintes de sua personalidade.  

É importante mencionar que, na campanha, havia três chapas, cujas candidaturas eram 

formadas por mulheres, demonstrando um momento de evidência feminina na disputa aos 

cargos hierarquicamente superiores da UNEB. Essa força da mulher é ratificada na literatura 

(DAL RI, 2007; ALVES et al. 2017) quando as autoras tratam dos movimentos feministas no 

Brasil pós-ditadura militar.  

Em viagens de campanha pelo interior da Bahia, na companhia da professora Norma 

Neide, a professora Ivete conta que, enquanto estavam descansando em um hotel na cidade de 

Juazeiro, tiveram a ideia, caso fosse eleita, de implantar o programa de formação docente nos 

municípios da Bahia para atender o que determina a LDB (9.394/96) a respeito da formação 

                                                 

8
 Aqui a expressão recandidatar não significa reeleição, pois, como já dissemos, houve uma 

candidatura anterior à reorganização do ensino superior da Bahia e, em plena campanha, com essa 

reordenação, as faculdades isoladas, a Faculdade de Educação de Guanambi (FAEG), deixou de 

existir, para se tornar departamento de educação da UNEB. É nesse contexto que se dá a recandidatura 

da professora Ivete, que, inicialmente, seria diretora de um centro de educação (CETEBA), e passa, 

posteriormente, a ser candidata à reitora de uma universidade muito mais ampla e complexa que seria 

a recém-formada UNEB, que segue o projeto de expansão do Ensino Superior na Bahia, conforme 

vimos em Fialho (2005), Mota Junior e Torres (2017). 
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mínima em nível de graduação para todos os professores do Brasil. Assim foi criado o 

Programa Rede UNEB 2000,
9
 citado como uma das suas ações mais significativas.  

A professora Ivete relata que, durante o primeiro mandato, o vice-reitor não aceitava o 

seu posto e se colocava como reitor, porque não a considerava capacitada, por ser mulher e 

ser negra. Tratava-a como incompetente e se sentia mais bem qualificado para o cargo. Na 

eleição seguinte, tornou-se oponente de Ivete na disputa para a reitoria.  

E no debate, no primeiro debate, ele virou, em determinado momento, e 

disse: ―está vendo ela aí? Tudo que ela sabe fui eu que ensinei; ensinei a 

comer, ensinei a andar, ensinei a pentear o cabelo, a se vestir‖. Ali, para 

mim, já era uma ofensa. Ninguém me ensinou nada. E no último dia do 

debate, que foi no campus I, ele fez uma analogia entre um urubu e a minha 

pessoa. E quando eu retomei a fala, eu disse que ele tinha se enganado de 

ave; ele viu uma ave preta e se enganou, pois não era um urubu, mas, sim, 

uma águia e representava a renovação e a persistência pela renovação. 

(SACRAMENTO, em 24/10/2017). 

Esta fala evidencia que, mesmo em espaços de formação acadêmica avançada, 

principalmente em disputas de poder, o racismo e a discriminação vêm à tona. Há, 

nitidamente, um processo de ancoragem e de objetivação, conforme apresenta Moscovici 

([2000] 2003), na analogia do negro com o urubu, em uma demonstração de discriminação 

racial, assim como na analogia da águia com o poder e a força.  

As representações sociais daqueles que discriminam racialmente ao comparar o negro 

com abutres, macacos e outras figuras desse tipo, aparecem em falas diretas, como essa do 

opositor da professora Ivete, mas, também, podem ocorrer de forma mais velada, ou ainda em 

situações que parecem engraçadas, a exemplo de piadas e anedotas.  

Como afirma Saffioti (2015, p.134, grifos da autora): ―A imagem do nó não consiste 

em mera metáfora; é também uma metáfora. Há uma estrutura de poder que unifica as três 

                                                 

9
 Embora o Programa Rede UNEB 2000, tenha alcançado vários municípios do Estado da Bahia, 

atendendo a formação de um quantitativo grande de professores e professoras, ao citar Veiga (2002) e 

Freitas (2001), Jesus (2005) questiona o referido projeto em função da sua natureza tecnóloga de um 

fazer restrito e prático, sem uma dimensão sociopolítica e histórica crítica e com pouca inserção nas 

experiências da pesquisa. Obviamente, a depender de cada contexto e de cada professor formador, essa 

crítica pode não proceder.  
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ordens – de gênero, de raça/etnia e de classe social –, embora as análises tendam a separá-

las‖.  

Ainda sobre a campanha eleitoral, a professora Renée fala das motivações que a 

conduziram para a candidatura à reitoria da UESC e sua participação na administração da 

Federação de Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna: 

[...] ocupei cargos na administração da universidade, inclusive como vice-

reitora indicada. Esse é o gosto que eu sempre tive pela gestão pública. É 

uma questão, assim, vocacionada. Então, achei que deveria enfrentar esse 

desafio. Eu digo enfrentar esse desafio porque, à época, os três outros 

concorrentes eram professores da universidade, também altamente 

qualificados. (NOGUEIRA, em 05/12/2017). 

Segundo a professora, tendo em vista a qualificação dos oponentes, foi uma disputa 

acirrada, por isso foi preciso realizar um bom debate para convencer a comunidade acadêmica 

de que ela, naquele momento, reunia as competências necessárias para estar à frente da 

reitoria da UESC. 

[...] havia na lista, na época, certa resistência do encaminhamento da lista 

tríplice com três nomes, todos achavam que devia ser um único nome o 

daquele que vencesse a eleição pela comunidade, e como havia uma 

tendência para que eu fosse eleita, então, uma das perguntas que foi feita 

para todos os candidatos foi exatamente o compromisso para que, se o mais 

votado fosse realmente o indicado, se os outros se comprometeriam a abrir 

mão da lista tríplice. (NOGUEIRA, em 05/12/2017). 

Diante dessa proposta, a professora se recusou a entrar em acordo com os demais 

concorrentes, por entender que, se assim o fizesse, estaria contrariando a legislação (Lei 

9394/96), e essa seria uma maneira equivocada de começar um mandato na reitoria. Embora 

confiante de que seria a primeira colocada, ela não queria se submeter a essa proposta de 

enviar para a homologação do governo apenas o primeiro nome da lista; achava que deveriam 

enviar os três nomes, conforme determina a lei.  

O posicionamento da professora corrobora a afirmação de Trigueiro (2002) de que, no 

regime democrático da escolha de reitores para as universidades públicas brasileiras, embora 

legalmente haja uma cobrança para envio da lista tríplice ao governo, este costuma nomear o 

mais votado pela comunidade acadêmica, ainda que isso possa não ocorrer.  

Comum à trajetória das demais candidatas à reitoria das universidades públicas do 

estado da Bahia, a professora Anaci Paim também esteve em cargos administrativos antes de 
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concorrer à vaga de reitora da UEFS, a exemplo da coordenação de colegiados, diretorias e 

presidência de comissões administrativas e de implantação de cursos de graduação e pós-

graduação. Segundo Paim (em 05/02/2018), ―[...] isso me deu uma visão muito mais próxima 

da realidade institucional, no que se refere às atividades finalísticas, porque eu passei a ter a 

oportunidade de uma liderança direta na área acadêmica‖  

Com atuação na área de ensino, pesquisa e extensão, durante quatro anos, a professora 

Anaci foi escolhida pelos colegas para compor a chapa e concorrer ao cargo de reitora. Nas 

próprias palavras: ―[...] como eu estava com esse trabalho sendo desenvolvido e as coisas 

estavam indo bem, então o meu nome estava na liderança. Foi quando resolvi participar do 

processo pela primeira vez e concorri ao cargo de reitora na disputa com outro colega‖ 

(PAIM, em 05/02/2018).  

Nesse relato, observamos o equilíbrio na disputa entre os gêneros feminino e 

masculino, com divergências de ideias e de posições políticas nos respectivos projetos, com 

parcerias e, também, adversários, mas, sobretudo, com o respeito necessário entre colegas que 

sabem que a disputa é algo salutar para a democracia, desde que o conflito seja administrado 

em nome do bem público e da coletividade. Como afirma Bobbio (2000), em uma sociedade 

democrática, o protagonismo fica por conta dos grupos, e não de interesses individuais.  

O oponente da professora Anaci era um colega do mesmo departamento, Ciências 

Sociais, um profissional preparado, com experiência na gestão do governo municipal, o que 

tornou a disputa acirrada, exigiu debates bem elaborados e uma campanha bem articulada. 

Vejamos o que disse sobre isso a professora Anaci:  

[...] tudo que tem direito numa campanha política municipal; tinha de camisa 

a comício. Fizemos uma discussão sobre a proposta, o que nós iríamos 

debater era exatamente o que a comunidade esperava ou não, e a 

comunidade fez uma avaliação com base nos propósitos anunciados. (PAIM, 

em 05/02/2018).  

A campanha para uma eleição, seja dentro, seja fora da universidade, exige articulação 

e aderência ao projeto coletivo de gestão. O poder se exerce nas relações e, por isso mesmo, 

necessita de acordos, de conquistas, de adesões, pois, relembrando Butler (2017, p.21), a 

conquista do poder não é uma tarefa fácil e exige constante manutenção já que essa força não 

é estática.  
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Ainda sobre a campanha para reitoria das UEBAs, na época em que a professora Iara 

Cunha foi reitora da UEFS, a universidade havia feito a transição da Faculdade de Educação e 

Filosofia de Feira de Santana para Universidade Estadual de Feira de Santana, da qual a 

professora participou. 

Eu não me sentia com vontade de enfrentar aquilo, mas era um momento 

muito difícil politicamente, porque foi o ano da primeira eleição direta para 

governador, em 1986. Estávamos saindo da ditadura, e a primeira eleição 

para governo do estado. Então você imagina todas as demandas reprimidas 

por democracia e por tudo, por todas as carências que existiam! (PIRES, em 

06/02/2018).  

Nesta fala, a participante da pesquisa expressa certo desconforto em relação ao trânsito 

no poder, como se não fosse possibilitado a todos, inclusive às mulheres. Vimos em Foucault 

(1979) que o poder é uma energia produtiva indutora de saber e prazer não se limitando, 

portanto, a algo negativo e opressor.  

Por sua vez, a professora Adélia admite que processos eleitorais, dentro ou fora da 

universidade, não são processos fáceis.  

A construção de uma chapa não é fácil, mas é uma etapa imprescindível. Nas 

três eleições que me levaram a ficar classificada como primeira mais votada, 

seja naquela que fui candidata à vice-reitora, com o professor Joaquim, ou 

nas duas seguintes que era candidata a reitora, os processos sempre 

estiveram relacionados à minha participação em articulações e negociações 

em grupos grandes. (PINHEIRO, em 06/12/2017). 

Nesses grandes grupos citados pela professora, havia diálogo permanente em busca do 

perfil certo para ser candidato à reitoria da UESC, sendo a professora Adélia aquela que mais 

reunia as características necessárias para concorrer ao cargo. A professora Adélia, havia 

muito, desempenhava uma posição de liderança no grupo, por isso os colegas estavam certos 

de que ela poderia desenvolver um bom trabalho à frente da reitoria da UESC e, assim, a 

apoiaram nos pleitos eleitorais a que ela concorreu. A memória de um grupo social certifica-

se como grupo (HALBWACHS, [1994] 2004).  

Nesse processo dialógico e dialético de afetiva participação, a professora Adélia 

gozava da confiança dos membros da comunidade acadêmica que a conduziram ao cargo de 

reitora da UESC. Como já dissemos, de acordo com Ferreira (2000), a participação torna-se 

condição indispensável ao exercício da cidadania e à construção da democracia na 

universidade.  
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Segundo a professora, o desafio de articular ideias e reunir pessoas em um projeto 

comum de universidade, tanto acontece na campanha, quanto na gestão propriamente dita: 

―Se isso é riqueza, é complexidade e o grande desafio é fazer consensos e sínteses, esses são 

os maiores desafios presentes em processo de constituição de candidatura à eleição, em 

processo de campanha e não se fazem menores quando na gestão‖ (PINHEIRO, em 

06/12/2017). 

Nas palavras da ex-reitora da UESC, o processo eleitoral não é algo fácil. É permeado 

de articulações políticas durante todo o tempo. ―Político no sentido da política acadêmica, e 

sempre entendendo que é ciência de negociação, articulação e síntese‖ (PINHEIRO, em 

06/12/2017).  

Aqui a professora utiliza o termo ―política‖ no sentido positivo da palavra que, de 

acordo com Cavalcanti (2012), pressupõe articulações e relações de poder que visam ao bem-

estar de um público; uma ação de governo para atender às pessoas através das políticas 

públicas para conduzir à melhoria de vida.  

Como vimos, duas mulheres professoras, Reneé e Adélia, se tornaram reitoras da 

UESC, universidade sediada entre os municípios de Ilhéus e Itabuna. Semelhante fato se deu 

na UEFS, que, por duas vezes, foi dirigida por mulheres, as professoras Iara e Anaci.  

As duas universidades, contando eleições e reeleições, garantiram oito mandatos de 

reitorias com a presença feminina no topo da hierarquia universitária. Trata-se de um dado 

relevante, por se tratar de universidades unicampi, com menor abrangência que suas coirmãs 

multicampi, que são a UNEB e a UESB. Destas, a primeira teve dois mandatos consecutivos 

de uma mulher; e a segunda contou com uma mulher apenas no início de sua constituição, 

mas como indicada e não como eleita, não tendo, a partir de então, nenhuma mulher no cargo 

de reitora.  

As universidades públicas brasileiras contam com poucas mulheres reitoras; nas 

universidades públicas federais, por exemplo, o quantitativo de mulheres nas reitorias não 

passa de trinta por cento, segundo Ambrosini (2017). 

Nas memórias e representações sociais das ex-reitoras das UEBAs sobre a campanha 

eleitoral, de forma mais evidenciada aparece a ocupação de cargos dentro da instituição, a 

exemplo da coordenação de colegiados, núcleos de pesquisa e extensão, áreas, laboratório, 
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museus e instituições ligadas à universidade, direção de departamentos, pró-reitorias, como o 

fator que possibilita se chegar à reitoria. Esses cargos dão visibilidade a quem os ocupa que, 

também pela competência demonstrada, passa a ser cotado para ocupar o cargo 

hierarquicamente superior da universidade.  

Em segundo lugar, na memória das participantes da pesquisa, a representação da 

campanha é que se trata de um processo desafiador, às vezes motivador, em que a adrenalina 

sobe, mas, sobretudo um momento de se pensar profundamente no que se quer para a 

instituição e, consequentemente, para todos aqueles que dela dependem. 

Está presente também a questão dos embates e debates com os oponentes e o desgaste 

que isso traz, muitas vezes, fazendo divisões em grupos dentro da universidade, processo 

prejudicial à instituição.   

Além de experiência comprovada, é necessária uma proposta de gestão que seja 

exequível e atenda às necessidades prioritárias da comunidade acadêmica, estendendo-se à 

comunidade a que serve a instituição. Isso também está na memória e nas representações 

sociais das ex-reitoras. 

Uma candidatura, geralmente, não nasce apenas da vontade de uma pessoa; ela nasce 

em torno de um projeto coletivo, que vai amadurecendo no cotidiano das pessoas, no diálogo 

que comporta consensos e dissensos – eis mais uma representação social presente na memória 

coletiva das participantes da pesquisa. 

O perfil de liderança de um candidato ao cargo de reitor de uma universidade pública 

conta muito no momento da escolha dentro do grupo. Essa liderança é demonstrada ao longo 

da experiência profissional, com habilidade política de agregar esforços, ouvir, apoiar e 

também saber se colocar em oposição.    

Ademais, na memória coletiva das entrevistadas, estão representações sociais de 

pessoas com quem conviveram, a exemplo da discriminação de gênero e de raça/etnia, sendo 

que, em algumas experiências, foram conflitadas e questionadas a respeito da competência, 

por serem mulheres e, em um caso, por ser mulher e negra. Neste contexto, em uma das falas, 

houve comparações com aves, no exemplo do urubu, para o ataque, e, no exemplo da águia, 

para a defesa.          
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Não se faz caminhada em processo eleitoral sem apoio e sem um grupo que o 

acompanhe, menos se faz em uma gestão universitária. Portanto, um grupo fechado em torno 

de um projeto comum é importante junto a uma pessoa que se dispõe a ser reitor de uma 

universidade. ―Exatamente isso, a chegada à reitoria vem desse esforço coletivo, dessa turma 

do CETEBA, que me disse: vamos lhe ajudar! E eu disse: não, eu não gosto de viajar, tem 

muita cidade para visitar. Mesmo assim, me enrolaram, e eu me candidatei‖ 

(SACRAMENTO, em 24/10/2017). 

Em processos democráticos para escolha de gestores públicos, a participação é o elo 

entre lideranças e liderados, segundo o interesse de todos que trabalham na instituição e em 

prol dos interesses da comunidade a que servem (ABRANCHES, 2003). 

Além da competência observada em cargos de gestão, vale salientar que a professora 

Ivete foi uma das fundadoras do movimento negro em Salvador no ano de 1978, e esse apoio 

externo à universidade foi muito importante para sua candidatura ao cargo de reitora da 

UNEB e para a homologação de seu nome depois de ser eleita. Ela contou com o apoio de 

políticos influentes, inclusive da senadora Benedita Silva, que, na época, era a única senadora 

negra do Brasil e uma das poucas senadoras no Congresso Nacional.  

Quanto ao apoio, durante a campanha da professora Renée para o cargo de reitora, 

embora houvesse concorrentes, foi muito significativa a aceitação do seu nome entre 

professores e técnicos e um pouco menos entre os alunos, no primeiro mandato, conforme o 

número de estudantes aptos a votar. A professora Renée conta que a comunidade externa lhe 

apoiou muito durante sua gestão na UESC, tanto no primeiro, quanto no segundo mandato. 

―O reforço da dimensão local da escola exige alterações nos modos de regulação, nas formas 

de organização e nas práticas de gestão‖ (BARROSO, 2001, p.17). Obviamente, a professora 

discorre sobre o apoio do governo na época em que foi reitora. Segundo Renée, ele foi um 

gestor que se esforçou muito para cumprir com as obrigações políticas com as quatro 

universidades públicas estaduais da Bahia. ―Havia, no momento, uma política de governo que 

entendia que as quatro universidades estaduais do Estado da Bahia poderiam ser a alavanca 

para o desenvolvimento do Estado. Havia essa consciência dos governantes naquela época‖ 

(NOGUEIRA, em 05/12/2017). 

Seguindo a mesma perspectiva representativa da professora Renée sobre os apoios 

internos e externos, a professora Anaci fala do apoio que os colegas professores lhe deram, 
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especialmente do então reitor naquela época, o professor Josué Melo; do apoio, durante a 

campanha e mandatos, do então governador Paulo Souto, com quem, segundo ela, tinha 

estreita aproximação política. Mas a professora faz questão de ressaltar o apoio que sempre 

teve da comunidade local, das instituições sociais organizadas, não apenas em processos 

eleitorais, mas, sobretudo na sua gestão. ―Tudo que eu precisava na cidade, eu contava com o 

apoio da comunidade e isso foi muito importante para a minha gestão‖ (PAIM, em 

05/02/2018).  

Em um processo de reconhecimento e de apoio da comunidade local, a gestão ganha 

um contorno de coletividade e de esforço conjunto para alcançar os objetivos sociais previstos 

pela instituição. Para (2008) afirma que, quando lutamos por participação na gestão escolar, 

os membros da comunidade acadêmica se unem em torno de projetos comuns que visem à 

melhoria para todos.  

Anaci relata que instituições, a exemplo da Associação Comercial da Cidade, 

Maçonaria e da própria Prefeitura Municipal, foram grandes parceiras da UEFS e 

fundamentais, durante sua gestão, na construção de clínicas, laboratórios e bibliotecas, na 

doação de terreno e material necessários para o horto florestal.  

Assim como a colega Anaci, a professora Iara Cunha contava com o apoio dos 

professores, dos profissionais do corpo técnico da universidade, dos estudantes e, de certa 

forma, tinha o apoio externo do então governador da Bahia, Waldir Pires, e da comunidade 

local. 

Como mencionamos anteriormente, para Torres (2001) o conteúdo de uma democracia 

está relacionado com o sistema de participação política do povo nos assuntos públicos, então, 

assim como as participantes da pesquisa, Cunha (2009) salienta sempre a necessidade de 

proceder democraticamente na gestão pública.  

Da mesma forma, a professora Adélia, para chegar ao cargo de reitora, também contou 

com apoio da comunidade acadêmica, da comunidade externa à universidade e de autoridades 

políticas, pois, segundo ela, não se chega a lugar algum sem o apoio da coletividade – 

―Ninguém chega à reitoria de uma universidade somente com base em uma decisão pessoal. É 

necessário que haja uma decisão pessoal, mas que ela esteja entrelaçada com uma decisão de 

coletivo, que são as estruturas e as bases de apoio ‖ (PINHEIRO, em 06/12/2017). Assim, 
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―Como os demais processos sócio-humanos, a participação é suscetível de crescimento de 

tipo biológico. Ela pode ser aprendida e aperfeiçoada pela prática e reflexão‖ (SOUZA, 2007, 

p.63-64). 

Como vimos na citação de um estudo de Bobbio (2012), o poder se dá, especialmente, 

pelo conhecimento, pela riqueza e pela política. As relações políticas, portanto, dentro e fora 

da universidade, constituem um importante fator para ascender à reitoria da instituição, 

conforme podemos constatar nas falas seguintes das professoras que participaram da pesquisa.  

Citando as últimas eleições para a escolha de reitor da UNEB, a professora Ivete 

lembra que, em 2017, havia chapas compostas por mulheres que tinham experiência em 

gestão e formação acadêmica em nível de doutoramento, mas nada disso adiantou, já que o 

componente político das relações preponderou na escolha do candidato que estava buscando 

se reeleger. ―Poderíamos ter uma segunda mulher no comando, mas só que o ingrediente para 

eleger o reitor hoje não é só acadêmico, não é só étnico, nem compromissos com toda a 

universidade. É o ingrediente político partidário‖ (SACRAMENTO, em 24/10/2017). 

Ainda que reconheça a força e a importância das relações políticas para ascensão a 

cargos de poder dentro da universidade, a professora Ivete questiona o partidarismo dentro da 

instituição, o que, segundo ela, acaba atrapalhando as relações internas e o trabalho 

acadêmico: ―Temos que deixar a academia livre, porque a universidade tem que ser de todos e 

para todos, não tem que estar atrelada a nenhuma ideologia‖ (SACRAMENTO, em 

24/10/2017). 

Contudo, embora afirme que se deve ter cautela na exposição de ideologias políticas 

dentro da instituição, a professora Ivete não nega que ela mesma sofreu influências políticas 

durante a campanha e, especialmente após ser eleita, o que, na sua concepção, ajudou a trazer 

benefícios para a UNEB durante seu mandato.  

Na fala sobre as diferentes lideranças que a apoiaram durante a campanha e nas 

gestões, além do componente de gênero, fica evidente o componente de raça quando cita 

embaixadores africanos, a norte-americana negra, a senadora negra, ênfase dada pela 

professora Ivete como marca de identidade e como representação social de determinado grupo 

humano. No sentido de compreender e comunicar o que sabemos é que as RS encontram sua 

finalidade (MOSCOVICI, [2000] 2003). 
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A professora Iara também fala do exercício de poder e das relações políticas durante 

seu mandato frente à reitoria da UEFS, mas, antes mesmo de sua gestão, ainda no final da 

década de 1960 quando ela ingressou na universidade, ela menciona o papel de alguns 

políticos para o desenvolvimento e interiorização do ensino superior no estado da Bahia, a 

exemplo de Luiz Viana Filho, Navarro de Brito, Fernando Pinto de Queiroz, Geraldo Leite, 

entre outros que tiveram uma postura democrática quanto à interiorização do ensino superior 

na Bahia. 

Entretanto, outros fatores, além do desejo de autoridades políticas do estado, podem 

ser atribuídos à interiorização e expansão do ensino superior, a exemplo da expansão da 

educação básica, do crescimento demográfico, do investimento no ensino superior, tendo-o 

como elemento fundamental do desenvolvimento da nação e certo melhoramento econômico 

do país (SIMÕES, 2013). 

Sobre o exercício de sua gestão na reitoria da UEFS, a professora Iara relata os 

desafios enfrentados diante do contexto político, social e econômico do Brasil, com inflação 

alta e perdas salarias. Porém, o estado da Bahia, comenta a professora, embora estivesse 

sofrendo com a mesma crise, o então governador Waldir Pires, no curto período em que ficou 

na governadoria do estado, esteve muito atento às políticas educacionais e às instituições de 

ensino superior. 

A década de 1980 foi um período de criação de partidos políticos, mas, também, de 

movimentos sociais e sindicais organizados, que, após a ditadura militar nas décadas 

anteriores, lutavam pela redemocratização do país e cobravam dos governos (federal, 

estaduais e municipais), políticas públicas de inclusão social e de desenvolvimento da nação. 

Tudo isso tinha reflexo direto na gestão universitária, conforme afirma a professora Iara: 

―Além do mais, os movimentos, eu diria os movimentos políticos, as tendências políticas, 

muito acirradas dentro da universidade. Mas, hoje, parece que está até pior, eu acho‖ (PIRES, 

em 06/02/2018).  

Entretanto, no final do século XX, a universidade pública no Brasil sofreu muito com 

a crise econômica e política que se abateu sobre toda a América Latina, com sucessivas 

greves e perda de autoridade e autonomia (ALMEIDA FILHO, 2008). Essa realidade, no 

nosso entendimento, se repete nos dias de hoje, dadas as constantes ofensivas do governo a 

essas instituições e a redução drástica de recursos.  
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Em uma perspectiva um pouco diferente do que relataram as colegas gestoras a 

respeito das relações políticas, a professora Adélia prefere ressaltar as relações políticas 

acadêmicas internas. Contudo, isso não quer dizer que ela esteja negando a influência das 

relações políticas partidárias externas à academia.  

No momento em que se refere à política do estado capitalista, a professora Adélia 

desconfia dos propósitos desse sistema político e propõe a invenção de um modelo de 

organização que seja capaz de resolver ou amenizar os graves problemas sociais que 

enfrentamos hoje no Brasil e no mundo: ―Os modelos de Estado, seja de esquerda, direita, 

capitalismo, comunismo, socialismo, já não respondem mais. Se inventamos isso, temos 

capacidade para inventar coisa diferente. Não é possível convivermos com extremas 

desigualdades‖ (PINHEIRO, em 06/12/2017). 

Com todas as limitações do sistema democrático de governo, como afirma Bobbio 

(2012), conseguiu-se estabelecer algum tipo de equilíbrio dentro das sociedades. Entretanto, 

no momento em que estamos vivendo, com uma onda de direita extremista e de efeitos do 

capitalismo total, sinais de tirania e autocracia podem ser notados no mundo inteiro. Segundo 

Stoppino (1998), governos autocráticos são absolutos e autoritários, governam entre si e por 

si, em tese, diferente do que propõem governos democráticos.  

Sem poupar denominações políticas, a professora Adélia afirma que o sistema político 

vigente está falido e não consegue reduzir as desigualdades sociais e econômicas do mundo, 

por isso está na hora de buscar novas alternativas.  

De maneira central, na memória coletiva e nas representações sociais das ex-reitoras 

entrevistadas, é de fundamental importância o apoio para sustentar uma candidatura e 

desenvolver uma gestão satisfatória, dentro e fora da universidade. Inicialmente porque sem 

empatia e conquista não se faz parcerias e, portanto, não se torna alguém conhecido o 

suficiente para ser escolhido como representante do grupo. O apoio está na escolha do nome 

para formar chapa, está na campanha para divulgar a proposta de governo e convencer 

pessoas a votarem a seu favor, está nas eleições propriamente ditas, sobretudo no processo de 

fiscalização e encaminhamentos necessários, mas o apoio é fundamental, especialmente 

durante a gestão, em que o trabalho exige cumprimento dos deveres perante a comunidade 

acadêmica e a comunidade local. 
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Sem o apoio externo de instituições e de pessoas que necessitam dos serviços 

oferecidos pela universidade e que têm algo a oferecer, a interagir, a somar, como as 

instituições políticas, econômicas, científicas, sociais, culturais, jurídicas, o gestor da 

universidade pública encontrará dificuldades para honrar com seus compromissos 

institucionais e realizar promessas de campanha. 

Nessa mesma perspectiva, as representações sociais das participantes da pesquisa 

sobre as relações políticas, no âmbito da universidade e fora dela, são vistas como de vital 

necessidade. Embora recomendem certa cautela nesses envolvimentos políticos, para que não 

extrapolem os interesses públicos e não fujam à ética, por exemplo quando os interesses 

particulares sobrepõem aos públicos e a ―politicagem‖ toma conta do espaço universitário, 

prejudicando a riqueza da diversidade. A universidade faz política o tempo todo, e isso é 

salutar para o desenvolvimento da instituição. Na memória coletiva das ex-reitoras, as 

relações políticas com pessoas influentes no cenário político local, estadual, nacional e até 

internacional fazem diferença para quem almeja chegar à reitoria.    

Nas representações sociais das pessoas que acreditam nos princípios republicanos e 

democráticos de um estado de direito, a crença na gestão democrática e participativa das 

instituições públicas coaduna com a ideia de escolha dos gestores, através de eleições livres e 

diretas, e está ligada aos apoios e às relações políticas dentro e fora das universidades. Vale 

ressaltar que a escolha de gestores das instituições públicas por processos democráticos e 

participativos está ameaçada no atual contexto. 

O contexto político em que as participantes da pesquisa lograram êxito nas eleições 

para reitoria das UEBAs, que compreende, em boa parte, os anos 1990, foram anos de 

grandes conferências mundiais, a exemplo da Conferência Mundial de Educação para Todos, 

em Jomtien na Tailândia (1990).  

No Brasil, especialmente no governo de Fernando Henrique Cardoso, houve certo 

alinhamento das políticas neoliberais, com abertura de mercado, privatizações, fortalecimento 

da moeda nacional (o real), programas e projetos financiados pelo Fundo Monetário 

Internacional e pelo Banco Mundial, tanto na educação, quanto em outras áreas sociais.  
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Na Bahia, semelhante ao que ocorria em outros estados do país, houve reestruturação 

administrativa e econômica, conforme a cartilha das instituições citadas, cuja gestão estava 

sob o poder do então governador Paulo Souto.  

Os mandatos da professora Adélia à frente da reitoria da UESC são mais recentes e 

coincidem com o momento das mulheres na política da América Latina. Conforme vimos com 

Avelar (2017), no início deste século, três mulheres governavam países em desenvolvimento e 

com certa influência no cenário internacional: Dilma Rousseff no Brasil, Cristina Kirchner na 

Argentina e Michelle Bachelet no Chile, escolhidas de forma democrática e com ampla 

participação da população desses países, embora com poucas mulheres no cenário político da 

Bahia.  

A professora Ivete Sacramento conta que, no exercício do magistério, desejava 

desbravar o interior, o que foi oportunizado, ainda mais, com a sua chegada à reitoria da 

UNEB, universidade multicampi, com abrangência em todo o estado da Bahia. ―E aí Deus me 

dá uma oportunidade de ser reitora de uma universidade pública, encrustada no interior, em 

várias cidades no interior da Bahia, que tinha um leque de possibilidades para eu chegar até as 

pessoas através da educação‖ (SACRAMENTO, em 24/10/2017).  

A universidade multicampi, como afirma Fialho (2005), oferece grande complexidade 

de gestão, no sentido de cumprir as finalidades estatutárias, no seu tripé: ensino, pesquisa e 

extensão, finalidades de todas as universidades brasileiras. Na multicampi, os desafios se 

multiplicam pela expansão territorial e recursos sempre reduzidos, como é o caso da UNEB. 

Nesse sentido, é preciso levar em conta o contexto político, histórico, geográfico, econômico, 

logística da distribuição de recursos, do corpo docente, fluxo de informações e comunicação, 

entre outros fatores.  

Após o processo de campanha, a professora Ivete logrou êxito e foi eleita pela 

comunidade acadêmica da UNEB para ser reitora da universidade.  

Então fui eleita com 45% dos votos na primeira gestão e agora era garantir 

que meu nome fosse referendado pelo governo, pois o governo não me 

conhecia! Estava eleita. Começa essa campanha no Brasil todo! Na hora que 

proclamam o resultado, aí começa o ingrediente étnico a aparecer, depois da 

eleição. (SACRAMENTO, em 24/10/2017).  

A disputa na primeira eleição em que a professora Renée foi eleita, em 1996, segundo 

ela, foi muito acirrada entre os quatro candidatos e que o fato de ter êxito no processo não foi 



132 

 

 

a questão de gênero, mas o trabalho prestado anteriormente à universidade e reconhecido pela 

comunidade acadêmica. ―Havia quatro candidatos, quer dizer, eu e mais três candidatos, 

sendo duas mulheres e dois homens [...] fui a primeira reitora eleita da Universidade Estadual 

de Santa Cruz‖ (NOGUEIRA, em 05/12/2017). Nota-se que, nessa campanha, havia um 

equilíbrio dos gêneros feminino e masculino na disputa do cargo para a reitoria da 

universidade. 

Segundo a professora Ivete Sacramento, em sua primeira disputa para o cargo de 

reitora da UNEB, em 1998, após ser eleita, os componentes de gênero, etnia e política foram 

importantes para que seu nome fosse homologado pelo governo do estado, já que até o 

senador Antônio Magalhães e a senadora Benedita da Silva a apoiaram nesse processo, além, 

é claro, da comunidade acadêmica.  

De fato, como afirma Rosemberg (2013), desde o final da década de 1970, observam-

se avanços das políticas públicas para a educação das mulheres e a crescente participação 

delas em espaços de poder, embora isso somente se torne mais evidente na primeira década do 

século XXI, com a criação da Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM) (2004), do Plano 

Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM) e da Secretaria de Educação a Distância, 

Alfabetização e Diversidade (SECAD) (2007).  

Assim como suas colegas reitoras, a professora Anaci Paim foi eleita e reeleita para 

reitora da Universidade Estadual de Feira de Santana. Segundo ela, na primeira eleição, em 

1995, concorreu com um colega do mesmo departamento e foi eleita com 75% dos votos 

válidos. ―Logrei êxito no resultado. O primeiro mandato de quatro anos e aí teve a 

oportunidade de reeleição, que foi criada na esfera política brasileira em todas as instâncias, 

em todos os âmbitos [...] e concluí os oito anos à frente da reitoria da universidade‖ (PAIM, 

em 05/02/2018).  

No geral, como acontece em todas as disputas eleitorais, a professora Iara Cunha relata 

que, durante a campanha com três candidatos, sendo duas mulheres e um homem, a disputa 

foi muito intensa e exigiu um esforço para convencer docentes, discentes e técnicos a votar na 

pessoa que estava mais preparada naquele momento para assumir o cargo de reitor.  

Nem sempre, porém, como analisa Trigueiro (2002), a escolha pelo voto direto, em 

processos democráticos e participativos de gestores públicos, garante os mais qualificados 
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para o cargo, já que, além de fatores internos às universidades, em muitos casos, como vimos 

nas falas das participantes da pesquisa, existe o jogo dos apoios políticos.  

Os candidatos queriam fazer acordo para não enviar a lista tríplice ao governador, 

como preconiza a legislação. A professora Iara, porém, não aceitou tal acordo por achar que 

―[...] já se começa um trabalho com o que eu considero um equívoco. Isso é muito sério, não 

se constrói uma democracia desse jeito! ‖ (PIRES, em 06/02/2018).  

Como vimos em Bobbio (1998), a democracia a que a ex-reitora da UEFS se refere é 

aquela que se constrói com os representantes do povo (governo) e com a efetiva participação 

do povo, respeitando as regras legais.  

Segundo a professora, sua postura, coerente, em não aceitar acordos fora da lei rendeu 

a ela algumas dificuldades no momento de montar a equipe de trabalho, por isso teve uma 

oposição sistemática durante todo o mandato. ―Eles resolveram ir para oposição; fazer 

oposição sistemática. Até as pessoas muito boas que eu conhecia e que chamei, a ―patrulha‖ 

não permitiu‖ (PIRES, em 06/02/2018).  

Da mesma forma que as demais professoras que foram reitoras das universidades 

públicas estaduais da Bahia, a professora Adélia foi eleita e reeleita para o cargo, conforme 

ela relata: 

[...] ao final da segunda gestão do professor Joaquim, desencadeados os 

processos de articulação política interna, foi possível sustentar a candidatura 

à reitora, acompanhada do professor Evandro. Fomos eleitos, em uma 

disputa entre duas chapas. Fomos eleitos, assumimos a gestão e ao final 

havia condição política de uma sustentação de uma candidatura à reeleição, 

que fizemos. Nessa eleição já sem disputa, chapa única, fomos eleitos com 

uma boa proporção de concordância da comunidade acadêmica. 

(PINHEIRO, em 06/12/2017). 

A professora Adélia conta que, nas eleições em que a professora Renée e o professor 

Joaquim foram eleitos, ela concorreu ao cargo de reitora em chapa de oposição. Não sendo 

eleita, foi convidada pela chapa vitoriosa para fazer parte da equipe gestora da universidade, o 

que atesta sua competência e o convívio respeitoso na academia.  

Naturalmente, quem se candidata tem como objetivo participar do processo eleitoral e 

ser eleito. Nas representações sociais das ex-reitoras das UEBAs, ao retomarem suas 
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memórias sobre as eleições, elas falam com satisfação dos resultados do pleito, da 

receptividade, das comemorações e da nomeação feita pelo governador do estado. 

Em processos democráticos para escolha de gestores, seja na universidade, seja em 

outras instituições públicas, as pessoas que se alinham a esse regime de governo têm em suas 

representações sociais as eleições como uma forma adequada para escolher os representantes 

aos cargos de poder na política em geral e, em específico, nas universidades. 

Contudo, consta nas representações sociais de muita gente, dentro e fora das 

universidades, a ideia de que a política ou a disputa a cargos públicos não é adequada ao 

gênero feminino. As mulheres costumam ser vistas como frágeis para liderar um povo, 

resquícios de uma mentalidade patriarcal, que deu base à formação da sociedade brasileira. 

Em parte, essas representações sociais justificam o pequeno quantitativo de mulheres que 

foram eleitas até hoje para a reitoria das universidades públicas baianas.  

O poder, embora não seja propriedade de ninguém, costuma ser exercido, em sua 

forma mais robusta, por aqueles que detêm força política, econômica e ideológica e, 

historicamente, tem sido apropriado, em boa medida, pelo gênero masculino e 

heteronormativo.   

           

6.1.2 Memórias e Representações Sociais sobre a gestão universitária  

Nesta subseção, as professoras que foram eleitas pela comunidade acadêmica, em 

eleições livres e diretas para ocuparem as reitorias das UEBAs, buscam, nas memórias e 

representações sociais, recordações que lhes permitam narrar os acontecimentos durante as 

respectivas gestões, com as características, funções, desafios encontrados e realizações, nos 

aspectos democráticos, participativos e autônomos, destacando o ser mulher em espaços 

hierárquicos de poder.  

Seja unicampus, seja multicampi, a complexidade da gestão de uma universidade 

pública é muito grande e desafiadora. Enfrentar o desafio da gestão universitária requer uma 

gama de competências e habilidades da pessoa que lidera a equipe. No caso da universidade, 

exige-se do reitor uma formação densa e uma experiência comprovada, além de uma boa 

equipe de trabalho. Sozinhos não são capazes de realizar um bom trabalho em prol da 
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coletividade, que se beneficia dos serviços prestados por uma instituição de ensino superior, 

na tríade ensino, pesquisa e extensão.  

Em busca de um projeto novo de universidade, como propõe Almeida Filho (2008, p. 

247), a gestão das universidades públicas enfrenta os desafios propostos por um instigante 

marco filosófico de ―articulação de saberes, do novo tempo-espaço, da hiperconectividade, do 

pensamento complexo, da multi-inter-transdisciplinaridade e dos paradigmas alternativos de 

formação‖.  

Nas palavras da professora Ivete, a gestão universitária é um grande desafio, 

especialmente quando se trata de uma universidade multicampi, como é o caso da UNEB. 

Na época, éramos a única universidade multicampi do estado e uma das 

poucas multicampi do Brasil. Um modelo de gestão criticado. Quando 

assumi a gestão na UNEB era tudo centralizado aqui no campus I. 

Guanambi, para fazer qualquer coisa, tinha que pedir ao reitor. A licitação 

era feita aqui e só depois é que enviávamos o material. Então, a dificuldade 

de se trabalhar multicampi, em uma universidade sem recursos e numa 

dimensão geográfica de mais de 800 km distante da sede não é fácil.  

(SACRAMENTO, em 24/10/2017). 

Como vimos em outros excertos desta tese, a universidade multicampi, especialmente 

na proporção da UNEB – com 24 campi e 29 departamentos espalhados pelo território baiano, 

embora exerça um importante papel na democratização e interiorização do ensino superior, 

influenciando direta e indiretamente na qualidade de vida das pessoas –, tendo em vista os 

recursos cada vez mais escassos, enfrenta desafios enormes para alcançar os índices de 

qualidade exigidos pelas agências de fomento e de regulação e para oferecer um serviço de 

qualidade para a sociedade baiana. Como afirma Nez (2016), a universidade multicampi não 

tem apenas uma estrutura diferenciada; ela, sobretudo reserva uma riqueza de particularidades 

em sua dimensão funcional e espaço-temporal que a torna singular.  

Na concepção da professora Renée, a base estratégica para a construção da 

universidade são as pessoas. A universidade, segundo ela, deve respeitar e criar condições 

para que a diversidade e a pluralidade de ideias estejam presentes no fazer acadêmico, em 

uma postura dialógica em torno de objetivos comuns, em função de um serviço público. ―A 

universidade deve abrigar todas as correntes ideológicas, por isso se destaca na sua 

responsabilidade social, que é o poder que ela tem de, vamos dizer, criticar, discernir, 

orientar, educar. Esse é o papel da universidade‖ (NOGUEIRA, em 05/12/2017). 
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Para a professora Renée, a universidade é local, regional e global ao mesmo tempo e 

precisa dialogar com toda essa multiplicidade e complexidade. A ex-reitora pondera que o 

foco da universidade é a responsabilidade social e a produção do conhecimento e um dos seus 

principais compromissos é a formação de profissionais qualificados para servir a sociedade, 

de acordo com o aparato científico e tecnológico.  

Conforme Neves (2002), as universidades públicas brasileiras são de grande 

importância para o desenvolvimento científico, tecnológico e de formação dos profissionais 

das mais diferentes áreas do conhecimento, além de serem responsáveis pela prestação de 

serviços à população. Corroborando Neves, portanto, a professora Renée assegura que a 

universidade deve democratizar o conhecimento e exercer um papel importante na formação 

de professores de todos os níveis e etapas da educação, desde a infância até a pós-graduação.  

No relato da professora Anaci, no período de sua gestão, ela definiu melhor a estrutura 

administrativa da UEFS, que ficou mais parecida com a estrutura de outras universidades do 

país. ―Ao passo que íamos criando toda essa situação de melhoria dos projetos institucionais, 

o espaço era insuficiente e o grande desafio foi esse: ampliar os espaços físicos da 

universidade‖ (PAIM, em 05/02/2018).  

A professora acrescenta que, na sua gestão, a UEFS cresceu bastante e, por isso 

mesmo, os desafios foram grandes: 

[...] enfim, foram desafios enormes. Eu digo sempre: os desafios da 

universidade mudam de feição, mas são permanentes e contínuos, porque 

uma instituição em pleno crescimento, contínuo, constante é uma obra, 

diferentemente da obra que eu encomendo a um engenheiro ―quero uma casa 

que tenha três quartos, que tenha x cômodos, que seja assim, com aquele 

acabamento‖. Ele termina e me entrega a chave. Não tem engenheiro que 

termine a obra na universidade, é uma obra inacabada, ela revela o tempo 

dos homens. (PAIM, em 05/02/2018).  

A memória do que seja uma universidade comporta espaço, tempo e relações. Como 

afirma Halbwachs ([1968] 1990), a memória e o espaço são duráveis e estáveis o suficiente 

para não envelhecer nem perder suas partes constitutivas, permanecendo, dessa forma, como 

marcas das lembranças e recordações.  

Segundo a professora Anaci, a busca pelo conhecimento e o desenvolvimento da 

ciência é permanente e a verdade é infinita, portanto a universidade é uma obra inacabada e 

nenhum gestor pode dizer que a deixou pronta; pelo contrário, deixou-a em construção. 
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Anterior à gestão da professora Anaci, a professora Iara Cunha relata que a UEFS foi 

uma das primeiras universidades do país a ter um modelo novo de campus departamental, nos 

anos de 1970. ―[...] sim, a UnB era realmente a referência máxima. Mas a UEFS já foi criada 

como fundação, que dava mais autonomia. Era um modelo mais versátil, menos amarrado. 

Criaram-se, assim, os departamentos. E aí a faculdade foi incorporada à universidade‖ 

(PIRES, em 06/02/2018).  

Para a professora Iara, infelizmente existe muita vaidade e muita disputa dentro da 

universidade, o que dificulta o trabalho coletivo em prol de um objetivo comum, que é servir 

a população, que depende dessa instituição. Lamenta que essa divisão ideológica atrapalhe 

mais do que ajude, embora admita que as diferenças sejam normais dentro de um grupo de 

trabalho, mas é preciso chegar a consensos. Então, essas disputas dentro das instituições são 

relações de micropoder, entendidas como ―[...] a probabilidade de uma pessoa ou várias 

impor, numa ação social, a vontade própria, mesmo contra a oposição de outros participantes 

desta‖. (WEBER, 1999, 175). 

Dentro da UESC, nas palavras da professora Adélia, sempre houve um equilíbrio de 

gênero na gestão da instituição e, na reitoria, as mulheres tiveram mais mandatos do que os 

homens. Porém, mesmo com origens e trajetórias ideológicas diferentes, as macropolíticas da 

instituição foram sempre tratadas, por todas as gestões, com o máximo de cuidado para que 

não houvesse interrupções de projetos que fossem importantes para a comunidade acadêmica 

e para a sociedade em geral. ―[...] porque a universidade, talvez seja uma das instituições mais 

complexas que conhecemos na sociedade atual. Uma universidade ela é tanto mais rica quanto 

seja a diversidade que a permeia‖ (PINHEIRO, em 06/12/2017). 

Sobre o atual contexto brasileira, com reflexos diretos nas instituições públicas, entre 

elas as universidades, a professora Adélia declara que os desafios são grandes e que a crise 

ética, moral e econômica se tornou uma das piores que já atravessamos. Para ela, entretanto, 

isso não é motivo de desânimo e desesperança, pelo contrário, é motivo de luta, de resistência 

e união daqueles que ainda acreditam em uma nação melhor para se viver. ―Se há esperança, e 

eu acredito que ela exista, ela está nas instâncias formadoras e produtoras do conhecimento. 

Mesmo considerando que as universidades são estruturas, hoje, que estão questionadas na sua 

missão e na sua forma de fazer‖ (PINHEIRO, em 06/12/2017). 
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A professora acrescenta ainda que a origem e a razão da existência da universidade é o 

pacto e o serviço social público que ela presta ao povo, sem distinção de credo, ideologia, 

classe social, política, econômica, regional ou cultural, e, por isso mesmo, ela é universal. 

Relembrando o que afirma Dias Sobrinho (2007), a universidade é uma instituição da 

diversidade, da complexidade, de múltiplas facetas e plurirreferencial.  

Sobre as características e funções da universidade, as representações sociais das ex-

reitoras mais evidenciadas foram os desafios da e na gestão universitária, especialmente 

quando se trata de uma instituição multicampi, haja vista a complexidade de lidar com o 

espaço geográfico, com as diferenças e riquezas regionais, com as pessoas que trabalham e 

que dependem dos serviços prestados pela universidade, a necessidade de recursos materiais e 

tecnológicos, a necessidade de lidar com o local e o global. 

É fato, como está presente na memória coletiva das entrevistadas, que a universidade é 

uma construção em curso que nunca termina. Cada gestor, cada docente, cada técnico, cada 

discente, deixa sua contribuição e como um segmento de um DNA, a instituição vai se 

expandindo em quantidade e qualidade, daí ser uma obra inacabada que tanto beneficia a 

sociedade humana.  

Outras representações sociais de destaque na memória das ex-reitoras, se relacionam 

ao conhecimento. Saber ser, saber fazer, saber, constituem elementos necessários ao reitor ou 

reitora de uma universidade pública. O conhecimento, assim como a própria universidade, é 

inacabado e se adquire por vários caminhos: pela experiência no cotidiano da função, pela 

formação, e pela convivência dentro e fora da universidade. 

Como vimos, um dos pilares do poder é o conhecimento. Pelo conhecimento o gestor 

ou gestora presta melhor serviço à sociedade e ganha respeito dos seus liderados dentro da 

comunidade acadêmica. Pela sabedoria conduz a política da instituição e pela ética cuida do 

bem público que está sob sua responsabilidade. 

Na gestão universitária, para além do planejado, é preciso lidar com as ocorrências 

diárias imprevistas e, para tanto, fazem-se necessários criatividade e o risco calculado, pois 

nem tudo sai como o previsto pela equipe gestora. Ser uma pessoa que sabe enfrentar os 

desafios cotidianos, essa é mais uma das representações sociais das mulheres entrevistadas.   
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Enfim, ser reitor ou reitora de uma universidade é estar aberto para o novo sem abrir 

mão do tradicional; é conviver com o universal, com a diversidade, com a multiculturalidade; 

é lidar com os saberes científicos, mas também com os saberes que não se encaixam nos 

cânones da ciência academicista. 

De início, a professora Ivete já sinaliza que não esperava as condições prévias para se 

criar e implantar alguma coisa na universidade, porque as condições ideais para fazer alguma 

coisa dentro da universidade nunca existirão, portanto é preciso ir criar, fazer; buscar, 

constantemente o melhoramento das ações. 

O desafio de organizar a universidade nos parâmetros recomendados pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96, foi prioritário na gestão da professora 

Ivete, conforme ela argumenta: ―Então assumimos a universidade sem a cara de uma 

universidade propriamente dita, conforme preconizava a LDB. Chamamos os diretores de 

departamentos e desafiamo-nos para a missão de construir uma universidade que adequasse 

aos parâmetros legais‖ (SACRAMENTO, em 24/10/2017). 

Além disso, os diretores dos campi da UNEB foram convocados para uma reunião 

com a reitoria e foi cobrado deles a projeção de novos cursos de graduação, tanto de 

licenciaturas, quanto de bacharelados, a exemplo da área de saúde, ciências e tecnologias, 

para as propostas serem apresentadas no CONSEPE. ―[...] todos que vieram, mesmo sem 

condições prévias, acatamos as propostas. Aí começa nossa briga diária para compor as 

comissões, no sentido que os cursos fossem autorizados e, ao mesmo tempo, enfrentávamos 

um processo de credenciamento dessa universidade‖ (SACRAMENTO, em 24/10/2017). O 

desafio de credenciamento e recredenciamento da universidade, segundo a professora, foi em 

seus dois mandatos, algo que mereceu grande atenção. 

Vale ressaltar que a instituição de novos cursos nos departamentos da UNEB, 

especialmente no interior do estado, embora muitos fossem solicitados pela população local e 

muito festejado pela comunidade interna e externa, nem sempre foi feita de maneira 

cuidadosa, com as condições necessárias para suas respectivas implantações, o que, em 

muitas ocasiões, gerou fortes debates e desencadearam até greves de estudantes.  

Em sua gestão, a professora fala dos desafios para trazer cursos de pós-graduação e, 

com isso, fortalecer a pesquisa, pois essa política ainda era incipiente na universidade, ao 



140 

 

 

mesmo tempo em que se faziam convênios com outras universidades, nacionais e 

internacionais, para acelerar a formação do corpo docente da instituição, via modalidade 

mestrado interinstitucional (MINTER) e doutorado interinstitucional (DINTER)
10

 que, na 

época, mesmo com poucos recursos, conseguia oferecer bolsas de estudos para os professores, 

já que o número de mestres e doutores era pequeno e não atendia às prerrogativas legais. 

Em toda sua gestão, a professora Ivete narra seus desafios na implantação e 

aparelhamento de cursos de graduação e pós-graduação e os desafios correspondentes para 

trazer mais professores para a universidade em constante formação continuada. ―Ao mesmo 

tempo em que reestruturávamos a universidade, também valorizávamos a extensão, que era 

nosso forte. Trazer a comunidade para dentro da universidade foi um grande gancho‖ 

(SACRAMENTO, em 24/10/2017). A Universidade Aberta da Terceira Idade (UATI) foi um 

exemplo bem-sucedido de extensão na UNEB.  

Outra ação extensionista que a professora Ivete cita em sua gestão é o cursinho social 

preparatório para o vestibular, inicialmente conhecido como ―Pré-vestibular Social‖ e hoje 

Universidade Para Todos. ―No primeiro ano notamos que tinha pré-vestibular comunitário e 

isenção de taxas para quem o frequentava, mas tínhamos que fazer alguma coisa no estado 

todo. Conversamos com Anaci que era a secretária de educação, a segunda parte era 

convencer os outros setores‖ (SACRAMENTO, em 24/10/2017).  

Os projetos de extensão na universidade são pontes que ligam a universidade à 

comunidade local, com relevantes serviços. A extensão, muitas vezes, aliada ao ensino e à 

pesquisa, vai desde simples ações pontuais até grandes projetos e programas que dão 

visibilidade à instituição e consolidam convênios e cursos de graduação e pós-graduação, daí 

sua importância nas universidades públicas brasileiras. 

Essa política, segundo a professora Ivete, faz parte das políticas de inclusão da 

universidade, que considera os componentes de gênero, classe e raça/etnia, que ela julga 

tratar-se, de fato, de uma política importante de inclusão para jovens e adultos das camadas 

                                                 

10
 No que se refere ao MINTER e DINTER com outras universidades, especialmente as universidades 

portuguesas, merece uma observação: em muitos casos esses cursos tiveram problemas e poucos 

mestrandos e doutorandos conseguiram concluir e, aqueles que concluíam ao retornar para o Brasil, 

com seus diplomas, encontraram resistência para a convalidação de seus estudos.  
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populares de baixa renda, já que essa população não dispunha das condições para se preparar 

em cursinhos vestibulares da inciativa privada. 

Como afirma Farias,  

A capilaridade do projeto nas diversas regiões da Bahia atribui-se tanto ao 

ganho político de um projeto desse porte, bem como ao ganho social para a 

comunidade, por se tratar, na maioria das vezes, de localidades em que o 

projeto é a única opção para os jovens permanecerem nos estudos de 

preparação para o vestibular. (FARIAS, 2010, p.87). 

Esse papel complementar dos cursinhos pré-vestibulares, com o intuito de preencher 

lacunas na formação básica ocorre, justamente, pela baixa qualidade do ensino nas séries/anos 

finais do ensino médio público e pela impossibilidade de ingressar em cursos pré-vestibulares 

da iniciativa privada que, em muitos casos, são mais caros do que cursos superiores privados. 

Como a professora Ivete fala desde sua apresentação, ela queria ser uma desbravadora 

do interior da Bahia e chegar às pessoas que precisavam do conhecimento para melhorar sua 

qualidade de vida. Assim, para além dos Programas de Cotas e Universidade Para Todos, o 

Programa Rede UNEB 2000, cuja finalidade era cuidar da formação mínima em graduação, 

exigida pela LDB para o magistério, é citado pela professora como um dos mais bem-

sucedidos de seu governo, com a adesão de 245 municípios do estado. ―A grande felicidade 

desse programa é que ninguém trabalhou só por dinheiro, mas sim pelo ideal de 

compromisso! O interessante foi que, em cada lugar, até os prefeitos se envolviam muito‖. 

(SACRAMENTO, em 24/10/2017). 

Entre outros desafios, a professora Ivete fala que lidar com os recursos dada a 

dimensão da UNEB para atender demandas, como formação e valorização docente, 

autonomia administrativa e pedagógica, descentralização e democratização da universidade, 

não foi tarefa fácil durante seu reitorado. 

Segundo a professora Ivete, uma vez se tornando reitora da universidade, há de se 

lembrar que uma gestão se faz em equipe, com a participação de toda a comunidade 

acadêmica e com representantes da comunidade local, em um exercício constante de 

democracia e autonomia universitária.  

Em regimes governamentais democráticos se destaca a participação, segundo Sani 

(1998, p.888), ―[...] o termo participação se acomoda também a diferentes interpretações, já 
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que se pode participar, ou tomar parte nalguma coisa, de modo bem diferente, desde a 

condição de simples espectador mais ou menos marginal à de protagonista de destaque‖. 

Durante o seu mandato, tanto na primeira quanto na segunda gestão, a professora Ivete 

Sacramento explica que fez uma gestão democrática e participativa, em constante diálogo 

com toda a comunidade acadêmica e com representantes governamentais e não 

governamentais da sociedade local, nacional e internacional, o que elevou o reconhecimento e 

a qualidade dos serviços prestados pela UNEB. 

Embora a professora afirme que ser doutora não é garantia para se chegar a ser reitor 

de uma universidade, já que ela acredita mais nos saberes acumulados ao longo da 

experiência acadêmica, com passagens por cargos gestores da instituição, isso não quer dizer 

que ela desconheça o poder do conhecimento e da formação inicial e continuada para que o 

reitor compreenda melhor a dinâmica da administração, das questões financeiras e 

pedagógicas necessárias à autonomia do ensino superior. ―[...] São mulheres muito fortes. São 

mulheres que vêm se fortalecendo na gestão acadêmica, são mulheres que têm compromisso 

com a academia, que entendem sua universidade, que gostam da sua universidade, mulheres 

estudiosas‖ (SACRAMENTO, em 24/10/2017).  

Na gestão da professora Renée, ela destaca a realização de um concurso público, com 

mais de cem vagas para professores que supriu a necessidade do quadro docente e ampliou a 

universidade em suas ações de ensino, pesquisa e extensão.  

[...] na nossa gestão, dois fatos eu posso considerar que foram extremamente 

relevantes: Um, foi sobre a equipe de trabalho, que eu vou ter a oportunidade 

de falar posteriormente e a outra questão foi exatamente por uma política de 

governo voltada para a expansão das universidades, essa expansão exigia 

que houvesse concursos públicos e, na época que eu fui reitora da UESC, fiz 

um concurso público para cento e onze vagas na universidade, foi o maior 

concurso público no país para uma universidade. (NOGUEIRA, em 

05/12/2017). 

Para a professora Renée, investir no pessoal que trabalha na universidade é uma 

maneira inteligente de qualificar uma gestão, pois os projetos que visam à produção do 

conhecimento, bem como sua democratização são realizados por pessoas que têm clareza e 

criticidade, o que só pode acontecer com uma formação inicial e continuada sólida e de 

qualidade. Na concepção de Pimenta e Anastasiou (2002), essa é uma questão central para o 

exercício da docência no ensino superior, já que muitos professores e professoras entram no 
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exercício da profissão sem a qualificação devida para lidar com a complexidade presente no 

ensino, na pesquisa e na extensão. 

Por outro lado, as condições estruturais da universidade, com espaços e equipamentos 

adequados, são necessárias para o desempenho desses profissionais, no sentido de oferecer 

uma logística adequada para desenvolver as atividades requeridas à universidade, dentro e 

fora dos muros da instituição.  

Dessa forma, o investimento na infraestrutura da universidade é citado pela professora 

Renée como ação importante de sua gestão, como a construção de um auditório e de uma 

biblioteca, que possibilitaram a realização de eventos regionais, nacionais e internacionais, 

promovendo debates e difusão do conhecimento, entre docentes, técnicos, cientistas de 

diversas áreas, políticos e pessoas da comunidade local.  

Com o concurso e a ampliação da estrutura da universidade, segundo a professora, foi 

possível oferecer novos cursos de graduação e de pós-graduação, tornando a UESC, uma 

universidade maior, não apenas em tamanho, mas também em qualidade pelos serviços 

prestados à comunidade. ―[...] Ingressamos na pós-graduação com alguns mestrados 

importantes, que tiveram sempre a concepção da inserção regional, algo fundamental na 

universidade, que é você criar o equilíbrio entre a globalização e a regionalização‖ 

(NOGUEIRA, em 05/12/2017).  

Nas palavras da professora Renée, ―a universidade se faz com inteligências, com a 

participação de pessoas altamente qualificadas‖ (NOGUEIRA, em 05/12/2017). Nesse 

sentido, a universidade congrega uma diversidade de ideias, de concepções políticas, 

filosóficas e ideológicas que devem convergir para objetivos comuns em prol da coletividade, 

por isso, a democracia, a participação e a autonomia são valores caros à instituição 

educacional e às demais instituições públicas que servem à humanidade.  

Como faz as demais participantes da pesquisa, em consonância com a literatura sobre 

o poder (CANETTI, 1995; WEBER, 1999; BOBBIO, 2012; BUTLER, 2017; ARENDT, 

2018), a professora Renée associa o poder dentro da universidade ao conhecimento que se 

tem e se aplica em todas as instâncias da academia, por isso fazem-se necessárias uma 

formação inicial e continuada de qualidade para os profissionais que compõem o corpo 

técnico-administrativo e docente da instituição.  
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Na gestão da professora Anaci Paim, frente à reitoria da UEFS, ela destaca várias 

ações que julga ter sido importantes para o desenvolvimento daquela universidade. Fala da 

importância da organização em equipe, e de um planejamento bem feito, no sentido de utilizar 

bem os recursos e promover uma gestão de qualidade. ―[...] novos cursos, novas matrículas, 

expansão da instituição, novos campi, e a área de investimento era liberada de acordo com 

projetos que você tinha em execução [...] se eu vou aprovar um curso novo que depende de 

um laboratório, uma situação estava associada à outra‖ (PAIM, em 05/02/2018).  

Contudo, a professora, diz que não ficava dependente dos recursos que seriam 

repassados pelo governo, mas buscava captar outros recursos externos, através de editais de 

projetos de pesquisa e extensão, vindos de outras instituições de fomentos, tanto nacionais 

quanto internacionais. ―Para fazer essa captação externa eu tinha que fazer algo 

superimportante que era qualificar docentes com condição de doutorado para assumir os 

projetos e defender, junto à ordem de fomento, a liberação de recursos, mas que só podia 

fazer isso se o projeto fosse assinado por doutores‖ (PAIM, em 05/02/2018).  

Uma das estratégias da gestão da professora Anaci foi investir na formação docente da 

universidade, com cursos de mestrado e doutorado, além de abrir novos concursos, cuja 

formação mínima exigida fosse de mestrado que, segundo a professora no final dos seus oito 

anos de mandato, a universidade passou a ter mais de 180 doutores no quadro permanente.  

Com essa quantidade de doutores foi possível oferecer cursos de mestrado e doutorado 

nas áreas de conhecimento que eram mais fortalecidas na universidade, a exemplo da Saúde e 

da Botânica. ―Cada vez que a gente conseguia aprovar um mestrado, seguia na direção de um 

doutorado aprovado, isso representava um ganho muito grande porque dava mais autonomia 

para instituição‖. A UEFS tornou-se líder nacional em projetos como a FLORA, cuja 

divulgação de suas produções científicas passou a ter reconhecimento internacional, além do 

Instituto do Semiárido que alavancou a liderança da universidade (PAIM, em 05/02/2018).  

Nas palavras da professora Anaci, a UEFS praticamente dobrou de tamanho na sua 

gestão, já que saiu de 14 cursos de graduação para 28 cursos, além da oferta em expansão da 

pós-graduação e toda a estrutura física que passava a ser exigida para as condições de 

trabalho. ―Então o desafio do financiamento continuava, quer dizer, se era insuficiente no 

início, agora com pressão de tantas atividades ia ser mais ainda insuficiente. Trouxemos uma 
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regional da SBPC e isso deu um salto de qualidade para instituição muito grande‖ (PAIM, em 

05/02/2018).  

Uma das ações citadas pela professora foi a reforma administrativa, que possibilitou a 

criação de cinco pró-reitorias: graduação, pós-graduação e pesquisa, extensão, 

desenvolvimento, comunitário e uma de articulação do intercâmbio geral. Além disso, a 

professora também cita a criação de outros órgãos administrativos, com status de pró-

reitorias, a exemplo do ANTARES, que reunia pesquisa no campo da Astronomia e 

Astrofísica, o campus avançado em Lençóis e Santo Amaro, o Sistema Sol de Bibliotecas, 

Casa do Sertão, entre outros.  

Para a professora, a participação do gestor da universidade em todos os assuntos da 

instituição é de fundamental importância para o bom desempenho das ações, mas como o 

reitor trabalha em equipe (pró-reitorias, diretores, prefeitos de campus, coordenadores) é 

preciso saber delegar funções e cobrar resultados. ―Projeto aqui não tem cabeça, não tem 

nome de pessoa, tem nome do projeto. Se o objetivo é bom, foi aprovado no CONSEPE e no 

CONSU é o que interessa para mim, agora, eu não vou apoiar nenhum projeto que não tenha 

aprovação no âmbito das instâncias competentes‖ (PAIM, em 05/02/2018).  

Assim, a professora afirma que essa dinâmica do poder, de ampliar o conhecimento, 

através da participação na gestão universitária é o caminho mais certo para se chegar à 

reitoria. Acredita que a competência para ser gestor de uma universidade pública se amplia e 

se fortifica pelo conhecimento: ―[...] pelo acesso à educação de qualidade vai lhe dar um 

posicionamento melhor em qualquer que seja a situação que você esteja. Educação de 

qualidade muda o mundo. Porque não é ela sozinha que muda o mundo, mas ela muda as 

pessoas e as pessoas vão mudar o mundo‖ (PAIM, em 05/02/2018). 

Das gestões anteriores às da professora Anaci, marca a história da UEFS, a gestão da 

professora Iara cunha, que fala a respeito das ações, durante seu mandato que, segundo ela, 

merece destaque o processo de normatização de cursos, de concursos, de progressões na 

carreira docente e técnica, além de regimento e estatuto da instituição.  

Em sua gestão, a professora Iara comenta que houve muito incentivo para a formação 

e produção acadêmica: ―[…] criamos coisas, assim, interessantes, como as bolsas de extensão, 
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as bolsas de pesquisa, que não existiam e, assim, foi de organização acadêmica mesmo‖ 

(PIRES, em 06/02/2018).  

Com uma equipe gestora formada em sua maioria por mulheres, a professora Iara 

conta que foram muitos os desafios, tendo em vista o contexto político e econômico pelo qual 

o Brasil e a Bahia estavam passando.  

Segundo a professora, semelhante ao que acontece atualmente, o sofrimento dos 

professores das UEBAs era grande, existia luta por reposição salarial e condições dignas de 

trabalho, pois a inflação chegava a 80%. O desgaste dos movimentos junto às forças do estado 

era inevitável. Os movimentos sindicais perdiam força e pouco conseguiam em suas 

mobilizações, então, a professora chamou os demais reitores das UEBAs, em reunião em 

Feira de Santana para discutir possíveis alternativas para o diálogo junto ao governo do 

Estado, no sentido da reparação de perdas salariais de docentes e técnicos das universidades. 

Diante disso, o Fórum dos Reitores das Universidades Públicas Estaduais, teve sua primeira 

edição justamente na UEFS em 1989, a partir de sua convocação, para discutir e apoiar o 

movimento docente, em sua valorização, bem como pela luta por mais recursos e melhores 

condições de trabalho nas UEBAs. Segundo a professora, através da união das quatro 

universidades (UEFS, UNEB, UESB e UESC), foi possível buscar melhorias e, mesmo com o 

estado em crise, a valorização do magistério superior pôde ser notada durante sua gestão.  

A professora Iara conta que durante sua gestão enfrentou diversos desafios, mas, 

mesmo assim, muitos cursos que já haviam sido criados foram implantados em sua gestão, a 

exemplo de dos cursos de história e geografia (que tinham deixado de ser ciências sociais), 

biologia, pedagogia e matemática. Sua gestão foi marcada pela normatização e implantação 

de cursos, o que levou à realização de concursos públicos e ao início de cursos de pós-

graduação lato sensu. 

Embora houvesse centralidade de algumas ações do governo do estado, a professora 

Iara comenta que havia autonomia pedagógica e administrativa durante sua gestão:  

[…] era totalmente descentralizado, era muito mais fácil. E ainda se achava 

pouco, agora se perdeu tudo isso e não sei onde vai dar né? Nós tínhamos 

autonomia para realizar concurso. Fazíamos o concurso, nomeávamos, 

mudávamos a administração, liberávamos licença, aposentadoria, o que fosse 

preciso era o reitor que fazia. A autonomia pedagógica sempre teve. (PIRES, 

em 06/02/2018).  
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Na apresentação da professora Iara Cunha, observamos que ela ingressou no 

magistério ainda muito jovem, mas exercendo um papel de liderança desde o início quando a 

ela coube a aula inaugural da então Faculdade de Educação de Feira de Santana, que depois se 

tornou Universidade Estadual de Feira de Santana. No convívio com os membros da 

comunidade acadêmica é notório o respeito e admiração que a professora adquiriu ao longo de 

sua gestão. 

Na UESC, dando sequência aos projetos e programas das gestões anteriores, a 

professora Adélia Pinheiro, durante sua gestão, ampliou a universidade com ações voltadas ao 

ensino, pesquisa e extensão, tornando essa universidade uma instituição reconhecida pelo 

serviço prestado à sociedade. 

Aqui dediquei 27 anos de trabalho prazeroso, ainda que, frequentemente, 

assumindo postos de direção na universidade, seja na administração superior, 

seja na administração setorial e, portanto, vivenciando tantos problemas. 

Mesmo assim tenho a satisfação e retribuição, a partir de resultados 

alcançados. Mantenho um espírito de vínculo com a universidade, um 

espírito de responsabilidade, de comprometimento com a sociedade. Como 

servidora pública, por opção, e é isso o que norteia o meu pensar e meu fazer 

cotidiano. (PINHEIRO, em 06/12/2017). 

Em um processo dialógico e dialético, em que os princípios democráticos e 

participativos da gestão são postos no centro das ações e dos debates, torna-se possível 

superar muitos obstáculos e encontrar saídas possíveis para os problemas detectados. Assim, 

segundo Souza (2007), quando as pessoas conhecem melhor a realidade social em que vivem 

e com essa realidade se comprometem, a qualidade da participação tende a melhorar. 

As ações durante a gestão da professora Adélia estavam voltadas para a ampliação e 

manutenção da estrutura física da Universidade, ampliação do quadro docente e técnico, 

criação de novos cursos de graduação e pós-graduação, projetos de pesquisa e extensão, além 

de formação continuada e valorização dos seus servidores.  

Eu sou uma servidora pública por opção e amparei o meu percurso 

institucional na formação em serviço. Então, duas questões foram 

prioritárias: a questão acadêmica, universitária, que tem um conjunto de 

características, de habilidades e competências, mas estando em uma 

instituição pública não há que descuidar da formação para a gestão. Nunca 

me coloquei nessa posição de superioridade e, por outro lado, tenho marcado 

a minha gestão, e a minha inserção na universidade, na construção de ações 

ou políticas reparadoras que permitam a desconstrução desse caminhar 

histórico do Brasil, o empoderamento de mulheres porque esse é o caminho. 

(PINHEIRO, em 06/12/2017). 



148 

 

 

Nota-se, portanto, que na gestão da professora Adélia, ela tem valorizado as políticas 

de inclusão social, além de valorização da mulher. A universidade pública é uma instituição 

educacional que deve levar em conta os princípios republicanos da democracia, da autonomia 

e da participação, princípios estes ameaçados na atual conjuntura política.  

Os princípios de democracia, autonomia e participação, segundo a professora Adélia, 

da UESC sempre foram respeitados, já que é uma tradição da universidade, fazer o trabalho 

coletivamente, ouvindo todos os membros da comunidade acadêmica e de setores organizados 

da sociedade, dialogando e chegando a consensos que favoreçam os ideais da instituição 

visando o bem público. ―O que é, assim, um dado interessante: acho que fala da identidade da 

UESC, é que fazemos disputas em alguns momentos da eleição, mas em seguida, é possível 

trabalharmos em conjunto, considerando os interesses institucionais [...]‖ (PINHEIRO, em 

06/12/2017).  

A professora Adélia reconhece que em um coletivo sempre vai haver conflitos e 

divergências, mas que isso é natural em processos e ambientes democráticos, autônomos e 

participativos. ―Toda ordem jurídica (não só a "estatal"), por sua configuração, influencia 

diretamente a distribuição do poder dentro da comunidade em questão, tanto do poder 

econômico quanto de qualquer outro‖ (WEBER, 1999, 175). Nessa distribuição de poder, 

portanto, as divergências são naturais. ―[...] e esse é um conflito salutar, quando divergimos 

por princípios, em termos da capacidade. Dispomo-nos à escuta qualificada, estamos abertos a 

reconhecer o outro que diverge de mim, buscar aquilo que nos une em prol do interesse 

institucional e da sociedade‖ (PINHEIRO, em 06/12/2017). 

Segundo a professora Adélia, a UESC é uma instituição de ensino reconhecida pela 

sua tradição democrática e participativa, com fortes vínculos com setores organizados da 

sociedade local e movimentos sociais diversos.  

Ao reportar às suas memórias coletivas e suas representações sociais, a professora 

Adélia comenta a respeito do perfil de liderança dela, o exercício de poder e demonstração de 

autoridade, assim como sobre a relação do conhecimento e do poder na academia e das 

relações políticas que, segundo ela, são importantes no exercício da função de reitora.  

A autoridade das mulheres que chegam ao cargo de reitora da universidade pública é 

firmada ao longo de sua carreira profissional junto à comunidade acadêmica, e sua 
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apresentação é feita muito antes do período de campanha eleitoral. Diferente do autoritarismo 

que se chega pela força, à autoridade, geralmente, se faz pela conquista, pelo carisma e pelo 

respeito a uma liderança.  

Nas memórias coletivas e representações sociais das ex-reitoras, entre as realizações e 

os desafios de suas respectivas gestões nas universidades públicas estaduais da Bahia, 

merecem destaques a educação e a formação das pessoas, quando os cursos de graduação e 

pós-graduação, a formação em serviço através de vários cursos de capacitação, aliados à 

pesquisa e à extensão, como espaços permanentes de aprimoramento pessoal e profissional 

são valorizados. Dessa forma, para as ex-reitoras, o que há de mais importante nas 

universidades são as pessoas, tudo mais constitui meios para se chegar aos fins da educação 

que é servir bem as pessoas que dela usufruem.  

No exercício de suas funções, as mulheres que foram reitoras das UEBAs, em suas 

representações sociais, destacam o cuidado com a ampliação do espaço físico das 

Universidades, construindo pavilhões de salas de aula, laboratórios, bibliotecas, auditórios, 

estacionamentos ou até mesmo estruturas completas, a exemplo de novos departamentos. 

Nesse sentido, há uma preocupação com a aquisição de equipamentos, de aprimoramento 

tecnológico e aperfeiçoamento com a comunicação através de veículos como TVs, rádios, 

revistas e jornais. 

O jeito de governar democraticamente, respeitando a participação, a autonomia e as 

decisões coletivas também está presente nas representações sociais das entrevistadas. Elas 

acreditam que o poder deve ser diluído e compartilhado, já que o projeto de universidade é 

um projeto coletivo e que visa o bem público de todos para todos. Não admitem, portanto, 

uma gestão autoritária e centralizadora.  

Na memória coletiva das ex-reitoras das UEBAs registram-se as representações sociais 

sobre a expansão da universidade através de convênios com outras instituições, universidades 

ou não, do Brasil e do mundo, como forma de ampliar os serviços e aprimorar o 

conhecimento, seja através do ensino, da pesquisa ou da extensão. 

O diálogo entre os diferentes saberes também tem lugar nas representações sociais 

dessas mulheres que já foram reitoras das universidades públicas baianas. Para elas, os 

movimentos sociais organizados, as diferentes ideologias políticas e filosóficas, o 
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conhecimento das ciências tradicionais
11

 têm lugar garantido na universidade pública, desde 

que sejam instituições voltadas para o bem comum da população. 

O concurso público é ressaltado na memória coletiva das entrevistadas como sendo a 

forma adequada de ingresso dos docentes e técnicos da universidade, respeitando, dessa 

forma, a competência de cada um, conforme sua formação e adequação ao cargo pretendido. 

Nas representações sociais das ex-reitoras, o concurso público é a forma mais justa que 

possibilita o profissional fazer carreira e valorizar o seu labor. Assim, haverá melhor 

estabilidade e condições de propiciar uma formação continuada qualificadora das pessoas que 

compõem o quadro docente e técnico da instituição universitária.  

Embora o concurso público esteja presente nas representações sociais como sinônimo 

de segurança e de estabilidade, em governos neoliberais e privatistas essa garantia fica 

ameaçada, já que as conquistas trabalhistas, entre elas o concurso público, sofrem ataques e 

desmonte no contexto atual do país. 

 

6.1.2.1 As relações de gênero na Universidade 

 

A seguir apresentamos as memórias coletivas e as representações sociais das mulheres 

que foram reitoras das universidades estaduais da Bahia, em que elas fazem narrativas de suas 

condições de gênero feminino no exercício da gestão, comentando sobre o que é ser mulher e 

o que isso implica em cargos diretivos das instituições públicas. Falam ainda sobre as 

desigualdades de gênero e o papel da educação na emancipação e no poder das mulheres.  

As teorias de gênero, feminismo e patriarcado questionam os papéis de homens e 

mulheres na sociedade e denunciam a desigualdade de gênero. Ao longo da história a mulher 

é subjugada pelo homem, que a coloca no espaço privado e doméstico, sob seu domínio, 

                                                 

11
  São conhecimentos produzidos pelas comunidades tradicionais, nas áreas da alimentação, 

medicina, artesanato, ecologia, em comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas etc., com o 

mesmo valor do conhecimento produzido nas instituições científicas.    
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reduzindo a atuação dela no convívio social, que antes restrito ao orgânico, ganha sentido e 

significado nas relações de poder (SAFFIOTI, 2015). 

Por outro lado, a teoria do feminismo não apenas denuncia as desigualdades de 

gênero, mas, também, coloca em evidência o protagonismo da mulher, em muitas situações, a 

luta por igualdade de direitos, reconhece que o machismo e o patriarcado tentam justificar a 

mulher como sendo um sexo frágil, que deve estar sob o poder do sexo forte que, no caso, é o 

masculino. Fato é que a mulher vem conquistando espaço no mundo inteiro, mas a luta 

continua, pois ainda há muito que se fazer para reconhecer que ela não é coadjuvante, e sim 

ator principal nessa peça da vida. Como relata Varela (2013), ser feminista é perceber as 

pequenas manobras que os homens fazem nas relações do cotidiano para manter-se no poder e 

subjugar as mulheres. Ser feminista é lutar pelos direitos e pela dignidade humana.  

Dessa forma, as participantes da pesquisa falam sobre o que é ser mulher, seu papel de 

protagonistas na gestão das universidades, a desigualdade de gênero ainda presente em nossa 

sociedade.  

Quando você é mulher, você sofre uma discriminação que o outro, que é 

homem, acha que você não vai conseguir. Eu acho que teve muita gente que 

se assustou, que pensou que ia me manipular [...] Então, tem essa questão de 

que a mulher é mais frágil, e as pessoas se surpreendem quando você tem 

mais energia em determinadas situações. (SACRAMENTO, em 24/10/2017). 

A representação social que se tem da mulher como sexo frágil pressupõe-na um ser 

desprotegido, que precisa da guarda masculina para se apresentar no espaço público. Uma 

fragilidade feminina, difundida pela sociedade patriarcal, com ajuda das instituições, como 

afirma Louro (2006), que não faz parte das experiências vividas e relatadas pelas ex-reitoras 

das UEBAs.  

Segundo a professora Ivete, sua ascensão acadêmica influenciou na indicação do seu 

nome para concorrer às eleições para a reitoria da UNEB, mas sua popularidade e sua postura 

de líder também contaram nessa indicação. A professora afirmou, entretanto, que, após as 

eleições, os componentes de gênero e raça/etnia apareceram como fatores positivos para que 

seu nome fosse escolhido pelo governo do estado na lista tríplice.  

A primeira universidade a ter uma mulher negra, na Bahia, no Brasil. Digo 

negra na concepção, na consciência de cor, do que eu era, do que eu sou, e 

de bandeira política mesmo, de intervenção para o mundo, de combater o 
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racismo, de falar disso, reafirmar esse lugar da mulher e da mulher negra. 

(SACRAMENTO, em 24/10/2017). 

A fala da professora Ivete corrobora a afirmação de Bell Hooks (1995, p. 474) de que 

em um ―contexto social capitalista de supremacia patriarcal branca como esta cultura, 

nenhuma negra pode se tornar uma intelectual sem descolonizar a mente‖ (BELL HOOKS, 

1995, p. 474).  

Nos comentários, a professora Ivete afirma que era comum, durante a sua gestão, a 

convivência com posturas machistas, mesmo nos momentos em que pareciam ser de apoio e 

proteção. Os componentes da discriminação, pelo fato de ser mulher, nordestina, negra e 

divorciada, faziam as pessoas, principalmente do sexo masculino, vê-la como alguém frágil, 

que necessitava de proteção. Na representação dessas pessoas tinha que haver um homem 

para que ela fosse respeitada, mesmo sendo ela reitora de uma grande universidade pública. 

―E eu batia na mesa, e bato até hoje: não preciso de homem para ser respeitada. Os homens é 

que têm que respeitar minha condição de gestora; é diferente‖ (SACRAMENTO, em 

24/10/2017). 

A professora Renée, por sua vez, conta que a década de 1990 foi favorável à ocupação 

de cargos de gestão pelas mulheres no estado da Bahia, inclusive nas universidades públicas 

estaduais. Em sua gestão, por exemplo, a equipe era quase a totalidade formada por mulheres.  

Ser mulher significa enfrentar o estigma social de provedora do lar, de ―rainha do lar‖, 

de ―mãe de família‖, daquela que cuida de casa, dos filhos, do marido e, até, dos pais, o lugar 

da passividade. Para Beauvoir (1967, p. 21), no entanto, ―é um erro pretender que se trata de 

um dado biológico: na verdade, é um destino que lhe é imposto por seus educadores e pela 

sociedade‖.  

Como declara a professora Renée,  

[...] isso é uma questão cultural, uma questão secular, a mulher, ela não 

ocupava o espaço que ela ocupa hoje na sociedade, ela era educada para ser 

mãe de família. Todos nós sabemos que, para a mulher ocupar esses espaços 

na política, foi algo processual também, é uma coisa mais recente. 

(NOGUEIRA, em 05/12/2017). 
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No contexto da UEFS, a professora Anaci asegura que nunca teve problemas por ser 

do gênero feminino e que sua careira acadêmica se desenvolveu naturalmente, pelo esforço, 

pela competência e pelo reconhecimento de seus pares, inclusive nos cargos de gestão. 

Lá na universidade nunca achei resistência por eu ser mulher. Eu tinha sido a 

segunda mulher na reitoria, porque Iara foi a primeira reitora da universidade 

e pegou um período que não foi fácil, enfrentou desafios inúmeros. Eu nunca 

senti reação contrária por eu ser mulher. A equipe que eu formei tinha 

homens e tinha mulheres [...] o que difere no trabalho é o que propomos a 

fazer, a competência, a seriedade, não é o gênero. (PAIM, em 05/02/2018).  

Embora a professora Anaci, em sua experiência laboral, especialmente no cargo de 

reitora da universidade, não tenha percebido a desigualdade de gênero, nas estatísticas e na 

literatura, é muito comum tratar das desigualdades, como vimos nesta tese. Costa e 

Sardenberg (2008) afirmam que, historicamente, exploradas e oprimidas, as mulheres 

recebem menos proteção das leis trabalhistas, enfrentam diferença salarial, diferença na 

jornada e condições de trabalho, em relação aos homens, sendo-lhes negada a própria 

cidadania. 

O fato de ser mulher, segundo relata a professora Anaci, não foi um obstáculo à sua 

gestão; pelo contrário, em muitos momentos, a questão de gênero foi fator positivo no pensar 

e agir dentro da esfera administrativa da universidade. Isso encontra respaldo na segunda onda 

do feminismo, quando percebe a diferença de gênero como uma marca positiva, que deve ser 

evidenciada a favor das mulheres (PIERUCCI, 2007).  

Em uma equipe gestora formada praticamente por mulheres, não havia, pelo menos 

visivelmente (na visão da professora Iara), qualquer discriminação de gênero por parte dos 

colegas homens.  

Vou lhe contar um fato que ilustra isso: eu nunca me senti diferente ou um 

bicho estranho pelo fato de ser mulher e ser reitora; nunca, em lugar algum. 

Secretarias de estados, onde eu fosse era a mesma coisa; era como qualquer 

outro reitor, nós íamos os três, depois os quatro, quando Altamirano se 

incorporou ao grupo, lá da UESC. Não havia nada de diferente pelo fato de, 

no meio, ter uma mulher, não havia, só o fato de eu andar mais colorida do 

que eles, né? Andar mais colorida; eles lá com seu terno cinza, e eu com 

vestido verde, amarelo, vermelho, era mais colorida só, mas não havia 

diferença. [risos]. (PIRES, em 05/02/2018).  

A sutileza com que essas questões são postas, especialmente quando as mulheres estão 

em cargos de chefia, é, de fato, quase invisível, mas lá estão às estratégias que, consciente ou 
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inconscientemente na memória e nas representações sociais, os homens as colocam em prática 

para exercer mecanismo de poder (AMBROSINI, 2017).  

Embora a professora Iara Cunha afirme que não havia nenhuma diferença de 

tratamento de gênero nos encontros e reuniões de reitores aqui na Bahia, assim como dentro 

da UEFS, ela narra que, em um encontro nacional de reitores que aconteceu no Paraná, um 

episódio lhe chamou a atenção:  

[...] um fato interessante, folclórico, é que assim, a primeira reunião que nós 

fizemos na reitoria lá na Universidade Estadual de Ponta Grossa, terminada a 

reunião, quando eu saio da sala de reuniões o reitor me chamou: ―Professora, 

com licença, a senhora me permite? Eu quero lhe apresentar a algumas 

pessoas‖. Eu disse: ―pois não‖. Aí ele me encaminha, era um grupo de 

funcionárias da reitoria dos departamentos, afins, estavam todas lá, um grupo 

de umas dez mulheres me esperando. O reitor me apresentou e falou assim: 

―não lhe disse que tinha uma reitora?‖ [risos]. Elas todas estavam me 

esperando para ver, olhar a reitora; elas não acreditaram quando o reitor 

disse que tinha uma reitora. Era uma novidade. (PIRES, em 06/02/2018). 

A professora Iara comenta que ser mulher gestora não é fácil, pois, além das 

atividades na instituição que administra, ainda tem os cuidados da casa, mesmo sendo reitora 

de uma universidade. Vimos em Varela (2013) que a divisão das tarefas domésticas é 

fundamental para a redução do machismo e a evolução emancipatória feminina. ―Quando eu 

assumi a reitoria, meus filhos já estavam criados, o mais novo tinha 13 anos. Para mim não foi 

problema, mas sabemos que, para uma mulher com um bebê, é difícil. Eu não tinha hora para 

chegar, às vezes, trabalhava até dez horas da noite‖ (PIRES, em 06/02/2018).  

No caso de conciliar o casamento com o trabalho, a professora argumenta que precisa 

ser um companheiro e amigo, que compreenda a dinâmica da gestão universitária, com os 

vários compromissos, viagens e ausências constantes do lar. ―[...] Então, é muita demanda, 

não tem hora para sair, sai muito tarde, noite adentro. Aí fica difícil, talvez, não sei, pode ser 

que isso mude‖ (PIRES, em 06/02/2018).  

Na fala da ex-reitora da UEFS, notamos a preocupação com as relações familiares, 

com a aceitação do marido sobre o papel da mulher no mercado de trabalho, especialmente 

em cargos de gestão, em que a mulher passa muito tempo fora de casa e convive com pessoas 

de diferentes gêneros.  
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Não apenas o ser mulher, mas o fazer da mulher é diferente do fazer do homem, na 

concepção da professora Adélia:  

Com isso, eu reconheço que há um fazer diferente de homens e mulheres em 

postos de direção, em qualquer lugar do mundo do trabalho e do mundo 

social, pessoal. Sempre haverá diferença, e não é natural, mas é histórico e 

socialmente construído. Minha compreensão é que isso é ferramenta 

qualificadora da participação de mulheres em postos de direção. 

(PINHEIRO, em 06/12/2017). 

Na narrativa da professora Adélia, uma mulher bem preparada para exercer uma 

função, a exemplo da gestão de universidade, consegue, a partir de suas habilidades e com 

uma escuta sensível, superar a gestão de muitos homens que se julgam os únicos capazes de 

ocupar cargos elevados de poder. ―As habilidades de negociação, pactuação, escuta 

qualificada, que as mulheres têm por formação histórica, social, econômica, as qualificam, 

diferenciadamente, para inserção nos postos de direção e, portanto, eu me sinto empoderada 

por ser mulher e gestora‖ (PINHEIRO, em 06/12/2017). 

Essas são características de uma gestão feminina que, segundo a professora Adélia, se 

diferencia de uma gestão masculina, e são favoráveis à gestão universitária de qualidade. 

Assim sendo, o fato de serem poucas mulheres nos altos cargos da gestão pública (QUIRINO, 

2014), seja na política ou em outras instituições, a exemplo das universidades, há um 

desperdício do potencial da mulher em prol da melhoria da qualidade de vida de todos nós.  

De uma forma ou de outra, as participantes da pesquisa concordam que há 

desigualdades de gênero no mundo do trabalho, em especial em cargos executivos e de gestão 

das instituições públicas e privadas. 

Na memória e nas representações sociais das ex-reitoras, a respeito da desigualdade de 

gênero, elas revelam passagens em que denuncia, em vários momentos dos seus respectivos 

mandatos, a confrontação nas relações de poder entre o gênero feminino e o gênero 

masculino, conforme podemos constatar nas falas subsequentes:  

Por exemplo, a maioria das diretorias de departamento é composta por 

mulheres. Se o senhor fizer enquete, são mulheres. Coordenadora de 

colegiado é mulher, pró-reitoras por indicação, mas grande parte são 

mulheres, dependendo da gestão. E aí é um mistério, porque na hora da 

gestão maior a gente finaliza com homens. (SACRAMENTO, em 

24/10/2017). 
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Na fala da ex-reitora da UNEB, na época que ela foi reitora, mas também no contexto 

atual, observa-se uma grande maioria de diretoras das escolas públicas e privadas da educação 

básica, sendo que o mesmo pode ser notado na diretoria dos departamentos das universidades, 

ainda o mesmo se dá com as pró-reitorias e vice-reitorias, mas esse fenômeno não se repete 

quando se trata das reitorias das universidades públicas quando, apenas uma porcentagem 

pequena de mulheres chega a esse cargo. Isso ocorre também, como já dissemos, no ambiente 

da política nacional e nas instituições científicas do país, quando é raro uma mulher na 

presidência, por exemplo.  

A professora Ivete diz que fica triste por ser uma das poucas reitoras, principalmente 

negras, de universidades públicas brasileiras, e que para mudar essa realidade é preciso 

preparar mais mulheres e lhes dar maiores condições e oportunidades para ocuparem cargos 

estratégicos de poder nas instituições públicas brasileiras.  

Na prática, sofremos a questão de gênero, ela ainda não é tanto quanto a 

questão racial, mas está presente. [...] Às vezes, as pessoas se surpreendem 

porque entram na sala e vê uma mulher negra. Não esperam que eu seja a 

reitora, jamais! A mesma coisa com a questão racial; quando você junta raça 

e gênero numa pessoa só, é um problema. (SACRAMENTO, em 

24/10/2017).  

Mattos (2010) fala justamente do crescimento das correntes feministas negras no 

Brasil, tendo em vista que, para além da condição do gênero feminino, as mulheres negras 

sofrem por condição de sua raça, por isso a professora Ivete, diferentemente das demais 

participantes da pesquisa, sempre deixou evidente a sua consciência étnica e as constantes 

manifestações do racismo que sofre.  

A professora Ivete Sacramento nos contou que, certa vez, em viagem a uma reunião da 

Associação Brasileira de Reitoras que aconteceu na cidade mineira de Uberlândia, estavam no 

avião quatro mulheres, sendo três reitoras e apenas uma casada com um reitor e todos os 

demais passageiros eram homens, na maioria reitores. Os organizadores do evento vieram 

recepcionar os reitores e reitoras no aeroporto, trazendo brindes para os homens e flores para 

as mulheres. De antemão já sabiam que estavam a bordo quatro mulheres: três reitoras e uma 

acompanhante, mas como os brindes eram apenas para reitores e flores paras as reitoras, três 

das mulheres que desceram: a primeira, a segunda e a quarta receberam flores, porém a 

terceira não recebeu. A terceira mulher a desembarcar era a professora Ivete, mas, segundo 

ela, por ser negra, na representação social dos organizadores, naquela época, certamente não 
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poderia ser reitora de universidade. ―[...] No cotidiano, as discriminações ocorrem veladas. 

Então a gente percebe que, mesmo na gestão, tem sempre um que acha que é mais 

competente, que tem mais competência porque não é mulher, nem é negro‖ 

(SACRAMENTO, em 24/10/2017).  

Quando retomamos a citação de Kyriakos (2007), em que ela reconhece que a partir da 

Constituição Federal de 1988, houve uma melhoria na redução das desigualdades de gênero, 

mas que, mesmo assim, temos uma lei avançada, porém uma prática atrasada fica evidente, 

conforme o depoimento da professora Ivete, que no dia a dia das relações pessoais, nos 

diferentes espaços sociais, ainda, infelizmente, é constante a discriminação, tanto de raça, 

quanto de gênero.  

Na concepção da professora Renée, essa questão da desigualdade de gênero é algo que 

está na sociedade há muito tempo. Na universidade essa questão não é muito clara, mas o que 

vem de fora influencia no fazer e no viver da universidade sem sombra de dúvidas. ―Porque, 

se você olhar a retrospectiva das Universidades Estaduais da Bahia, você vai ver que só com a 

gestão de Ivete Sacramento é que nós temos a presença feminina à frente da universidade‖ 

(NOGUEIRA, em 05/12/2017). 

Entretanto, a professora Renée acredita que essa realidade vem mudando ao longo da 

história, porque hoje a ocupação de cargos políticos e de postos de direção das instituições 

públicas e privadas tem aumentado, mas ainda aquém do que se deseja, o que está de acordo 

com Alves et al (2017), ao dizer que há um bônus demográfico feminino, em que as mulheres, 

aos poucos vão equilibrando as relações de poder, com mais autonomia e com maior 

ocupação em cargos públicos de liderança.  

Como já havia revelado em outros momentos de sua fala, a professora Anaci diz que, 

na prática, ela não vivenciou muito a desigualdade de gênero, mas reconhece que, na 

sociedade como um todo, isso está presente. ―[...] Muito pelo contrário, na época estavam três 

mulheres: era eu, Renê e Ivete, teve um período que conseguimos nós três, e aí quando 

chegava aos lugares ‗Ave Maria, quem aguenta essas três mulheres! ‘‖ (PAIM, em 

05/02/2018).  

Na fala da professora Anaci, evidencia-se a representação social que se tem da mulher 

enquanto aquela que fala muito, ao contrário do homem prudente que escuta mais e fala 
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pouco. Nessa representação pode estar implícita a interpretação negativa do gênero feminino. 

Embora compreendamos que não foi esse o sentido expressado pela participante da pesquisa é 

bom fazer essa ressalva.  

Segundo dados do INEP (2018), a docência no ensino superior no Brasil conta com a 

maioria do gênero feminino, o mesmo ocorrendo com as matrículas nas universidades 

brasileiras, porém, como também demonstramos ao longo da nossa pesquisa, em cargos da 

gestão superior, como é o caso das reitorias, são poucas as mulheres que se tornaram reitoras. 

Dessa forma, não cremos que as mulheres retraíram na ocupação de cargos de poder na gestão 

por falta de desejo, mas, sim, por falta de condições e oportunidades.  

Na vida acadêmica da professora Iara e, especialmente durante sua gestão na reitoria 

da UEFS, ela não tem recordação de nenhum episódio que marcasse essa desigualdade de 

gênero, mas isso não significa que ela não perceba essa realidade no cotidiano social das 

pessoas. 

[...] lhe digo assim: não tenho memória disso, porque isso não nos atingia 

muito; essa questão de gênero, de acesso aos cargos, não víamos isso como 

problema ou como dificuldade. Você sabe que é uma coisa que eu não sei 

por quê. Eu não acho que haja restrições, ao contrário, há até muito estímulo, 

tem até cota para isso né, e não ocupam. É muito difícil de avaliar se as 

mulheres não gostam de exercer essa atividade política, não são atraídas. 

Tem mais professoras do que homens, por isso não entendo o porquê disso! 

Agora, eu acho que a Bahia se diferencia nessa questão de gênero e etnia; 

acho que somos um povo mais aberto, melhor representado. (PIRES, em 

06/02/2018).  

Contrariando um pouco o que relata a ex-reitora da UEFS, embora exista cota para 

ingresso das mulheres na política, por exemplo, Alves (2017) traz em suas pesquisas o lento 

crescimento das mulheres na política, sendo que, tanto a Câmara dos deputados federais, 

quanto o Senado Federal, em nenhum momento da história foi presidida por mulheres. Dentro 

das Universidades, as reitorias também, na maioria das vezes, foram e são ocupadas por 

homens (AMBROSINI, 2017). 

A professora Iara encara essa questão de gênero com naturalidade, certamente pela 

experiência positiva que vivenciou e não teve contato com essa realidade contrária da 

desigualdade de gênero: 

Não senti isso durante toda a minha vida, e olha que estou idosa! Estou 

afastada da universidade, aposentada já há algum tempo, mas na minha 
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época, não sentíamos essa desigualdade; ninguém achava estranho vê uma 

diretora de departamento ou uma pró-reitora, pelo fato de ser mulher. É, 

porque os homens talvez batalhem mais por ser, talvez as mulheres batalhem 

menos para ocupar cargos. Nessa questão, nessa discussão eu acho que tem 

alguns exageros, viu. (PIRES, em 06/02/2018).  

Conforme o que diz a professora Iara, respeitando sua vivência, sua experiência e sua 

compreensão de mundo, cabe indagar: será que os homens buscam mais e as mulheres 

buscam menos os altos cargos de poder, ou os homens encontram ambientes mais favoráveis 

que as mulheres? Pois, como argumenta Falci (2006), certos comportamentos, posturas, 

atitudes e até pensamentos foram impostos às meninas que acabam forjando a realidade por 

elas vivida. Por essa razão, em uma sociedade com resquícios patriarcais como a nossa, no 

ambiente público, especialmente no topo hierárquico da gestão, há toda uma situação 

desfavorável à mulher para que elas venham a ocupar esses cargos de poder. ―Isso aí é difícil 

de explicar, mas pode ser que as mulheres almejem menos. Eu acho que até a batalha pela luta 

por uma reitoria como é hoje é uma coisa tão desgastante que eu acho que muitas mulheres 

desistem‖ (PIRES, em 06/02/2018).  

A professora acredita que essa desigualdade de gênero no trabalho e na ocupação de 

altos cargos de poder, persistirá por muito tempo, pois: ―[...] o encargo das mulheres sempre 

será maior, pela própria condição. Quem vai gerar é a mulher, quem vai parir é a mulher, 

quem vai amamentar é a mulher...‖ (PIRES, em 06/02/2018).  

A fala da ex-reitora Iara evidencia os resquícios patriarcais conforme vimos em 

Saffioti (2015), que descreve o patriarcado como uma forma de dominação e poder do 

masculino sobre o feminino, portanto uma questão da relação de gênero a ser discutida, já a 

representação social que se tem do feminino é do cuidado, do ambiente privado e da 

obediência ao gênero masculino, talvez por essa educação, a mulher não almeje postos de 

chefia e poder.   

Diferentemente do que ocorre na sociedade em geral, em que as desigualdades de 

gênero são mais perceptíveis, segundo a professora Adélia, na universidade, em função do 

poder do conhecimento, essa questão é menos visível: ―Poder do conhecimento, poder das 

estruturas; inerente à estrutura e à participação dos professores na estrutura, questão de 

gênero, de etnia perpassa todas as relações de poder, mas elas são invisíveis na universidade‖ 

(PINHEIRO, em 06/12/2017). 
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A fala da ex-reitora da UESC, se fundamenta em Weber (1982), quando ele fala que 

em função de prestígios particulares, os membros de uma determinada estrutura de poder 

político, embora tenha uma dinâmica interna e específica, poderá influenciar nas estruturas 

externas de poder, para além do seu grupo, no sentido de aumentar seus privilégios.  

Para a ex-reitora Adélia, o lugar, ou o não-lugar de mulheres, a não-presença está 

sempre justificada pela ―competência‖ de uns e pela ―incompetência‖ de outros, justifica-se 

pela chamada ―meritocracia‖ ―[...] não está porque não tem mérito, mas, na verdade, não tem 

mérito porque não houve a oportunidade, as oportunidades são diferenciadas para mulheres; 

isso tem a ver com a formação histórica‖ (PINHEIRO, em 06/12/2017). 

Como afirma Pedro (2013), para reverter essa situação é preciso se alinhar ao 

pensamento feminista que advoga contra essa situação e a favor dos direitos e da valorização 

da mulher em nossa sociedade, independentemente do espaço público ou privado.  

Segundo a professora Adélia, não se nota na universidade diferença salarial de 

professores e professoras, porque se trata de um plano de carreira para todos, mas notam-se 

muitos cargos de melhores remunerações ocupados pelos homens, o que, na prática, acaba 

tendo algum diferencial.  

A professora Adélia nos conta que ela foi a única presidente mulher da Associação de 

Reitores das Universidades Estaduais e Municipais do Brasil, (ABRUEM) no período de 2014 

a 2016, e, até aquela época eram sete mulheres e trinta e oito homens, o que revela a 

hegemonia masculina nesses cargos.  

Reafirmo que reconheço nas relações de poder a presença das desigualdades 

de gênero e etnia, na minha trajetória nunca me permiti uma inserção que 

fosse subalterna pela questão de gênero ou de etnia e trabalho para 

desconstruir essas questões, e ampliar oportunidades para mulheres e outros 

recortes. (PINHEIRO, em 06/12/2017). 

O mesmo pode ser notado nas academias científicas em que, Segundo Guimarães e 

Aras (2016, p.19): ―nesses espaços o caráter é androcêntrico e que as mulheres encontram 

dificuldade de acesso e de ocupação, especialmente na gestão‖, a exemplo da Sociedade 

Brasileira do Progresso da Ciência (SBPC), em que na maioria dos mandatos à presidência foi 

ocupado por homens, o que se adequa com as práticas patriarcais e misóginas.  
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A professora Adélia nos lembra de que essa desigualdade de gênero não é um 

fenômeno do Brasil, mas que está no mundo inteiro, a depender do lugar, em maior ou menor 

intensidade. ―Mesmo em culturas em que há oportunidade de igualdade e que há 

empoderamento, o quantitativo de mulheres em postos de direção é menor do que de homens, 

portanto não é só aqui‖ (PINHEIRO, em 06/12/2017). No Brasil, reforça a professora, ―de 

tradição escravista e patriarcal, passamos atualmente por uma crise ética e moral, mas, mesmo 

sendo uma democracia frágil, precisamos nos unir para combater qualquer tipo de racismo e 

discriminação, lutando pela igualdade de direitos e pela inclusão daqueles e daquelas que se 

encontram à margem da sociedade‖.  

A professora Ivete Sacramento é enfática em dizer que é pela inclusão e pela educação 

o caminho para se chegar, ou pelo menos aproximar, da igualdade de direitos e de 

oportunidades. A professora relata que, em sua gestão, tudo que se podia foi feito para 

ampliar a oportunidade e reduzir a desigualdade de gênero e de outros recortes, como a etnia, 

por exemplo. Além de ser a primeira universidade a implantar a política de cotas, a UNEB, na 

gestão da professora Ivete, também implantou outros projetos de inclusão que visavam ao 

fortalecimento de políticas inclusivas, como foi o caso do DIADORIM
12

 que tinha o papel de 

trazer para a academia a questão da diversidade de gênero, incluindo aí as mulheres, Lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros (LGBTs).  

É notório o valor que essas mulheres, que as ex-reitoras das Universidades Públicas 

Estaduais da Bahia, dão à educação formal, enquanto condição sine qua non da mulher para o 

exercício de poder dentro e fora da universidade. Por meio da educação, segundo Louro 

(2006), desde o início do século XX, as mulheres se organizavam e cobravam mais e melhor 

educação, como forma de promover a independência feminina, a exemplo da combativa e 

revolucionária Nísia Floresta (1810-1885). 

Pela educação, segundo a professora Ivete, dar-se-á a emancipação da mulher. Dentro 

da universidade, as mulheres têm uma história de lutas e de vitórias que as capacitam para 

                                                 

12
 O Núcleo de Estudos sobre Gênero e Sexualidades, NUGSEX/Diadorim, é um órgão da 

Universidade do Estado da Bahia, com sede na ProEx, que desenvolve atividades de pesquisa, ensino 

e extensão sobre gênero e sexualidades. http://uneb-diadorim.blogspot.com/  

 

http://uneb-diadorim.blogspot.com/
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exercer qualquer cargo que desejarem. E, finalizando sua participação na entrevista, a ex-

reitora da UNEB deixa a seguinte mensagem:  

Não quero ficar sendo a única mulher, e a única mulher negra, naquele 

painel dos reitores da UNEB. Então, o painel está ficando Ivete no meio, o 

antes e o depois. Gostaria, portanto, de ver mais mulheres. Penso que as 

mulheres da UNEB são competentes, com carreira universitária para serem 

gestoras. Muitas delas já foram chefes de departamentos, diretoras de 

departamentos, coordenadoras de colegiado. Todas essas com experiências 

acadêmicas, professoras doutoras, professoras mestres, que podem ocupar a 

reitoria da nossa instituição. É verdade que para chegar à reitoria precisa de 

experiência, mas há de ser uma reitora ou reitor com compromisso com a 

academia e com as pessoas que dela dependem. (SACRAMENTO, em 

24/10/2017). 

Como afirma Motta (2018, p.278), ―a história da universidade é a história da 

congregação de esforços, estudos e sonhos para livre difusão do conhecimento‖, e, nesse 

sentido, é espaço para romper com as desigualdades e oportunizar aos diferentes gêneros, das 

mais variadas etnias, a justa distribuição de poder, dando exemplo para outros segmentos 

sociais. 

Ainda falando a respeito da democratização do conhecimento e da geração de 

oportunidades a professora Renée defende que: 

[...] o princípio das cotas deveria ser para as escolas públicas e que, 

obviamente, essas cotas para as escolas públicas, no seu conjunto, iriam 

necessariamente, favorecer a igual oportunidade para todos. Isso iria mudar a 

mentalidade de que deve ser distinta a qualidade da escola pública e da 

escola particular. (NOGUEIRA, em 05/12/2017). 

Citamos no referencial teórico desta tese, a afirmação de Boaventura de Souza Santos 

(2008) que está em consonância ao que relata a ex-reitora da UESC, quando ele reporta à 

primeira década do século XXI, no Brasil, para defender que as políticas de ações afirmativas 

ganharam destaque, especialmente a partir do governo Lula, no sentido de atender à crescente 

demanda dos movimentos sociais, baseado em critérios socioeconômicos e raciais.  

Comum a todas as falas das participantes da pesquisa, a professora Renée acredita que 

a educação pública, de qualidade, gratuita e para todos, seja o caminho para empoderar as 

mulheres e lhes dar condições de lutar por igualdade de direitos e de oportunidades. 

―Empoderar-se equivale, num nível bem expressivo do combate, a possuir alternativa(s), 

sempre na condição de categoria social‖ (SAFFIOTI, 2015, p.121).  
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Nesta perspectiva, ―se investirmos na educação básica pública, obviamente 

alcançaremos a equiparação tão sonhada e tão desejada para fazer jus aos princípios da justiça 

social, porque sem educação não se pode alcançar absolutamente nada. Ela é a resposta de 

todas as expectativas da sociedade‖ (NOGUEIRA, em 05/12/2017). 

Segundo a professora Anaci, através da educação, especialmente do ensino superior, já 

se observa maior número de ingressos e egressos de mulheres do que de homens, embora nos 

cursos das ciências exatas e naturais ainda é superior o gênero masculino. Essa realidade, de 

fato, foi apresentada a partir dos dados do INEP publicados no ano de 2018. Assim: ―Se o 

número de egressos também caminha na direção de ser maior, fatalmente a mulher não vai 

ocupar só os cargos da universidade, ela vai ocupar os cargos de qualquer organização da 

sociedade‖ (PAIM, em 05/02/2018).  

Mesmo que a professora Anaci esteja crente na força da educação para a redução das 

desigualdades de gênero e o equilíbrio nas relações de poder, ela lamenta o tipo de educação 

pública que é oferecida no país, na maioria das vezes, com escolas sucateadas, professores 

desmotivados, mal preparados e desvalorizados, governos negligentes com as questões 

educacionais e uma sociedade apática e indiferente aos desmandos da coisa pública, fica 

difícil pensar em uma educação libertadora e emancipatória. ―As crianças e jovens precisam 

saber como incorporar as informações e alguém tem que fazer essa mediação para transformar 

informação em conhecimento. A gente não vai mudar esse mundo se não mudar as pessoas, e 

quem é que muda as pessoas, professor? A educação‖ (PAIM, em 05/02/2018).  

Um dos pilares do poder é o conhecimento (BOBBIO, [1987] 2012), mas quando a 

escola se limita a transmitir informações de maneira acrítica e descontextualizada, semelhante 

ao que acontece nas redes sociais, a escola acaba por não desempenhar seu papel 

transformador que dela se espera.  

Nos relatos da professora Iara Cunha ela acredita que atualmente se facilitou muito a 

inserção da mulher no mercado de trabalho e nos cargos de gestão se comparado com o tempo 

em que ela foi reitora da UEFS. A professora argumenta que os movimentos de mulheres têm 

rompido obstáculos e atravessado fronteiras, e, com isso, muitos direitos foram conquistados 

nas últimas décadas. ―Hoje ninguém questiona mais a capacidade feminina. Agora, é preciso 
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que essas meninas sejam estimuladas a irem ocupando, desde cedo, essas funções e 

assumirem lideranças
13

‖ (PIRES, em 06/02/2018).  

Por outro lado, a professora lamenta a baixa qualidade da educação pública do país, o 

que, segundo ela, é um fator que dificulta a emancipação das pessoas, especialmente das 

mulheres. ―[...] sim, esse que é o nosso grande problema, eu acho que a nossa educação 

pública está muito ruim. Têm experiências exitosas, claro, a gente sabe que tem exceções, têm 

estados que estão avançando, mas, a maioria, está muito ruim‖ (PIRES, em 06/02/2018).  

A professora Iara também fala da importância da família no sucesso escolar dos filhos. 

Fala ainda das condições de vida de muitas famílias, que sequer têm o que comer. Segundo 

ela, a pobreza é um limitador de sucesso e, somando-se à má qualidade da educação, dificulta 

a inclusão de pobres nas riquezas produzidas no país. 

Ao citar um estudo francês, com filhos de imigrantes, a professora conta que 

descobriram que, o grande diferencial entre o sucesso e o fracasso escolar era a crença que os 

pais tinham na educação dos filhos, como possibilidade de ascensão social e que, por isso, 

havia um acompanhamento sistemático da família e, consequentemente, o êxito nos estudos e 

na vida.  

A família tem importância na fala da ex-reitora Iara Maria Cunha Pires, pois, como 

afirma Halbwachs ([1994] 2004), é na memória coletiva e intrafamiliar que valores, crenças, 

experiências e atitudes ganham força para recordar o passado, viver o presente e planejar o 

futuro de seus membros. 

Para finalizar, a professora Adélia também reforça a crença na educação pública, 

gratuita, de qualidade e para todos, como fator diferencial na emancipação feminina. ―[...] e aí 

eu volto a dizer, o empoderamento não se dará fora da educação e do conhecimento, vivemos 

                                                 

13
 Na literatura (SANTOS, 2006; ALVES, 2017) a fala da professora Iara se justifica já que, nos 

últimos tempos, observa-se uma crescente ascensão da mulher no mercado de trabalho, inclusive em 

profissões antes consideradas masculinas, a exemplo da mecânica e da engenharia. As mulheres, 

mesmo aquelas com filhos, têm se organizado, para superar os desafios e seguir qualquer carreira 

profissional. 
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em sociedade do conhecimento e essa é a grande revolução em curso da qual fazemos parte‖ 

(PINHEIRO, em 06/12/2017). 

No que diz respeito à baixa participação das mulheres nos cargos de poder, inclusive 

nas reitorias das universidades públicas, a professora Adélia Pinheiro atribui ao baixo 

protagonismo das mulheres construído e reforçado, social e culturalmente, e diz que há uma 

clara desvantagem do gênero feminino, comparado ao gênero masculino, em que ao primeiro 

exige-se um esforço adicional de tarefas domésticas, o que não se impõe ao segundo.  

Nesse sentido, diz a professora Adélia, fazem-se necessárias políticas reparativas e 

protetivas que possam oferecer um equilíbrio capaz de ampliar as possibilidades, a partir do 

princípio da equidade, se quisermos falar de igualdade de gêneros. ―A nação ainda frágil, e 

mesmo com todo conhecimento e toda educação é insuficiente para fazer a ruptura, em 

relação à cultura tradicional machista e patriarcal. Então somos nós, mulheres, que devemos 

ser protagonistas desse processo‖ (PINHEIRO, em 06/12/2017).  

Nas representações sociais das ex-reitoras das UEBAs sobre o ser mulher e a gestão 

universitária a figura do gênero feminino é vista com positividade e como um ser forte e 

determinado, capaz de superar as adversidades da vida e se firmar nas mais altas posições do 

status social, embora elas reconheçam que as representações sociais, das pessoas em geral, 

diferentes das suas, concebe o ser mulher como alguém frágil e que precisa de tutela, sem 

capacidade de ocupar lugares de destaque na sociedade.  

A sociedade brasileira, com seus resquícios patriarcais, ao longo da história, tem 

criado uma série de barreiras para dificultar para a mulher o acesso público, especialmente na 

ocupação de altos cargos de poder e, uma dessas barreiras, está o confinamento ao espaço 

privado da família, onde recebe uma educação castradora e recebe a incumbência de cuidar da 

casa, de filhos, de marido, de netos e de outros parentes que estão sob sua responsabilidade, 

fazendo de sua carga de trabalho uma escravidão doméstica.  

A memória coletiva do grupo social das mulheres que foram reitoras das universidades 

públicas do Estado da Bahia, não concebe, pelo menos visivelmente, inferioridade ou 

desigualdade entre os gêneros masculino e feminino dentro das universidades. No que se 

refere aos atributos para se chegar ao cargo das reitorias, acreditam que o diferencial está na 

competência, na trajetória e nas relações políticas, dentro e fora da universidade e não à 
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questão de gênero. Embora seja as representações sociais manifestadas pelas ex-reitoras em 

seus depoimentos, também é de seus depoimentos que emergem representações sociais 

externas a elas que colocam a mulher em patamares inferiores, especialmente quando 

combinado à questão de gênero e etnia, a ocupação das reitorias das universidades públicas 

por mulheres, além de ser raro é também não familiar e estranho. É visto com espanto e com 

descrédito quando as mulheres ocupam lugares de destaque no poder, a exemplo das reitorias 

universitárias, pois a mulher, especialmente a mulher negra, é um ser invisível aos olhos da 

sociedade, como afirma Louro: 

 

Tornar visível aquela que fora ocultada foi o grande objetivo das estudiosas 

feministas desses primeiros tempos. A segregação social e política a que as 

mulheres foram historicamente conduzidas tivera como consequência a sua 

ampla invisibilidade como sujeito – inclusive como sujeito da Ciência. 

(LOURO, 2012, p.21). 

 

É constante nas representações sociais das ex-reitoras das UEBAs o ser mulher e o 

fazer da mulher diferente do ser homem e do fazer do homem. Essa diferença do ser mulher e 

do fazer da mulher é visto por elas, enquanto elemento qualificador de suas respectivas 

gestões. A diferença entre gênero feminino e masculino, para além do biológico, faz com que 

as mulheres tenham uma escuta sensível, uma empatia notável e uma disposição para 

aprender e ensinar que são favoráveis aos projetos da instituição pública que visa ao bem 

público a que serve. A diferença, portanto, não é razão para as desigualdades de gêneros, mas, 

pelo contrário, constitui-se em razão para a valorização e equiparação de gênero, embora isso 

ainda não seja notado por muitos.  

Cabe uma reflexão também sobre as representações sociais evidenciadas nas 

narrativas das ex-reitoras de que os altos cargos de poder são ocupados pelos homens em 

virtude desses buscarem mais e estarem dispostos a enfrentar os desafios que essas posições 

hierárquicas geralmente apresentam, entretanto, é preciso reforçar que as condições que são 

dadas socialmente para as mulheres são diferentes daquelas que se oferecem aos homens, com 

nítidas desvantagens para o gênero feminino. 

Ao longo da história brasileira as mulheres têm superado obstáculos e muitos direitos 

foram conquistados, mas ainda hoje, as desigualdades de gênero são perceptíveis, seja no 
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espaço público ou no privado. Nesta perspectiva, a crença no poder da educação para a 

emancipação das mulheres constitui lugar comum nas representações sociais das ex-reitoras 

das UEBAs, semelhante ao que acontece com uma parcela significativa da nossa sociedade. 

Segundo as ex-reitoras, a educação sozinha não muda o mundo, mas muda as pessoas e essas 

têm poder de mudar as relações sociais no mundo, tornando nosso convívio mais sustentável e 

mais digno, respeitando e colaborando uns com os outros.  

Ao se tratar da educação formal, no entanto, não podemos nos esquecer de que ―[...] a 

escola que nos foi legada pela sociedade ocidental moderna começou por separar adultos de 

crianças, católicos e protestantes. Ela também se fez diferente para os ricos e para os pobres e 

ela imediatamente separou os meninos das meninas‖ (LOURO, 2012, p. 61). Essa percepção 

dualista da educação formal é revelada nos relatos das ex-reitoras quando elas lamentam a 

baixa qualidade do ensino oferecido para as crianças e jovens de famílias mais pobres deste 

país.  

A educação formal, sem dúvida, implicou um upgrade para as mulheres 

ocidentais, deu-lhes melhores condições de reinvindicação e maior poder de 

decisão e negociação, além do acesso ao mercado de trabalho formal, 

inclusive em áreas que antes eram exclusivas dos homens. Mas ainda há 

caminhos a percorrer. (GALINKIN; BERTONI, 2014, p.26). 

 

Assim, embora estejam em nós as representações sociais da escola enquanto redenção, 

emancipação e caminho para a ascensão social, é preciso não generalizar, pois nem sempre 

isso se concretiza na vida das pessoas que tiveram a oportunidade de frequentar um espaço 

escolar. Mesmo que algumas pessoas das classes sociais mais baixas, especialmente as 

mulheres e outros recortes de gênero e etnia, tenham acesso à educação formal, essas pessoas, 

muitas vezes, têm dificuldades para permanecer na escola e galgar sucesso no espaço público, 

com acesso às riquezas produzidas pela humanidade, pois, como afirmam Galinkin e Bertoni 

(2014, p.22) ―Com relação à escola, pesquisas apontam para a tendência de as mulheres 

passarem a ter nível educacional mais elevado do que os homens. Entretanto, este não tem 

sido fator suficiente para alterar, significativamente, o estereótipo, a discriminação e a 

violência contra as mulheres‖.  

Nesta era em que defende ―escola sem partido‖, ―escola do lar‖, ―escola militarizada‖, 

cada vez mais, se educa para a obediência, para a domesticação e disciplinarização dos corpos 
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e das mentes, e não uma educação que visa à liberdade e a oportunidade para todos e todas 

deste planeta.  

Ainda comungamos da ideia de que é através da educação que se faz um caminho para 

chegar a uma sociedade mais justa e mais igualitária, mas a educação há de ser gratuita, laica, 

de qualidade, dever do Estado e da família, constituindo em direito para toda a população sem 

distinção de classe, gênero, raça ou credo, conforme o previsto na Constituição Federal 

brasileira de 1988.                            

Após a apresentação da categoria e das subcategorias, em que as participantes da 

pesquisa expõem as memórias coletivas e as representações sociais da condição da mulher em 

cargos de gestão nas universidades públicas, apresentamos as observações que fizemos 

durante a campanha e o processo eleitoral para a escolha de reitores da Universidade do 

Estado da Bahia e da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que retratam a supremacia 

do gênero masculino nos cargos de gestão das universidades baianas.  

 

6.2 Dados da observação dos pleitos eleitorais da UNEB em 2017 e da UESB em 2018 

Na perspectiva patriarcal, em que o poder do gênero masculino procura subjugar o 

feminino, especialmente em cargos de liderança nos espaços públicos da sociedade, 

observamos que, mesmo com a lei das cotas (Lei nº 12.034/2009), que institui o mínimo de 

30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo (feminino e masculino), esse 

percentual não é preenchido e, quando o é, dificilmente as mulheres são eleitas, especialmente 

nos altos cargos legislativos e executivos. 

Essa mesma lógica da representação política em que há uma predominância dos 

homens, também pode ser percebida nos altos cargos das instituições públicas, a exemplo das 

reitorias das universidades públicas estaduais da Bahia, as quais, na maioria das vezes, foram 

ocupadas pelos homens.  

Sobre essa predominância do gênero masculino nos cargos de reitores da Universidade 

do Estado da Bahia e da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, quando computamos a 

escolha pelo voto direto da comunidade acadêmica, somam-se 18 gestões masculinas e 02 

femininas. A UNEB, no período de 1983 a 2020, nos trinta e sete (37) anos de existência, teve 
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uma mulher na reitoria durante oito (08) anos, representando 21,6% da gestão ocupada pelo 

gênero feminino. No caso da UESB, são trinta e nove anos de existência, tendo apenas uma 

mulher na direção (por indicação do governo, e não pela escolha por voto da comunidade 

acadêmica) durante quatro anos, como vimos no quadro Quatro 4.  

Como dissemos, a presença de mulheres nas reitorias é bem mais evidente na UEFS e 

UESC do que na UNEB e UESB, pois a UEFS em quarenta e quatro (44) anos de existência 

teve mulheres reitoras em três mandatos: a professora Iara Cunha por um mandato e a 

professora Anaci Paim por dois mandatos, perfazendo doze anos de gestão. Das quatro 

universidades, entretanto, o melhor equilíbrio entre os gêneros é mesmo na UESC, que, em 25 

anos de existência, contou com duas mulheres reitoras, eleitas e reeleitas, perfazendo 

dezesseis anos de mandatos, o que representa 64% de gestão feminina, contra 34% de gestão 

masculina. Na soma das UEBAs, o gênero feminino representa 27% do período do reitorado, 

o que é pouco, mas é bem representativo, se comparado a outros espaços de poder, a exemplo 

das casas legislativas do país.  

Durante os anos de 2017 e 2018, acompanhamos a movimentação em torno das 

eleições para reitor da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e da Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia (UESB), com o intuito de verificar os mecanismos do processo em 

relação aos gêneros feminino e masculino. Nossa observação ocorreu de forma direta nos 

debates e no cotidiano da comunidade acadêmica e, indiretamente, via entrevistas realizadas 

pelos canais de TV das universidades. Vale ressaltar que a observação em apenas duas das 

quatro universidades ocorreu de maneira aleatória, pela coincidência entre os pleitos eleitorais 

e o período em que estávamos fazendo a coleta de dados no campo de pesquisa.  

Observando os debates que ocorreram na cidade de Brumado-BA, em 19 de setembro 

de 2017, durante a campanha para reitoria da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e na 

cidade de Vitória da Conquista, em 05 de abril de 2018, durante a campanha para a reitoria da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), foi possível perceber que havia 

concorrentes mulheres ao cargo, mas que não obtiveram êxito.  

Podemos dizer que, nas entrevistas aos meios de comunicação, as mulheres candidatas 

à reitoria demonstravam firmeza na defesa de suas propostas, revelavam uma formação sólida 

e uma vivência acadêmica e científica que lhes possibilitavam concorrer à vaga de reitora nas 

universidades. 
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No debate na cidade de Brumado, a chapa formada por dois homens articulou várias 

caravanas de estudantes, técnicos e professores de vários campi da UNEB, que se 

manifestavam com grande euforia e gritos de vitória. As demais chapas, com os 

representantes e apoiadores, de forma mais modesta, adentraram o recinto do debate e 

aguardaram a pronunciação dos líderes. 

A chapa ―Somos Todos UNEB‖, composta por candidatos à reeleição, o professor 

José Bites e o pró-reitor Marcelo Ávila, membros da gestão vigente, foi sorteada para iniciar a 

apresentação e, de maneira enfática, citaram suas principais ações durante a gestão na reitoria. 

Com isso, reafirmavam que, pela gestão bem-sucedida, se credenciavam como a melhor 

chapa para dar sequência à gestão da UNEB. Fizeram questão de dizer que as demais 

autoridades da universidade estavam com eles, especialmente os diretores dos campi. Embora 

durante o debate o clima fosse de respeito e cordialidade, não deixou de existir críticas entre 

os candidatos presentes. 

A chapa ―Novos Caminhos UNEB, diversidade e participação‖, composta pelo 

professor Valdélio Santos Silva e pela professora Márcia Guena, a segunda a se apresentar, 

dizendo representar as diferenças dentro da universidade, externou a preocupação com as 

incidências de racismo e discriminação. Repudiavam o golpe que foi dado na política nacional 

e defendiam uma sociedade justa, humana e igualitária. Falaram de suas respectivas 

formações e de suas atuações em projetos importantes, a exemplo da criação da lei de cotas 

para negros e afrodescendentes na universidade.  

Finalmente, a terceira chapa, que trazia o slogan ―A UNEB com a nossa cara‖, era 

formada por uma mulher, candidata à reitora, a professora Carla Liane, e pelo professor 

Joabson Figueredo, pleiteando a vice-reitoria. A professora Carla Liane, além de falar da sua 

sólida e consistente formação acadêmica, declarou que era a vice-reitora da universidade e, 

nessa função, desempenhou um importante papel na elaboração e execução de projetos que 

visavam à melhoria financeira, técnica, acadêmica e científica da universidade. Apresentava-

se como representante da população negra e das mulheres.  

Em todas as questões debatidas naquele evento, os argumentos dos candidatos 

seguiam uma retórica que parecia agradar os eleitores, dada a reação da plateia. A chapa 

formada pelo então reitor e por um pró-reitor, que ainda era gestão naquele momento, 

procurava ressaltar seu êxito na gestão e se colocar como a melhor alternativa. Dessa forma, a 
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referida chapa tomava mais espaço no debate e era evidente maior reação dos eleitores e 

correligionários. 

Decorrido o calendário de todo o processo eleitoral para a escolha de representantes à 

reitoria da UNEB, no dia 04/10/2017 foram realizadas as eleições, com os seguintes 

resultados:  

A chapa ―Somos Todos UNEB‖, composta pelo reitor pleiteante à reeleição, obteve 

64,46% dos votos naquele pleito eleitoral e foi nomeada pelo governador. A chapa ―A UNEB 

com a nossa cara‖, composta pela mulher negra e pelo homem branco, para reitora e vice-

reitor, respectivamente, obteve 14, 22% dos votos. Já a chapa ―Novos Caminhos UNEB, 

diversidade e participação‖, liderada pelo homem negro, pretendente ao cargo de reitor, e pela 

mulher negra, ao cargo de vice-reitora, totalizou uma porcentagem de 17, 91%. Os demais 

foram votos nulos e brancos. Cabe ressaltar, no entanto, que, do total de docentes, discentes e 

técnicos habilitados a votar, uma parcela muito pequena foi às urnas, o que demonstra baixa 

participação e grande desinteresse da comunidade acadêmica na escolher de seus gestores. 

 No ano seguinte às eleições para compor a reitoria da UNEB, procedeu-se à eleição 

na UESB, em 11 de abril de 2018, para o quadriênio de 2018-2021. Durante a campanha, os 

candidatos puderam expor ideias e apresentar propostas, a fim de convencer o eleitorado a 

fazer escolhas conscientes no processo democrático e participativo do pleito eleitoral à 

reitoria da universidade. 

Ocupando diferentes espaços, os membros das chapas homologadas debateram e 

discutiram questões da gestão financeira, administrativa e acadêmica da UESB.  

O último debate, que ocorreu no dia 05 de abril de 2018, no Auditório Glauber Rocha, 

contou com a presença da comunidade acadêmica e da comunidade local, haja vista o grande 

movimento de pessoas durante o evento. Após as apresentações pessoais, conforme as regras 

estabelecidas pela Comissão Eleitoral, os candidatos expuseram as propostas de trabalho e 

responderam a questionamentos ali levantados, mas sem deixar de tecer críticas uns aos 

outros, ao exaltar cada qual a qualidade de sua chapa e diminuir a dos oponentes.  

O candidato a reitor pela chapa ―Alternativa Acadêmica: em defesa da UESB‖, 

formada pela professora Cristina Silva e pelo professor Daniel de Melo Silva, deixou a 

entender, em sua fala, que as candidatas mulheres tinham o apoio do governador do estado.  
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Na nossa percepção sobre os apoios, pareceu-nos que chapa ―Renova UESB: uma 

outra universidade é possível‖, composta pelos professores Luiz Otávio de Magalhães e 

Marcos Henrique Fernandes, tinha maior apoio dos técnicos; a chapa ―Alternativa 

Acadêmica: em defesa da UESB‖, formada  pelo professor Daniel e pela professora Cristina 

Silva, contava com o apoio dos docentes; e a chapa ―Tempo de Replantar Sonhos: criar uma 

universidade popular‖, formada pela professora Márcia Santos Lemos e a professora Nelma 

Gusmão de Oliveira, tinha maior apoio dos discentes. 

Os membros das três chapas, cada um à sua maneira e estratégia de campanha, 

traçaram os discursos de maneira a convencer os eleitores a fazer suas escolhas visando o 

melhor para a instituição.  

Em outros momentos da campanha, seja nas manifestações dos candidatos dentro da 

universidade, em contato direto com os eleitores, seja pela televisão e redes sociais, as 

candidatas mulheres apresentaram propostas com foco na democracia, participação, 

descentralização e em defesa de uma universidade pública, gratuita e popular.  

Apurada a votação das eleições para a escolha de reitores da UESB, o resultado foi o 

seguinte: a chapa ―Renova UESB: uma outra universidade é possível‖, composta por homens, 

obteve a maior porcentagem de votos, 61,09% tendo sido eleita e nomeada; a chapa ―Tempo 

de Replantar Sonhos: criar uma universidade popular‖, formada por professoras, apenas 

19,61%, seguida pela chapa ―Alternativa Acadêmica: em defesa da UESB‖, com 17,23%.  

Notamos pequenas diferenças na forma de escolha dos reitores da UESB e da UNEB; 

no geral, o processo é semelhante, seguindo a lista tríplice para a escolha definitiva pelo 

governador do estado, que, geralmente, respeita a vontade da maioria dos eleitores da 

comunidade acadêmica e nomeia o mais votado.  

 Coincidência ou não, esses dois casos e o histórico das eleições para reitor das 

universidades públicas estaduais da Bahia assemelham-se à lógica das eleições na esfera 

política nacional, em que os principais cargos executivos, legislativos e judiciários, 

principalmente a presidência das casas legislativas e judiciárias, têm sido historicamente 

ocupados por homens. 

Nas representações sociais de candidatos e eleitores, seja no âmbito da política 

partidária, seja no contexto da universidade, quem está ocupando o cargo de poder leva 
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vantagem sobre quem está de fora e busca ocupar o cargo almejado. Dessa forma, a reeleição 

constitui-se como uma nítida oportunidade de continuação do reitorado, já que os oponentes 

não dispõem das mesmas condições e estratégias daquele que ocupa o cargo no momento.  

A finalidade de observar o processo eleitoral foi conferir como ocorriam as relações de 

poder e gênero nos debates e embates da campanha, no sentido de retificar ou ratificar os 

dados da pesquisa bibliográfica e da pesquisa de campo e, conforme observamos, as chapas 

compostas pelo gênero masculino é que foram eleitas e empossadas de acordo com os 

resultados das eleições de 2017 na UNEB e das eleições de 2018 na UESB.   

Na seção última desta tese apresentamos as conclusões que respondem aos objetivos e 

às questões propostas inicialmente, o que leva também a confirmar os pressupostos 

levantados na introdução deste trabalho. 
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7 CONCLUSÃO 

 

O contexto das políticas internacionais e nacionais da década de 1990, naturalmente, 

impactou nas políticas públicas do estado da Bahia, a exemplo dos empréstimos e orientações 

do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, e, consequentemente, influenciou nas 

políticas e na gestão das universidades públicas estaduais da Bahia.  

Embora essas orientações políticas neoliberais e globais se afinem com o mando das 

gestões machistas e patriarcais, paradoxalmente, foi um período em que houve maior 

participação do gênero feminino nas reitorias das universidades públicas estaduais da Bahia, o 

que não quer dizer que as respectivas gestões não estivessem, de alguma maneira, 

relacionadas com aquela realidade.  

De acordo com a realidade em que sucedeu a maioria das gestões universitárias 

femininas no estado da Bahia, com base no que colhemos das entrevistas com as participantes 

da pesquisa, podemos concluir que há muito mais convergências nas falas das ex-reitoras do 

que divergências, o que nos leva a uma memória coletiva e uma representação social comum 

entre elas sobre o fenômeno da gestão das universidades públicas baianas. 

As ex-reitoras estão de acordo sobre a questão de pertencerem ao gênero feminino: 

pelo menos para elas, não foi empecilho para chegar à reitoria das universidades públicas 

estaduais da Bahia e exercer os respectivos mandatos, mesmo reconhecendo que, na 

sociedade, de maneira geral, a desigualdade de gênero é perceptível. Nesse sentido, as 

relações de poder prevaleceram com respeito e colaboração dentro da hierarquia. De alguma 

forma, pertencer ao gênero feminino funcionou como fator positivo, conforme observamos 

nas entrevistas. 

Outra questão em que as ex-reitoras estão de acordo é que a educação pública, gratuita 

e de qualidade é fator preponderante para alcançar altos cargos de poder na universidade e ter 

uma carreira de sucesso. Vimos na literatura sobre feminismo que, no Brasil e no mundo, a 

educação é um fenômeno de suma importância na emancipação das mulheres desde séculos 

passados. Nos dias atuais, com as rápidas transformações sociais e a complexidade da vida 
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social contemporânea, ter uma formação de qualidade torna-se um diferencial na vida das 

pessoas e as coloca em posição de destaque.  

Atualmente, as mulheres representam a maioria das matrículas nas escolas brasileiras, 

da educação infantil ao ensino superior. Entretanto, boa parte delas frequenta escolas públicas 

de nível básico sucateadas e faculdades privadas que, em muitos casos, se restringem à oferta 

noturna do ensino, com pouca atividade de extensão e, menos ainda, de pesquisa. No que diz 

respeito às matrículas do gênero feminino no ensino superior público, a tendência ainda é 

frequentar os cursos de ciências sociais e humanas, considerados de baixo prestígio na 

concepção tradicional da ciência positivista cartesiana, o que faz com que as mulheres tenham 

pouca participação nos postos hierarquicamente superiores dentro das instituições.  

Outro dado, que é de conhecimento nosso, é que o magistério no Brasil conta, em 

maioria, com mulheres, especialmente na educação básica, com alguma variação de estado 

para estado, no caso do ensino superior. Conforme dados apresentados nesta tese, no ensino 

superior da Bahia, grande parte dos docentes é do gênero feminino. As participantes da 

pesquisa registram sua satisfação por serem professoras e pertencerem a família de 

professores. Entendem que é uma profissão muito importante para a sociedade, com grande 

contribuição para o desenvolvimento do país e melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

Apesar de reconhecerem o descaso dos governantes com a educação pública e, 

consequentemente, com os professores, se sentem com poder por serem professoras. 

O grupo familiar, por sua vez, representa a base do desenvolvimento na vida pessoal e 

profissional dessas mulheres e as impulsionou ao sucesso em suas carreiras. No entanto, 

quando se referem às representações sociais sobre família, no geral, pensam em família 

nuclear heteronormativa nos valores tradicionais e patriarcais. Não concebem outras formas 

de estruturas familiares contemporâneas, pois outras formas de conceber a família fazem parte 

do estranho, do não convencional.            

Ficou evidente que as mulheres eleitas reitoras das UEBAs se preocupavam com as 

comunidades locais em que as universidades se inserem e se aproximavam dessas 

comunidades. Para serem eleitas, também buscaram apoio da comunidade externa, e não 

apenas da acadêmica. Essa busca de apoio também se deu durante suas gestões à frente da 

reitoria das universidades.  
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O apoio das autoridades políticas do estado também merece atenção nas 

representações sociais e nas memórias coletivas das mulheres reitoras, mesmo com 

ponderações no que se refere ao partidarismo dentro da universidade, a fim de não excluir os 

que pensam e aderem a ideologias políticas diversas. 

Sabemos que há pessoas descrentes no fenômeno da reeleição, porém, no caso da 

reeleição para o cargo de reitores das universidades públicas, as participantes da pesquisa, que 

foram eleitas e reeleitas, consideram essa questão de extrema relevância, por entenderem que 

apenas um mandato é pouco tempo para consolidar um projeto de gestão de uma 

universidade, por se tratar de uma instituição complexa, que exige mais tempo para planejar e 

executar as ações.  

Com base nas memórias coletivas e nas representações sociais das mulheres que foram 

reitoras das universidades públicas estaduais da Bahia, vimos que, para se candidatar e se 

eleger, precisa-se ter uma boa proposta de trabalho; um projeto coletivo que vise ao bem 

comum; o perfil de líder, demonstrado ao longo da experiência profissional. 

A gestão democrática e participativa é o modelo adequado à universidade pública, 

segundo as representações sociais das ex-reitoras. A satisfação de serem eleitas para o cargo 

de reitora das universidades públicas, ao mesmo tempo que lhes impõe responsabilidades e 

desafios, lhes proporciona autoridade e poder, valorizando-as como profissional e como 

mulher. 

Para as ex-reitoras das UEBAs, as universidades são construções inacabadas, que se 

estendem no devir e jamais ficam prontas. São espaços e tempos do conhecimento, da 

universalidade, do tradicional, do novo, da dialética dos saberes, das transformações e das 

oportunidades.  

Nas respectivas gestões, as ex-reitoras trazem como destaque a formação acadêmica, 

tanto do corpo docente e técnico das universidades, quanto das pessoas que procuram seus 

serviços. Dessa forma, a maior riqueza dessas instituições são as pessoas, e não o aparato 

material e tecnológico de que elas dispõem. 

Enfim, sobre o que é ser mulher e a gestão do ensino superior, as representações 

sociais das ex-reitoras revelam que o gênero feminino pode, apesar da caracterização negativa 

que obteve durante a história, assumir um potencial positivo, diferente, forte e determinado, 
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mesmo reconhecendo que essas representações sociais não são as mesmas que predominam 

em nossa sociedade.  

Em resumo, podemos dizer que, a respeito da memória e das representações sociais 

das ex-reitoras das UEBAs sobre o processo eleitoral, que compreende o período que vai 

desde a formação de chapas até a homologação dos resultados, o que é mais evidente são os 

embates e as parcerias, enquanto sobre a gestão, propriamente dita, no centro das 

representações, gravitam os desafios e as realizações.   

Assim, se, por um lado, os conflitos e os embates são marcantes, por outro, os apoios e 

as parcerias também o são. O processo eleitoral aflora afetos e desafetos na disputa entre os 

candidatos, semelhante ao que ocorre na política nacional. Vimos que, mesmo no âmbito 

acadêmico, que, na representação social, é concebido como espaço civilizado onde transitam 

pessoas de alto nível educacional, não deixa de existir, especialmente em processos eleitorais, 

atitudes discriminatórias de gênero e raça/etnia, conforme relatos das mulheres entrevistadas. 

Da mesma forma que ocorrem comportamentos racistas, machistas e homofóbicos, 

não são raras as denúncias de assédio moral e sexual dentro das instituições públicas, o que 

cabe vigilância e denúncia por parte das pessoas que circulam nas academias e não aceitam 

tais comportamentos.   

Em torno dos apoios e parcerias, por sua vez, fluem as relações políticas, que são 

próprias do poder e que dão sustentação a uma equipe gestora capaz de governar e implantar 

ações planejadas coletivamente em prol das pessoas que dependem dos serviços prestados 

pelas universidades. 

Mesmo que a política ainda seja vista por muitos como ―coisa de homem e não de 

mulher‖ – tipo de representação social em sociedades como a nossa, que tem resquícios 

patriarcais –, aos poucos é possível notar que as mulheres, por meio de lutas, persistência e 

contraofensiva, vêm conquistando esse espaço público de poder.  

Nesse sentido, desde muito cedo, nas principais instituições sociais, a exemplo da 

família, da igreja e da escola, faz-se necessária uma prática de educação inclusiva, plural, 

emancipatória, sem que haja discriminação e exclusão ou opressão de gênero, de classe e de 

raça/etnia, a favor dos direitos humanos a todos.  
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No contexto histórico que o Brasil está atravessando, no qual a democracia está 

ameaçada por políticas neoliberais, fundamentalistas e extremistas de direita, há de se fazer o 

contraponto com pensamentos e atitudes éticas, de justiça social e valores humanos, para 

buscar o equilíbrio entre oprimidos e opressores, embora isso não seja tarefa fácil.        

Se, por um lado, as ex-reitoras trazem em suas memórias e representações sociais os 

desafios que tiveram para honrar seus compromissos, com recursos escassos para atender a 

demanda dos projetos voltados para o ensino, pesquisa e extensão; desafios com a dimensão 

territorial das universidades, especialmente as multicampi; desafios nos momentos de 

paralisações e greves do corpo docente e técnico; desafios no enfretamento às transformações 

locais e globais; desafios para a realização de concursos, formação e valorização dos 

funcionários nessas instituições educacionais, por outro lado, foram muitas as conquistas e as 

realizações que as motivaram em seus reitorados.  

Entre outras realizações, podemos citar a expansão das universidades, através de 

convênios nacionais e internacionais, a ampliação do espaço físico, os concursos públicos e a 

qualificação do quadro docente e técnico das instituições, a inovação tecnológica e 

informacional, interação e expansão do conhecimento por meio da pesquisa, do ensino e da 

extensão.  

De tudo isso, destacam-se, ainda, os programas e projetos de inclusão e 

democratização do ensino superior, nas modalidades presenciais, semipresenciais e a 

distância, visando à interiorização dos serviços prestados à população, sobretudo para as 

pessoas que têm maiores dificuldades para acessar a educação superior.  

Dessa forma, as UEBAs vêm contribuindo para a redução das desigualdades sociais do 

estado da Bahia, já que pessoas socialmente vulneráveis têm encontrado nos cursos de 

graduação, de pós-graduação e de extensão uma formação capaz de inseri-las no mercado de 

trabalho, o que possibilita dignidade de vida para muitos.                  

Podemos concluir que a competência política das mulheres é muito importante no 

processo de negociação dentro das organizações. É preciso competência para liderar pessoas: 

dialogar, defender ideias, escutar, falar, rejeitar, aceitar, recuar. Formar uma equipe com 

compromisso político e competência científica e didático-pedagógica capaz de transformar a 
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realidade e exercer funções que a instituição exige, tanto no ensino, quanto na pesquisa e na 

extensão, também é muito importante.  

Lidar com aqueles que lhes fizeram oposição durante a campanha e trazer todos para 

perto da reitoria como seus parceiros no projeto de trabalho é de fundamental importância 

para o sucesso da gestão e, consequentemente, de toda a instituição. É preciso ter jogo político 

e diplomacia para, ao final do pleito eleitoral, deixar a disputa de lado e formar uma boa 

equipe de trabalho entre seus apoiadores na campanha, ou mesmo entre aqueles que foram 

adversários, conforme a competência de cada um, para fazer uma gestão compartilhada, 

participativa e colaborativa. Os interesses públicos da instituição estão acima das divergências 

e dos interesses particulares.  

A respeito das relações de poder e tudo o que as envolvem, o que as reitoras trazem 

junto a suas representações sociais e suas memórias coletivas é que essa questão é própria das 

relações humanas e que, dentro das instituições públicas, isso se dá de forma hierarquizada. 

Porém, em um processo democrático e participativo, esse poder é mais bem diluído e não se 

apresenta de maneira tão verticalizada, como em regimes políticos mais autoritários. As 

relações de poder dentro da universidade são mediadas, principalmente pelo poder ideológico 

e do conhecimento, embora haja, como em outras instâncias da sociedade, influências do 

poder econômico e político.  

Finalmente, em relação à condição do gênero feminino frente à gestão universitária, as 

participantes da pesquisa não hesitaram em trazer, em seus discursos, a força, a competência, 

a capacidade e as habilidades que as mulheres têm para dirigir essas instituições. Falam de 

todo seu poder e de sua liderança; falam do seu diferencial, como gênero feminino, do poder 

da escuta qualificada, do poder de estabelecer consensos a partir de dissensos. Em suas 

representações sociais a respeito do gênero feminino na gestão universitária, falam da 

capacidade de dialogar, da capacidade de respeitar as diferenças e lidar com os conflitos, 

propor soluções e inovar em suas ações em prol de um serviço qualificado para todos os 

cidadãos e todas as cidadãs que, direta ou indiretamente, dependem das universidades 

públicas estaduais. 

Embora dissessem que sua condição de gênero não foi impeditiva para alcançarem a 

reitoria da universidade, admitem que, em menor ou maior proporção, existe a discriminação 

de gênero e raça/etnia, de forma explícita ou velada. Entendem que essa luta deve ser travada 



180 

 

 

diuturnamente contra qualquer tipo de racismo ou discriminação, dentro e fora das 

universidades. Acreditam que a educação seja fator importante na emancipação das mulheres 

e elemento de capacitação para se chegar aos altos cargos de poder.  

Nesse sentido, concluímos que as mulheres que foram reitoras das Universidades 

públicas estaduais da Bahia, segundo suas memórias e representações sociais, desde muito 

cedo, lutaram por posições de liderança nas instituições em que trabalharam. Por outro lado, 

não descuidaram da formação inicial e continuada, sempre buscando o poder do 

conhecimento para se afirmarem como autoridades.  

São, portanto, mulheres fortes e determinadas que não se submeterem ao gênero 

masculino, demonstrando muita disciplina, trabalho, participação, querer e capacidade de 

enfrentar os obstáculos que tiveram no caminho para alcançar os resultados esperados em 

suas buscas. Souberam fazer parcerias e montar equipes das quais se tornaram líderes. 

Tomaram a condição de gênero como diferença positiva, para buscar igualdade de 

oportunidades. 

Com base no que vimos e ouvimos dos candidatos durante a observação dos processos 

eleitorais da UNEB em 2017 e da UESB em 2018, concluímos que, mesmo que haja uma 

aparência de equilíbrio entre os gêneros masculino e feminino, no que se refere à formação e 

atuação acadêmica, científica e profissional dentro das instituições de ensino superior, 

especificamente no caso do estado da Bahia, onde se deu a pesquisa, os números das eleições 

para escolha dos gestores das universidades públicas estaduais, ainda hoje, revelam uma 

maioria masculina, em que os homens se mantêm no poder e lideram as principais instituições 

do país, perpetuando a crença de que são mais capazes e competentes para tomar conta dos 

nossos destinos, embora, em alguns casos, a exemplo da UESC, essa situação se inverte, já 

que o reitorado do gênero feminino chega a 64% do tempo. 

Reafirmamos que homens e mulheres são dotados de competências e habilidades. 

Cabe, então, à comunidade acadêmica refletir sobre o papel e a influência das mulheres na 

gestão universitária e buscar garantir a igualdade de direitos e oportunidades tão requerida 

pelos movimentos feministas e de gênero nos últimos tempos, já que há um grande 

desperdício de talentos femininos, que poderiam estar ajudando a sociedade ao ocupar 

diversos cargos de poder. Pela representação social de que elas são menos capazes que os 
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homens, não confiamos ao governo delas o nosso destino político, econômico, cultural e 

social.  

Ao analisarmos a memória coletiva e as representações sociais de mulheres que foram 

reitoras das universidades públicas estaduais da Bahia, a partir de suas narrativas, sobre as 

relações de poder e gênero na gestão universitária, observando em que medida essas relações 

se estabeleciam, restringiam, ou definiam o espaço ocupado pela mulher na esfera da gestão 

dessas instituições, chegamos à conclusão de que, de fato, a perspectiva da invisibilidade das 

mulheres em cargos importantes dentro das universidades ainda hoje se faz presente nas 

universidades públicas baianas. 

Por outro lado, de forma implícita ou explícita, os sinais do androcentrismo e do 

machismo se fazem presentes nas relações de poder dentro das instituições educacionais, 

como vimos na teoria do ―Patriarcado‖.  

A respeito do que trazem as teorias de ―Gênero e do Feminismo‖ sobre a luta das 

mulheres para sua emancipação e ocupação do espaço público, saindo da restrição do espaço 

privado e da submissão ao gênero masculino, concluímos que as mulheres que foram reitoras 

das universidades públicas estaduais da Bahia conseguiram romper esses obstáculos e 

ganharam respeito em suas posições de liderança. 

Diante do exposto, propomos que a própria universidade pública, ao reconhecer suas 

lacunas e limitações, mas também ao reconhecer sua capacidade de transformação, 

potencialize o processo de mudança social, rumo à equiparação de gênero, classe e raça/etnia, 

ao elaborar uma proposta inovadora e ousada de inclusão, inserindo, por exemplo, conteúdos 

no currículo, especialmente em disciplina como Políticas Públicas, Gestão Educacional, 

Pesquisa e Prática Pedagógica, que versem sobre a história das mulheres, correntes 

feministas, com avanços e recuos, teoria de gênero, ciência produzida por povos que vão além 

das concepções ocidentais e eurocêntricas. 

Complementar ao currículo oficial, o debate pode ser ampliado em rodas de conversas, 

simpósios, conferências, seminários, palestras, colóquios, em cursos de extensão e produção 

científica. Podem ser realizadas pesquisas que tragam publicações e soluções práticas para o 

cotidiano das pessoas, no sentido de valorização da mulher e de outros recortes de gênero, 

classe e raça/etnia.  
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Além disso, as universidades devem motivar seu corpo docente e técnico a instituir 

grupos de pesquisa que possam aprofundar a temática, criando novos cursos de pós-graduação 

e promovendo eventos que possibilitem a expansão do diálogo sobre o gênero feminino e 

temáticas correlatas. 

Em outras linhas, é possível fortalecer os grupos e lideranças femininas, criando 

condições para a participação efetiva das mulheres, desde a liderança em salas de aula e 

presidência de diretórios acadêmicos, até a ocupação de cargos diretivos, como a coordenação 

de grupos e núcleos de pesquisa, coordenação de colegiados, direção de departamentos, pró-

reitorias, vice-reitorias e reitorias universitárias. 

Envolver-se politicamente com as questões sociais, nas lideranças comunitárias, em 

espaços artísticos, acadêmicos e culturais, ocupar cargos de direção nas instituições públicas e 

privadas constituem-se estratégias de inserção das mulheres em espaços de poder. 

 Participar de partidos políticos, candidatando-se ao legislativo e executivo municipal, 

estadual ou federal, não apenas e simplesmente para serem candidatas que ocupam vagas 

ociosas nos partidos e são utilizadas para fins que garantam a eleição dos homens, conhecido 

como candidaturas ―laranjas‖, mas para lutar pela presidência dos partidos e buscarem 

efetivamente serem eleitas, aumentando, dessa forma, o quantitativo e qualitativo da política 

do país, pode ser o caminho para o equilíbrio nas relações de poder em nossa sociedade.  

Se não há um dono do poder e esta força flui nas relações entre as pessoas, em que há 

um movimento constante de trocas de posições no tecido social, então, sendo as mulheres, no 

caso do Brasil, a maioria, faz-se necessário lutar para que haja equilíbrio na balança e na 

divisão das riquezas materiais e imateriais produzidas por todos, mas que se concentram no 

prato de poucos. 

A era é de retrocessos e perdas de direitos adquiridos com sangue e suor por 

trabalhadores deste país. Conquistas femininas que, ao longo de quase dois séculos, foram 

importantes para as mulheres saírem da invisibilidade se esvaem na nuvem do autoritarismo 

dos governos atuais. Contudo, não basta lembrar e lamentar as conquistas perdidas, é preciso 

se organizar e encontrar saídas criativas para continuar sonhando com possibilidades de 

atravessar a tempestade.                           
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Acreditamos que nossos objetivos foram alcançados e as questões foram respondidas 

com as conclusões da pesquisa. Esperamos que esta tese amplie o debate sobre a presença das 

mulheres em posições estratégicas dentro das instituições públicas e na política, de forma 

geral. Entendemos que não haver mulheres na gestão das esferas de governo e na gestão das 

instituições públicas, a exemplo das universidades, é um enorme desperdício de 

competências, e, cada vez mais, nosso país retarda sua condição de nação desenvolvida 

sustentavelmente, com grande prejuízo na vida das pessoas, especialmente daquelas que 

lutam para terem reconhecidos os seus direitos e por uma sociedade em que homens e 

mulheres sejam iguais.  



184 

 

 

REFERÊNCIAS 

ABRANCHES, Mônica. Colegiado escolar: espaço de participação da comunidade. São 

Paulo: Cortez, 2003.  

ABRIC, Jean-Claude. Prácticas sociales y representaciones. México: Coyoacán, 2001. 

ABRIC, Jean-Claude. A zona muda das representações sociais. In: OLIVEIRA, Denize 

Cristina de; CAMPOS, Pedro Humberto Faria. (Org.). Representações Sociais: uma teoria 

sem fronteiras. Rio de Janeiro: Museu da República, 2005. p.23-34. 

ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS. Novos membros eleitos para ABC. Disponível 

em:  http://www.abc.org.br/2019/12/03/novos-membros-eleitos-para-a-abc/. Acesso em: 

20/09/2020.  

AGÊNCIA BRASIL. Brasil tem mais de 2,5 milhões de professores. Disponível em: 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2018-10/brasil-tem-mais-de-25-milhoes-de-

professores. Acesso em: 15 de agosto de 2019. 

ALBA, Martha de. Representações Sociais e Memória Coletiva: uma releitura. Trad. Juliana 

Harumi Chinatti. In: ALMEIDA, Angela Maria de Oliveira; SANTOS, Maria de Fátima de 

Souza; TRINDADE, Zeidi Araujo (Org.). Teoria das Representações Sociais: 50 anos. - 

Brasília: Technopolitik, 2014.p.518-571. 

ALMEIDA, Ângela Maria de Oliveira. ABORDAGEM SOCIETAL DAS 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS. Sociedade e Estado, Brasília, v. 24, n. 3, p. 713-737, 

set./dez. 2009.  

ALMEIDA FILHO, Naomar de. Universidade Nova no Brasil. In: SANTOS, Boaventura de 

Souza; ALMEIDA FILHO, Naomar de. A Universidade no Século XXI: Para uma 

Universidade Nova. Coimbra/PT: Coimbra, 2008, p. 107-260. 

ALVES, José Eustáquio Diniz, et al. Meio século de feminismo e o empoderamento das 

mulheres no contexto das transformações sociodemográficas do Brasil. In: BLAY, Eva 

Alterman e AVELAR, Lúcia (Org.). 50 Anos de Feminismo: Argentina, Brasil e Chile: A 

Construção das Mulheres como Atores Políticos e Democráticos. São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo, Fapesp, 2017. p.15-54. 

AMBROSINI, Anelise Bueno. A Representação das Mulheres como Reitoras e Vice-

Reitoras das Universidades Federais do Brasil: Um Estudo Quantitativo. XVII Colóquio 

Internacional de Gestão Universitária. Mar del Plata- Argentina, em 22 a 24 de novembro de 

2017.  

ARAÚJO, Emanuel. A arte da sedução: Sexualidade feminina na Colônia. In: DEL PRIORE, 

Mary (Org.) e BASSANZI, Carla. (Coordenadora de textos). História das mulheres no 

Brasil. 8. ed. São Paulo: Contexto, 2006. p.45-77. 

ARENDT, Hannah, 1906-1975. A condição humana. Trad. Roberto Raposo; ver. e aprs. 

Adriano Correia. 13. ed. ver. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2018. 

http://www.abc.org.br/2019/12/03/novos-membros-eleitos-para-a-abc/


185 

 

 

AVELAR, Lúcia. O protagonismo das mulheres na política. Disponível em: 

http://www.geledes.org.br. Acesso em: 15 de maio de 2017, às 21h e 40m. 

BBC NEWS/BRASIL. Coronavírus: por que países liderados por mulheres se destacam no 

combate à pandemia? Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52376867. Acesso em: 10/10/2020. 

BARRANCOS, Dora; ARCHENTI, Nélida. Feminismo e direitos das mulheres na Argentina: 

história e situação atual. In: BLAY, Eva Alterman e AVELAR, Lúcia (Orgs). 50 Anos de 

Feminismo: Argentina, Brasil e Chile: A Construção das Mulheres como Atores Políticos e 

Democráticos. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, Fapesp, 2017.  p. 55-64. 

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa (Portugal): Edições 70, 1977. 

BAUER, Martin. A popularização da ciência como ―imunização cultural‖: a função de 

resistência das Representações Sociais. In: GUARESCHI, Pedrinho A. e JOVCHELOVITCH, 

Sandra (orgs.); [prefácio Serge Moscovici]. Textos em representações sociais. 14. ed. 

Petrópolis: Vozes, 2013.p.183-208. 

BARROSO João. A escola como espaço público local. In: TEODORO, Antonio(org.). 

Educar, promover, emancipar. Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas, 2001.  

BASTOS, João Baptista (Org.). Gestão Democrática. 3. ed. Rio de Janeiro: DP&A/SEPE, 

2002.  

BEAUVOIR, Simone. O segundo sexo: fatos e mitos. 4. ed. v.1. Trad. Sérgio Milliet. São 

Paulo: Difusão Européia do Livro. 1970.  

BEAUVOIR, Simone. O segundo sexo: a experiência vivida. 2. ed. v. 2. Trad. Sérgio Milliet. 

São Paulo: Difusão Européia do Livro. 1967.  

BELL, Judith. Como realizar um projecto de investigação: Um guia para a pesquisa em 

ciências sociais e educação. 2.ed. Lisboa: Gradativa, 2002. 

BELL HOOKS. INTELECTUAIS NEGRAS. In: ESTUDOS FEMINISTAS. Ano 3, 2° 

SEMESTRE 1995, p. 464-478.  

BERTONI. Luci Mara; GALINKIN. Ana Lúcia (Org.). Gênero e educação. In: Em Aberto, 

Brasília, v. 27, n. 92, jul./dez. Brasília: INEP, 2014. 

BLAY, Eva Alterman e AVELAR, Lúcia (Orgs). 50 Anos de Feminismo: Argentina, Brasil e 

Chile: A Construção das Mulheres como Atores Políticos e Democráticos. São Paulo: Editora 

da Universidade de São Paulo, Fapesp, 2017.  

BLAY, Eva Alterman. Como as mulheres se construíram como agentes políticas e 

democráticas: o caso brasileiro. In: _______ e AVELAR, Lúcia (Orgs). 50 Anos de 

Feminismo: Argentina, Brasil e Chile: A Construção das Mulheres como Atores Políticos e 

Democráticos. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, Fapesp, 2017.p.65-98. 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52376867


186 

 

 

BOBBIO, Norberto. Dicionário de política. trad. Carmen C. Varriale et al.; coord. trad. João 

Ferreira; rev. geral João Ferreira e Luis Guerreiro Pinto Cacais. 11.ed. Brasília: Editora 

Universidade de, 1998. 

BOBBIO, Noberto. O futuro da democracia. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 

BOBBIO, Noberto. Estado, Governo, Sociedade: Para uma teoria geral da política. São 

Paulo: Paz e Terra, 2012.  

BOURDIEU, Pierre, 1930-2002. Razões Práticas: Sobre a teoria da ação. Campinas: Papirus, 

1996. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Ministério da Educação. 

Esplanada dos Ministérios. Brasília. Distrito Federal, 1988. 

BRASIL. LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Texto na íntegra Lei 

9394 de 20 de dezembro de 1996. Editora Saraiva, 1996. 

BRASIL. Lei que dispõe sobre o sistema de cotas nas universidades públicas federais e nos 

institutos federais de educação, nº 12.711 de 29 de agosto de 2012.  

BARROSO João (org.). O Estudo da Escola. Porto: Porto Editora LDA, 1996. 

BUTLER, Judithe. A vida psíquica do poder: Teorias da sujeição. Trad. Rogério Bettoni. 

1.ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017. 

CÂMARA DO SENADO. Senadores em exercício. Disponível em: 

https://www25.senado.leg.br/web/senadores/em-exercicio. Acesso em: 01/04/2018. 

CÂMARA FEDERAL. Bancada feminina na Câmara sobe de 51 para 77 deputadas. 

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/564035-

BANCADA-FEMININA-NA-CAMARA-SOBE-DE-51-PARA-77-DEPUTADAS.html. 

Acesso em 20/01/2019. 

CÂMARA FEDERAL. Composição da Câmara dos Deputados Federais por gênero e etnia. 

Disponível em: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/COM-A-

PALAVRA/475678-ESTUDO-ANALISA-NOVA-COMPOSICAO-DA-CAMARA-POR-

GENERO-E-RACA.html. Acesso em junho de 2017.  

 

CAMARGO, Goiandira Ortiz de; SIQUEIRA, Ebe Maria Lima de. Cora Coralina e 

Leodegária de Jesus , Leitura EM Revista: n. 16 (2019): Edição Especial: Cora Coralina e 

Leodegária de Jesus: 130 anos de nascimento 

CAMPOS, Pedro Humberto Faria; ROUQUETTE, Michel-Louis. Abordagem Estrutural e 

Componente Afetivo das Representações Sociais. In: Psicologia: Reflexão e Crítica, 2003, 

16(3), pp. 435-445.  

CANAL DO YOUTUBE. Entrevistas com os candidatos. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=FbWnbTJ-Sgo. Acesso em: 13 abr. 2018. 

https://iiler.puc-rio.br/leituraemrevista/index.php/LER/article/view/229
https://iiler.puc-rio.br/leituraemrevista/index.php/LER/article/view/229
https://iiler.puc-rio.br/leituraemrevista/index.php/LER/issue/view/28
https://iiler.puc-rio.br/leituraemrevista/index.php/LER/issue/view/28
https://iiler.puc-rio.br/leituraemrevista/index.php/LER/issue/view/28


187 

 

 

CANETTI, Elias. Massa e poder. Trad. Sérgio Tellaroli. São Paulo: Companhia das Letras, 

1995. 

CAVALCANTI, Paula Arcoverde. Análise de políticas públicas: o estudo do Estado em 

ação. Salvador: ADUNEB, 2012. 

b. CNPQ. Pioneiras da Ciência no Brasil. Disponível em: 

http://www.cnpq.br/web/guest/pioneiras-da-ciencia-do-brasil3. Acesso em: 13/06/2020. 

CORRÊA, João Jorge; CARDOSO, Ana Cláudia Ferreira. As Eleições para Diretores 

Enquanto Instrumento de democratização da gestão Escolar: Uma análise da 

Experiência Implantada na Rede Municipal de Ensino de Ponta Grossa. In: ENSAIO: 

Avaliação e Políticas Públicas em Educação.v.8(abril/junho.2000) Rio de janeiro: Fundação 

Cesgranrio, 2000.p.181-198. 

CORTÊS, Láis Ramalho. Direito: A trilha legislativa da mulher. In: PINSKY, Carla 

Bassanezi; PEDRO, Joana Maria (Orgs.). Nova História das mulheres no Brasil. eBook. 

São Paulo: Contexto, 2013. Cap.12.  

COSTA, Ana Alice Alcântara; SARDENBERG. Cecília Maria B. O Feminismo do Brasil: 

reflexões teóricas e perspectivas. Salvador: UFBA / Núcleo de Estudos Interdisciplinares 

sobre a Mulher, 2008. 

COSTA, Ana Alice Alcântara. O MOVIMENTO FEMINISTA NO BRASIL: DINÂMICAS 

DE UMA INTERVENÇÃO POLÍTICA. Disponível em: 

http://www.revistagenero.uff.br/index.php/revistagenero/article/viewFile/380/285. Acesso em 

15 de março de 2018. 

COUTINHO, Maria da Penha de Lima; SARAIVA, Evelyn Rúbia de Albuquerque (orgs.). 

Métodos de pesquisa em psicologia social: perspectivas qualitativas e quantitativas. João 

Pessoa: Editora Universitária, 2011. 

CUNHA, Luiz Antônio. Universidade Temporã. 2. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 

1986.  

CUNHA, Maria Isabel da; SOARES, Sandra Regina; RIBEIRO, Marinalva Lopes (Orgs.). 

Docência Universitária: profissionalização e práticas educativas. Feira de Santana: UEFS 

Editora, 2009. 

CURY, Carlos Roberto Jamil. Gestão democrática dos sistemas públicos de ensino. In: 

OLIVEIRA, Maria Auxiliadora. Gestão educacional: novos olhares, novas abordagens. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 

DAL RI, Neusa Maria. Lutas do passado, conquistas do presente e perspectivas futuras: 

movimento feminista em debate. In: BRABO, Tânia Suely Antonelli Marcelino. (Org.). 

Gênero e educação: lutas do passado, conquistas do presente e perspectivas futuras. São 

Paulo: Ícone, 2007. 

http://www.cnpq.br/web/guest/pioneiras-da-ciencia-do-brasil3


188 

 

 

DAVIS, Angela, 1944. Mulheres, raça e classe. Trad. Heci Regina Candiani. São Paulo: 

Boitempo, 2016. 

DEL PRIORE, Mary (Org.) e BASSANZI, Carla. (Coordenadora de textos). História das 

mulheres no Brasil. 8. ed. São Paulo: Contexto, 2006.  

DEL PRIORE, Mary. Magia e Medicina na Colônia: O corpo feminino. In: DEL PRIORE, 

Mary (Org.) e BASSANZI, Carla. (Coordenadora de textos). História das mulheres no 

Brasil. 8. ed. São Paulo: Contexto, 2006. p.78-114. 

DIAS SOBRINHO, José. Prefácio. In: MARBACK NETO, Guilherme. Avaliação: 

instrumento de gestão universitária. Vila Velha, ES: Editora Hoper, 2007.  

DURKHEIM, Émile. Representações individuais e representações coletivas. In: 

DURKHEIM, Émile. Sociologia e Filosofia. Trad. J. M. de Toledo Camargo. Rio de Janeiro: 

Forense, [1924] 1970. 

DUVEEN, Gerard. Introdução. In: MOSCOVICI, Serge. Representações sociais: 

investigações em psicologia social. Editado em inglês por Gerard Duveen; traduzido do inglês 

por Pedrinho A. Guareschi. Petrópolis: Vozes, 2003.p. 

DUVEEN, Gerard. Crianças enquanto atores sociais: as Representações Sociais em 

desenvolvimento. In: GUARESCHI, Pedrinho A. e JOVCHELOVITCH, Sandra (orgs.); 

[prefácio Serge Moscovici]. Textos em representações sociais. 14. ed. Petrópolis: Vozes, 

2013. 

FALCI, Miridan Knox. Mulheres do Sertão Nordestino. In: DEL PRIORE, Mary (Org.) e 

BASSANZI, Carla. (Coordenadora de textos). História das mulheres no Brasil. 8. ed. São 

Paulo: Contexto, 2006.p. 241-277. 

FARR, Robert M. Representações Sociais: a teoria e sua história. In: GUARESCHI, Pedrinho 

A. e JOVCHELOVITCH, Sandra (orgs.); [prefácio Serge Moscovici]. Textos em 

representações sociais. 14. ed. Petrópolis: Vozes, 2013.p.27-54. 

FERREIRA, Naura Carapeto. Gestão Democrática da Educação: atuais tendências, novos 

desafios. 2.ed. São Paulo: Cortez,2000. 

FIALHO, Nádia Hage. Universidade multicampi. Brasília: Autores Associados: Plano 

Editora, 2005. 

FIGUEIREDO, Luciano. Mulheres nas Minas Gerais. In: DEL PRIORE, Mary (Org.) e 

BASSANZI, Carla. (Coordenadora de textos). História das mulheres no Brasil. 8. ed. São 

Paulo: Contexto, 2006. p.141-188. 

FONSECA, Cláudia. Ser mulher, mãe e pobre. In: DEL PRIORE, Mary (Org.) e BASSANZI, 

Carla. (Coordenadora de textos). História das mulheres no Brasil. 8. ed. São Paulo: 

Contexto, 2006. p.510-553. 

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Org. e Trad.Roberto Machado. Rio de janeiro: 

Edições Graal,1979. 



189 

 

 

FOUCAULT, Michel, 1926-1984. 7. ed. A arqueologia do saber. Tradução de Luiz Felipe 

Baeta Neves, 7.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009. 

FRAZÃO, Dilva. Biografia de Rachel de Queiroz. Disponível: 

https://www.ebiografia.com/rachel_queiroz/. Acesso em: 28/09/2020. 

FREITAS, Marcel de Almeida. Mulheres cientistas: percursos e percalços a partir da 

realidade da UFMG. Belo Horizonte: Conhecimento Livraria e Distribuidora, 2018. 

GALINKIN. Ana Lúcia; BERTONI. Luci Mara (Org.). Apresentação. In: Em Aberto, 

Brasília, v. 27, n. 92, jul./dez. Brasília: INEP, 2014.p.21-42. 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed.- São Paulo: Atlas, 2008. 

GOMES, N. L. Diversidade Cultural, Currículo e Questão Racial: Desafios para a prática 

pedagógica. In: A., ABRAMOWICZ; A.; BARBOSA L.M.A.; SILVÉRIO, V.R., (Orgs.). 

Educação como prática da diferença. Campinas: Armazém do Ipê (Autores Associados), 

2006.p.21-40. 

GOHN. Maria da Glória. Conselhos gestores e participação sociopolítica. São Paulo: 

Cortez, 2001.  

GONÇALVES, Eliane e MELLO, Luiz. Gênero: vicissitudes de uma categoria e seus 

―problemas‖. In: Ciência e Cultura SBPC. vol.69 n.1, São Paulo Jan./Mar. 2017. p. 26-30. 

GROSSI, Miriam Pillar. A REVISTA ESTUDOS FEMINISTAS FAZ 10 ANOS: UMA 

BREVE HISTÓRIA DO FEMINISMO NO BRASIL. Estudos Feministas, Florianópolis, 

12(N.E.): 264, setembro-dezembro/2004.p.211-221. 

GUARESCHI, Pedrinho A. e JOVCHELOVITCH, Sandra (orgs.); [prefácio Serge 

Moscovici]. Textos em representações sociais. 14. ed. Petrópolis: Vozes, 2013. 

GUIMARÃES, Sabrina Guerra; ARAS, Lina Marina Brandão de. A ciência e seus discursos: 

a exclusão das mulheres na Medicina. In: SARDENBERG, Cecília Maria Bacellar; 

MINELLA, Luzinete Simões. Gênero e ciências: mulheres em novos campos (Org.). 

Salvador: EDUFBA/NEIM, 2016.  

GUSMÃO, Emery Marques. Debates sobre educação feminina no século XIX: Nísia Floresta 

e Maria Amália Vaz de Carvalho. In: Est. Hist., Rio de Janeiro, vol. 25, nº 50, p. 269-289, 

julho-dezembro de 2012. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/eh/v25n50/a01v25n50.pdf. 

Acesso em: 16/09/2019.  

HALBWACHS, Maurice. A Memória coletiva. 2. ed. Trad. Laurent Léon Schaffter. São 

Paulo: Revista dos Tribunais LTDA, 1990. 

HALBWACHS, Maurice. Los Marcos Sociales de la Memoria. Trad. Manuel A. Baeza y 

Michel Mujica. Rubí (Barcelona): Anthropos Editorial; Concepción: Universidad de la 

Concepción; Caracas: Universidad Central de Venezuela, 2004. 

HOMENAGEM ÀS MULHERES CIENTISTAS. In: Jornal da Ciência – Ciência e Mulher. 

Ano XXX – nº 770 –São Paulo, Setembro de 2017 – ISSN 1414 -655X. 

https://www.ebiografia.com/rachel_queiroz/


190 

 

 

IBGE. Taxa de analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais. Disponível em: 

https://brasilemsintese.ibge.gov.br/educacao/taxa-de-analfabetismo-das-pessoas-de-15-anos-

ou-mais.html. Acesso em: 15 de agosto de 2019. 

IBGE/EDUCA. Conheça o Brasil – População/Educação. Disponível em: 

https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18317-educacao.html. Acesso 

em: 5 de setembro de 2019. 

IBARRA, Ana Lucía Iñiguez e BERTONI, Luci Mara. Aportaciones de las doctoras de la 

Iglesia Católica y de algunas feministas em torno a la educación de las mujeres. In: RADL-

FHILIPP, Rita Maria e MAGALHÃES, Lívia Diana Rocha. Educación, género y dinámicas 

sociales diversas em el contexto transnacional. Santiago de Compostela: Universidade de 

Compustela, Servizo de Publicacións e Intercambio científico, 2016. p. 

INFOESCOLA. População da Bahia conforme o sexo. Disponível em: 

http://www.infoescola.com/demografia/populacao-da-bahia/. Acesso em 21 de outubro de 

2017. 

INSTITUTUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA [IBGE]. Disponível em: 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-

noticias/noticias/20234-mulher-estuda-mais-trabalha-mais-e-ganha-menos-do-que-o-

homem.html. 

INSTITUTUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. IBGE CIDADES. 

Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/.  

INSTITUTUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA [IBGE]. Distribuição 

percentual da população por sexo – Brasil – 1980 a 2010. Disponível em: 

https://brasilemsintese.ibge.gov.br/populacao/distribuicao-da-populacao-por-sexo.html. 

Acesso em: julho de 2017. 

INSTITUTUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA [IBGE]. Estimativa da 

população do Estado da Bahia em 2016. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=ba. Acesso em 21 de outubro de 2017. 

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA [IPEA]. Em 10 anos, redução da 

extrema pobreza foi de ao menos 63%. Disponível em: 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2700. 

Acesso em: 23 de julho de 2017. 

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA [ANÌSIO TEIXEIRA]. Sinopse Estatística da 

Educação Superior, 2017. Brasília: INEP, 2018. Disponível em: 

http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse . Acesso em 20/03/ 2019. 

IPEA. Professores da Educação Básica no Brasil: condições de vida, inserção no Mercado 

de Trabalho e remuneração. Brasília: Rio de Janeiro IPEA, 2017. 

IZQUIERDO, María Jesús. El malestar en desigualdad. Madrid: Edições Cátedra, S.A., 

1998.  



191 

 

 

JESUS, Joselito Manoel de. A formação política dos professores no Programa Rede 

UNEB 2000. Salvador, [s.n.] 2005. 127f. Dissertação (Mestrado). Universidade do Estado da 

Bahia Departamento de Educação. Campus I. 2005. 

JODELET, Denise. Representações sociais: um domínio em expansão. In: JODELET, Denise. 

(Org.). As representações sociais. Trad. Lilian Ulup. Rio de Janeiro: EDUERJ,2001.p. 

JOFFE, Hélène. ―Eu não‖, ―o meu grupo não‖: Representações Sociais transculturais da Aids. 

In: GUARESCHI, Pedrinho A. e JOVCHELOVITCH, Sandra (orgs.); [prefácio Serge 

Moscovici] . Textos em representações sociais. 14. ed. Petrópolis: Vozes, 2013.p.239-261. 

JOVCHELOVITCH, Sandra. Vivendo a vida com os outros: intersubjetividade, espaço 

público e Representações Sociais. In: GUARESCHI, Pedrinho A. e JOVCHELOVITCH, 

Sandra (org.); [prefácio Serge Moscovici]. Textos em representações sociais. 14. ed. 

Petrópolis: Vozes, 2013.p.53-72. 

KAINGÁNG, Azelene. Indígenas: depoimento de uma militante. In: KYRIAKOS, Norma. 

Movimento feminista em debate. In: BRABO, Tânia Suely Antonelli Marcelino. (Org.). 

Gênero e educação: lutas do passado, conquistas do presente e perspectivas futuras. eBook. 

São Paulo: Ícone, 2007. Cap. 18. 

KLEBIS, Daniela. Sinhá Moreira, a precursora do Vale da Eletrônica. Jornal da Ciência. 

SBPC. Ano Xxx – N. 770 - São Paulo, Setembro de 2016 - ISSN 1414-655X.p. 

KYRIAKOS, Norma. A história do feminismo no Brasil. In: BRABO, Tânia Suely Antonelli 

Marcelino. (Org.). Gênero e educação: lutas do passado, conquistas do presente e 

perspectivas futuras. São Paulo: Ícone, 2007.p.17-29. 

LARGO, Eliana. 50 anos de feminismo no Chile: texto e contexto. In: BLAY, Eva Alterman; 

AVELAR, Lúcia (Org.). 50 Anos de Feminismo: Argentina, Brasil e Chile: A Construção 

das Mulheres como Atores Políticos e Democráticos. São Paulo: Editora da Universidade de 

São Paulo, Fapesp, 2017.   

LIBÂNEO, José Carlos. Educação escolar: políticas, estrutura e organização. 4. ed. São 

Paulo, Cortez, 2007. 

LOURO, Guacira Lopes. Mulheres na sala de aula. In: DEL PRIORE, Mary (Org.) e 

BASSANZI, Carla. (Coordenadora de textos). História das mulheres no Brasil. 8. ed. São 

Paulo: Contexto, 2006. p.443-481. 

LOURO, Guacira Lopes. Gênero, Sexualidade e Educação: uma perspectiva pós-

estruturalista. 14.ed. Petrópolis: Vozes, 2012. 

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D.A. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. 

6ª reimpressão. São Paulo: EPU, 2001.  

MATOS, Maria Teresa Navarro de Britto. Memória Institucional e Gestão Universitária 

no Brasil: o caso da Universidade Federal da Bahia. Tese de doutorado. Universidade Federal 

da Bahia, Salvador, 2004, 184f. 



192 

 

 

MOTA JUNIOR, Antônio de Macedo; TORRES, Henderson Carvalho. EDUCAÇÃO 

SUPERIOR NO ESTADO DA BAHIA: contexto histórico e expansão da oferta. In: Plurais: 

Revista Multidisciplinar. Salvador, v. 2, n.2, p. 83 106, abr./ago. 2017. 

MARBACK NETO, Guilherme. Avaliação: instrumento de gestão universitária. Vila Velha, 

ES: Editora Hoper, 2007.  

MASETTO, Marcos Tarciso. Formação continuada de docentes do ensino superior numa 

sociedade do conhecimento. In: CUNHA, Maria Isabel da; SOARES, Sandra Regina; 

RIBEIRO, Marinalva Lopes (Orgs.). Docência Universitária: profissionalização e práticas 

educativas. Feira de Santana: UEFS Editora, 2009. 

MATOS, Marlise. MOVIMENTO E TEORIA FEMINISTA: É POSSÍVEL RECONSTRUIR 

A TEORIA FEMINISTA A PARTIR DO SUL GLOBAL? In: Rev. Sociol. Polít., Curitiba, v. 

18, n. 36, p. 67-92, jun. 2010. 

MEC. Censo do professor. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/plano-nacional-de-

formacao-de-professores/censo-do-professor. Acesso em: 15 de agosto de 2019. 

MENEZES, Márcia Barbosa de. A trajetória profissional da ―menina de saia estampada‖: 

caminhos iniciais de uma professora de Matemática em um mundo androcêntrico. In: 

SARDENBERG, Cecília Maria Bacellar; MINELLA, Luzinete Simões. Gênero e ciências: 

mulheres em novos campos (Org.). Salvador: EDUFBA/NEIM, 2016.  

MICHALISZYN, Mario Sergio; TOMASINI, Ricardo. Pesquisa: orientações e normas para 

elaboração de projetos, monografias e artigos científicos. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2012. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.); DESLANDES, Suely Ferreira e GOMES, 

Romeu. Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade. 34. ed. Petrópolis: Vozes, 2015. 

MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA [MEC]. Número de Instituições e cursos no 

Ensino Superior. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/32044-censo-

da-educacao-superior. Acesso em: julho de 2017. 

MOSCOVICI, Serge. Representações sociais: investigações em psicologia social. Editado 

em inglês por Gerard Duveen; traduzido do inglês por Pedrinho A. Guareschi. Petrópolis: 

Vozes, 2003.  

MOSCOVICI, Serge. Prefácio. In: GUARESCHI, Pedrinho A.; JOVCHELOVITCH, Sandra 

(orgs.); [prefácio Serge Moscovici]. Textos em representações sociais. 14. ed. Petrópolis: 

Vozes, 2013. 

MOTTA, Fabrício Macedo. Autonomia universitária e seus reflexos na escolha dos dirigentes 

das Instituições Federais de Ensino Superior. Revista Brasileira de Estudos Políticos, Belo 

Horizonte, n. 116, pp. 277-307, jan./jun. 2018. 

NEPOMUCENO, B. (2013) Mulheres negras: protagonismo ignorado. In: PINSKY, Carla 

Bassanezi e PEDRO, Joana Maria (Orgs.). Nova História das mulheres no Brasil. eBook. 

São Paulo: Contexto, 2013. Cap.17.  



193 

 

 

NEVES, Clarissa Eckert Baeta. A estrutura e o funcionamento do Ensino Superior no Brasil. 

In: SOARES, Susana Arrosa (Org.) et al. A Educação Superior no Brasil. Brasília: 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, 2002.p. 

NEZ, Egeslaine de. Os Dilemas da Gestão de Universidades Multicampi no Brasil. Revista 

GUAL, Florianópolis, v. 9, n. 2, p. 131-153, maio 2016. 

NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm, 1844-1900. Genealogia da moral: uma polêmica / 

Friedrich; tradução, notas e posfácio Paulo César de Souza. — São Paulo: Companhia das 

Letras, 2009. 

NIQUITO, Thais Waideman; RIBEIRO, Felipe Garcia; PORTUGAL, Marcelo Savino 

IMPACTO DA CRIAÇÃO DAS NOVAS UNIVERSIDADES FEDERAIS SOBRE AS 

ECONOMIAS LOCAIS. Planejamento e políticas públicas. n. 51. jul./dez. 2018 p. 367-

394. 

NOGUEIRA, Maria Lúcia Porto Silva. Mulheres, história e literatura em João Gumes: 

Alto sertão da Bahia, 1897-1930. São Paulo: Intermeios, 2015.  

OLIVEIRA, Maria Auxiliadora. Gestão educacional: novos olhares, novas abordagens. 

Petrópolis: Vozes, 2005. 

OLIVEIRA, Fabíola de; VILAVERDE, Ludmila. As Mulheres presidentes da SBPC. Jornal 

da Ciência. SBPC. Ano Xxx – N. 770 - São Paulo, Setembro de 2017 - ISSN 1414-655X.p. 

OLIVEIRA, Guacira Cesar de. Avanços e recuos nas políticas de promoção da igualdade e 

direitos para as mulheres. In: PAULA, M. (org.). “Nunca antes na história desse país…”? 

Um balanço das políticas do governo Lula. Rio de Janeiro: Fundação Heinrich Böll, 2011.p. 

32-59. 

OLIVEIRA, Janderson Carneiro. Consumo de drogas: memórias, representações sociais e 

suas influências nas práticas de educação em saúde. 2017. 203f. Dissertação (Mestrado) 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Programa de Pós-graduação em Memória: 

linguagem e sociedade, Vitória da Conquista, 2017. 

PARO Vitor Henrique. Gestão Democrática da Escola Pública. 3.ed. São Paulo: Ática, 

2008. 

PEDRO, Joana Maria. O Feminismo de ―Segunda Onda‖: corpo, prazer e trabalho. In: 

PINSKY, Carla Bassanezi; PEDRO, Joana Maria (Orgs.). Nova História das mulheres no 

Brasil. eBook. São Paulo: Contexto, 2013. Cap.11. 

PEDRO, Joana Maria. Mulheres do Sul. In: DEL PRIORE, Mary (Org.) e BASSANZI, Carla. 

(Coordenadora de textos). História das mulheres no Brasil. 8. ed. São Paulo: Contexto, 

2006. p.278-321. 

PERUJO SERRANO, Francisco. Pesquisar no labirinto: a tese de doutorado, um desafio 

possível. Trad. Marcos Marcionilo. São Paulo: Parábola Editorial, 2011. 



194 

 

 

PIERUCCI, Antônio Flávio. Do feminismo igualitarista ao feminismo diferencialista e 

depois. In: BRABO, Tânia Suely Antonelli Marcelino. (Org.). Gênero e educação: lutas do 

passado, conquistas do presente e perspectivas futuras. São Paulo: Ícone, 2007. 

PIMENTA, Selma Garrido; ANASTASIOU, Léa das Graças Camargos. Docência no ensino 

superior. São Paulo: Cortez, 2002. 

PINSKY, Carla Bassanezi; PEDRO, Joana Maria (Orgs.). Nova História das mulheres no 

Brasil. eBook. São Paulo: Contexto, 2013.  

PINTO, Céli Regina Jardim. FEMINISMO, HISTÓRIA E PODER. In: Rev. Sociol. Polít., 

Curitiba, v. 18, n. 36, p. 15-23, jun. 2010.  

PORTAL DE NOTÍCIAS GLOBO (G1). Só 1 a cada 10 candidaturas a prefeito é de 

mulher; nenhum partido lança mais candidatas mulheres do que homens. Disponível em: 

https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2020/eleicao-em-numeros/noticia/2020/09/29/so-1-a-

cada-10-candidaturas-a-prefeito-e-de-mulher-nenhum-partido-lanca-mais-candidatas-

mulheres-do-que-homens.ghtml. Acesso em: 26/09/2020.  

QUIRINO. Raquel. (Org.). Relações de Trabalho, Educação e Gênero. Jundiaí: Pacto 

editorial, 2014. 

RADL-PHILIPP, Rita Maria e MAGALHÃES, Lívia Diana Rocha. Educación, género y 

dinámicas sociales diversas em el contexto transnacional. Santiago de Compostela: 

Universidade de Compustela, Servizo de Publicacións e Intercambio científico, 2016. 

RAMALHO, Betania Leite. 40 anos da pós-graduação em educação no Brasil: produção do 

conhecimento, poderes e práticas. Revista Brasileira de Educação v. 11 n. 31 jan./abr. 

2006.p. 183-185. 

RAMINELLI, Ronald. Eva Tupinambá. In: DEL PRIORE, Mary (Org.) e BASSANZI, Carla. 

(Coordenadora de textos). História das mulheres no Brasil. 8. ed. São Paulo: Contexto, 

2006.p.11-44. 

RICOUER, Paul, 1913-2005. A memória, a história, o esquecimento. Trad. Alain François 

(et. al). Campinas: Unicamp, 2007. 

ROSEMBERG, Fúlvia. Educação: Mulheres educadoras e a educação de mulheres. In: 

PINSKY, Carla Bassanezi; PEDRO, Joana Maria (Orgs.). Nova História das mulheres no 

Brasil. eBook. São Paulo: Contexto, 2013. Cap.15.  

SÁ, Celso Pereira de. A construção do objeto de pesquisa em Representações Sociais. Rio 

de Janeiro: EDUERJ, 1998. 

SÁ, Celso Pereira de. (2007b). Sobre o campo de estudo da memória social: uma perspectiva 

psicossocial. Psicologia: Reflexão e Crítica, V.20, p. 290-295. 

SAFFIOTI, Hleieth. Gênero patriarcado violência: 2.ed. São Paulo: Expressão Popular: 

Fundação Perseu Abramo, 2015. 

SANI, Giocomo. Participação Política. In: BOBBIO, Norberto, 1909- Dicionário de política 

I Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino; trad. Carmen C, Varriale et ai.; 

https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2020/eleicao-em-numeros/noticia/2020/09/29/so-1-a-cada-10-candidaturas-a-prefeito-e-de-mulher-nenhum-partido-lanca-mais-candidatas-mulheres-do-que-homens.ghtml
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2020/eleicao-em-numeros/noticia/2020/09/29/so-1-a-cada-10-candidaturas-a-prefeito-e-de-mulher-nenhum-partido-lanca-mais-candidatas-mulheres-do-que-homens.ghtml
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2020/eleicao-em-numeros/noticia/2020/09/29/so-1-a-cada-10-candidaturas-a-prefeito-e-de-mulher-nenhum-partido-lanca-mais-candidatas-mulheres-do-que-homens.ghtml


195 

 

 

coord. trad. João Ferreira; rev. geral João Ferreira e Luis Guerreiro Pinto Cacais. - Brasília: 

Editora Universidade de Brasília, 1 l. ed., 1998. Vol. 1: 674 p. (total: 1.330 p.) Vários 

Colaboradores. Obra em 2v. p.888-890. 

SANTOS, Boaventura de Souza. Democratizar a democracia: os caminhos da democracia 

participativa. 3.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. 

SANTOS, Boaventura de Souza; ALMEIDA FILHO, Naomar de. A Universidade no Século 

XXI: Para uma Universidade Nova. Coimbra/PT: Coimbra, 2008. 

SANTOS, Izequias Estevam dos. Manual de métodos e técnicas de pesquisa científica. 9. 

ed. ver. atual. e ampl. Niterói: Impetus, 2012. 

SANTOS, Lucy Woellner dos; ICHIKAWA, Elisa Yoshie e CARGANO, Doralice de Fátima 

(Orgs). Ciência, tecnologia e gênero: desvelando o feminino na construção do conhecimento. 

Londrina: IAPAR, 2006.  

SANTOS, Maria de Fátima de Souza; ALMEIDA, Leda Maria de. (ORGs.). Diálogos com a 

teoria da representação social. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2005.  

SANTOS, Mirian Rosa dos. História de reencontro: ancestralidade, pertencimento e 

enraizamento na descoberta de ser negra. Dissertação de mestrado. 130 fls. Programa de Pós-

graduação em Psicologia. Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, 2014.  

SANTOS, Boaventura de Souza. Pela Mão de Alice: O Social e o Político na Pós-

Modernidade. 7. ed. Porto, PT: Edições Afrontamento, 1999.  

SAVIANI, Dermeval. História das Idéias Pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores 

Associados, 2007. 

SARDENBERG, Cecília Maria Bacellar; MINELLA, Luzinete Simões. Gênero e ciências: 

mulheres em novos campos (Org.). Salvador: EDUFBA/NEIM, 2016.   

SOARES, Susana Arrosa (Org.) et al. A Educação Superior no Brasil. Brasília: 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, 2002. 

SIMÕES, Mara Leite. O SURGIMENTO DAS UNIVERSIDADES NO MUNDO E SUA 

IMPORTÂNCIA PARA O CONTEXTO DA FORMAÇÃO DOCENTE. In: Revista Temas 

em Educação, João Pessoa, v.22, n.2, p. 136-152, jul.-dez. 2013. 

SOIHET, Rachel. Movimento de Mulheres: A conquista do espaço público. In: PINSKY, 

Carla Bassanezi; PEDRO, Joana Maria (Orgs.). Nova História das mulheres no Brasil. 

eBook. São Paulo: Contexto, 2013. Cap.10.  

SOIHET, Rachel. Mulheres pobres e violência no Brasil Urbano. In: DEL PRIORE, Mary 

(Org.) e BASSANZI, Carla. (Coordenadora de textos). História das mulheres no Brasil. 8. 

ed. São Paulo: Contexto, 2006. p.362-400. 

SOUZA, Irlena Moreira Lopes de. Uma análise da participação da comunidade escolar na 

elaboração do Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal Profª Norma Vídero – 

Município de Itabuna-Ba. Dissertação de mestrado, 152 fls. Salvador, 2007.  



196 

 

 

STOPPINO, MARIO. Ditadura. In: BOBBIO, Norberto, 1909- Dicionário de política I 

Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino; trad. Carmen C, Varriale et ai.; 

coord. trad. João Ferreira; rev. geral João Ferreira e Luis Guerreiro Pinto Cacais. - Brasília : 

Editora Universidade de Brasília, 1 l. ed., 1998. Vol. 1: 674 p. (total: 1.330 p.) Vários 

Colaboradores. Obra em 2v. p.368-379. 

SPINK, Mary Jane. Desvendando as teorias implícitas: uma metodologia de análise das 

Representações Sociais. In: GUARESCHI, Pedrinho A. e JOVCHELOVITCH, Sandra 

(orgs.); [prefácio Serge Moscovici] . Textos em representações sociais. 14. ed. Petrópolis: 

Vozes, 2013.p.95-118. 

STEIL, Andrea Valeria. Organizações, gênero e posição hierárquica – compreendendo o 

fenômeno do teto de vidro. Revista de Administração, São Paulo v.32, n.3, p.62-69, 

julho/setembro 1997.  

TABAK, Fanny. O laboratório de pandora: estudos sobre a ciência no feminismo. Rio de 

Janeiro: Garamond, 2002. 

TEIXEIRA, Anísio Spínola (1900-1971). Educação para a democracia: introdução à 

administração educacional.3.ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2007.  

TELLES, Norma. Escritoras, Escritas, Escrituras. In: DEL PRIORE, Mary (Org.) e 

BASSANZI, Carla. (Coordenadora de textos). História das mulheres no Brasil. 8. ed. São 

Paulo: Contexto, 2006. p.401-442. 

TELLES, Lígia Fagundes. Mulher, Mulheres. In: DEL PRIORE, Mary (Org.) e BASSANZI, 

Carla. (Coordenadora de textos). História das mulheres no Brasil. 8. ed. São Paulo: 

Contexto, 2006. p.669-672. 

TIBURI, Marcia. Feminismo em comum: para todas, todes e todas. Rio de Janeiro: Rosa dos 

Tempos, 2018. 

TORRES, Carlos Alberto. Educação, Democracia e Cidadania. Tensões e dilemas no mundo 

contemporâneo. In: TEODORO, António (Org.). Autonomia da escola: princípios e 

propostas. 4.ed. São Paulo: Córtex: Instituto Paulo Freire, 2001.p. 

TRIGUEIRO, Michelangelo Giotto Santoro. Governo e gestão da educação superior. In: 

SOARES, Susana Arrosa (Org.) et al. A Educação Superior no Brasil. Brasília: 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, 2002.p. 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA. [UESB]. Resolução CONSU 

n. 09/2017. Regulamento Eleitoral para escolha do (a) Reitor (a) e Vice-Reitor (a) da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, quadriênio 2018/2022. 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA. [UESB]. UESB elege Luiz 

Otávio e Marcos Henrique. Disponível em: 

http://www.uesb.br/ascom/ver_noticia_.asp?id=16465. Acesso em: 13 abr. 2018.  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA. [UESB]. Proclamação dos 

resultados das eleições para Reitor e Vice –reitor da UESB. Disponível em: 

http://www2.uesb.br/noticias/__trashed-3/. Acesso em: 13 abr. 2018. 



197 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA. [UESB]. Número de docentes 

das Universidades Públicas Estaduais da Bahia. Disponível em: 

http://www.uesb.br/catalogo/qgd.asp?cod=23: Anexo Único – Lei nº 13.376, DOE> 25.09.15. 

Acesso em 10 de novembro de 2017. 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA. [UESB]. Anuário UESB. 

Disponível em: http://www.uesc.br/asplan/anuario/anuario2017base2016/Anuario2016.pdf. 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ [UESC]. Histórico da Universidade 

Estadual de Santa Cruz (UESC). Disponível em: 

http://www.uesc.br/a_uesc/index.php?item=conteudo_historia.php. Acesso em: 14/12/2017.  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA [UEFS]. Número de alunos da 

UEFS. Disponível em: http://ruf.folha.uol.com.br/2015/perfil. Acesso em junho de 2017. 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. [UNEB]. Resolução n. 888/2012. Publicada no 

D.O.E. de 05/06-05-2012, p. 24-27. 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. [UNEB]. Edital de convocação n. 081/2017. 

Referente ao Aviso n. 126/2017, publicado no D.O.E. de 15 de julho de 2017. 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. [UNEB]. Ato n. 04/2017. Proclamação do 

resultado da eleição direta para os cargos de Reitor e Vice-reitor da UNEB, quadriênio 2018-

2021. 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. [UNEB]. Anuário UNEB em Dados: 2017 - 

Base 2016 / Universidade do Estado da Bahia. – Salvador: EDUNEB, 2017. 198p. Disponível 

em: http://www.uneb.br/files/2016/01/Anu%C3%A1rio_2017_16_vers%C3%A3o-web.pdf. 

Acesso em: 10/05/2018. 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. [UNEB]. Regimento Geral. Disponível em: 

http://www.uneb.br/files/2009/10/REGIMENTO-GERAL-DA-UNEB-2012.pdf. 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. [UNEB]. Dados Institucionais em: 

http://www.uneb.br/institucional/a-universidade/. 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. [UNEB]. PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL [UNEB/PDI(2013-2017)] Disponível em: 

http://www.uneb.br/proplan/files/2013/07/PDIWEB2013.pdf. Acesso em: 10/05/2018 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. [UNEB]. Número de alunos da UNEB. 

Disponível em: http://www.uneb.br/institucional/a-universidade. Acesso em junho de 2017. 

VAINFAS, Ronaldo. Homoerotismo feminino e o Santo ofício. In: DEL PRIORE, Mary 

(Org.) e BASSANZI, Carla. (Coordenadora de textos). História das mulheres no Brasil. 8. 

ed. São Paulo: Contexto, 2006. p.115-140. 

VALA, Jorge. Representações sociais e Psicologia social do conhecimento quotidiano. In: 

VALA, Jorge. MONTEIRO, Maria Benedita. (Coord.). Psicologia Social. 7. ed. Lisboa: 

Calouste Gulbenkian, 2006.p.  



198 

 

 

VALENCIA, José Francisco. Representações sociais e memória social: vicissitudes de um 

objeto em busca de uma teoria. In: SÁ, Celso Perreira de. Memória, imaginário e 

representações sociais. Rio de Janeiro: Museu da República, 2005.  

VARELA, Nuria. Feminismo para principiantes. Barcelona (España): No ficción, 2013.  

WAGNER, Wolfgang. Descrição, explicação e método na pesquisa das Representações 

Sociais. In: GUARESCHI, Pedrinho A. e JOVCHELOVITCH, Sandra (orgs.); [prefácio 

Serge Moscovici]. Textos em representações sociais. 14. ed. Petrópolis: Vozes, 2013.p. 

WEBER, Max, 1864-1920. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia 

compreensiva. Tradução de Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. Brasília: Editora 

Universidade de Brasília: São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 1999. 

WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. Trad. Waltensir Dutra. 5. ed. Rio de Janeiro: 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 – TERMO DE COMPROMISSO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL 

 

Eu, Josias Benevides da Silva, declaro estar ciente das normas e resoluções que 

norteiam a atividade de pesquisa envolvendo seres humanos que o projeto, GESTÃO DAS 

UNIVERSIDADES ESTADUAIS BAIANAS: MULHERES, MEMÓRIA E 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS sob minha responsabilidade será desenvolvido em 

conformidade com a Resolução 466/2012 do CNS/CONEP, respeitando a autonomia do 

indivíduo à beneficência, a não maleficência, a justiça e equidade. Garantindo assim o zelo 

das informações e o total respeito aos indivíduos pesquisados. Ainda, nestes termos, assumo o 

compromisso de: 

* Apresentar o relatório e/ou esclarecimentos que forem solicitados pelo Comitê de Ética 

(CEP) da Universidade do Estado da Bahia; 

*Tornar os resultados desta pesquisa públicos, sejam eles favoráveis ou não;   

* Comunicar ao CEP qualquer alteração no projeto de pesquisa em forma de relatório, 

comunicação protocolada ou encaminhada via Plataforma Brasil; 

* Reconduzir a pesquisa ao CEP após seu término para obter autorização para publicação. 

 

Vitória da Conquista, ___/___/___ 

 

Josias Benevides da Silva 

Pesquisador 
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APÊNDICE 2 - DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O DESENVOLVIMENTO 

DO PROJETO DE PESQUISA  

 

 

 

Eu, Luci Mara Bertoni, orientadora responsável pelo projeto de título GESTÃO DAS 

UNIVERSIDADES ESTADUAIS BAIANAS: MULHERES, MEMÓRIA E 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS, declaro estar ciente do compromisso firmado com a orientação 

de Josias Benevides da Silva, discente do curso de Doutorado em MEMÓRIA: LINGUAGEM E 

SOCIEDADE, Linha de Pesquisa MEMÓRIA, DISCURSOS E NARRATIVAS, vinculado à 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Vitória da Conquista.  

 

 

 

Vitória da Conquista, 30/06/2017.   
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APÊNDICE 3 – OFÍCIO ÀS INSTITUIÇÕES 

Magnífico (a) Senhor (a)  

Mui digníssimo Reitor da Universidade 

É certo que a pesquisa compõe o pilar central da vida acadêmica e da formação 

docente. Nesse sentido, no desejo de melhor conhecer a memória e as representações 

sociais sobre gênero, no que diz respeito às relações de poder dentro das Instituições do 

Ensino Superior no Estado da Bahia, desejamos contar com a vossa colaboração ao nos 

receber e nos auxiliar na realização das pesquisas, com o intuito de alcançar nosso objetivo e 

colaborar com o debate sobre a temática em voga. 

A pesquisa é vinculada ao programa de pós-graduação, em nível de doutoramento de 

Memória: Linguagem e Sociedade, tendo como pesquisadores responsáveis, o orientando 

JOSIAS BENEVIDES DA SILVA e a orientadora, professora Dra. Luci Mara Bertoni.  

O projeto será submetido ao Comitê de Ética de Pesquisa da Universidade do Estado 

da Bahia, conforme o previsto na Resolução do CNS/CONEP, nº 466/2012, para garantir 

todos os procedimentos éticos e, por isso, segue em anexo, o Termo de ciência e autorização 

da Instituição, necessitando da vossa assinatura e carimbo. 

Certos de contarmos com vossa preciosa colaboração aceite nossos votos de estima e 

consideração e nossos agradecimentos por antecipação. 

Atenciosamente; 

Vitória da Conquista, ___/___/___ 

Josias Benevides da Silva 

Orientando 

 

Dra. Luci Mara Bertoni 

Orientadora 
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APÊNDICE 4 – ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEMÓRIA: LINGUAGEM E 

SOCIEDADDE - VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

TÍTULO DA PESQUISA: GESTÃO DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS BAIANAS: 

MULHERES, MEMÓRIA E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

PROBLEMAS CENTRAIS DA PESQUISA: 

Em que medida as relações de poder que se estabelecem no contexto das universidades 

restringem ou definem o espaço ocupado pela mulher na esfera da gestão dessas instituições? 

A partir de suas narrativas, quais são as memórias coletivas e as representações sociais que as 

mulheres que foram reitoras das Universidades Públicas Estaduais da Bahia têm sobre as 

relações de poder e gênero na gestão universitária? 

 

Questões: 

b) Embora algumas informações sobre a senhora possam ser localizadas no Lattes, a 

senhora gostaria de inicialmente falar um pouco sobre a sua pessoa? 

c) Quais os desafios ou problemas que a senhora enfrentou durante o processo eleitoral, 

inclusive suas motivações para se inscrever nesse processo?  

d) Quais suas lembranças (Memória) mais significativas a respeito das relações de 

poder durante sua gestão na universidade, a exemplo da participação, dos 

conflitos, dos desafios, das realizações e das frustrações? 

e) Como se dá essa relação de poder, no que se refere a gênero na gestão, segundo sua 

experiência, vivências e leituras? 
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f) A que o (a) senhor (a) atribui a baixa participação das mulheres nos altos cargos de 

poder, inclusive nas reitorias das universidades? 

g) Em sua opinião, que medidas deverão ser tomadas para que haja equiparação de 

gênero e etnia nos espaços de poder e decisões dentro e fora das universidades?  

  

Somos gratos por vossa preciosa participação nesta pesquisa! 
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APÊNDICE 5 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEMÓRIA: LINGUAGEM E 

SOCIEDADDE - VITÓRIA DA CONQUISTA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

ESTA PESQUISA SEGUIRÁ OS CRITÉRIOS DA ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS CONFORME 

RESOLUÇÕES Nº
 
466/12  E 510/2016 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. 

I - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PARTICIPANTE SOBRE A PESQUISA: 

A senhora está sendo convidada para participar da pesquisa: “GESTÃO DAS 

UNIVERSIDADES ESTADUAIS BAIANAS: MULHERES, MEMÓRIA E 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS”, de responsabilidade do pesquisador Josias Benevides da 

Silva, discente da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que tem como objetivo 

compreender as relações de poder na história da gestão das universidades públicas estaduais 

da Bahia e sua relação com a questão de gênero e etnia. 

A realização desta pesquisa trará ou poderá trazer benefícios: ampliar o debate sobre o 

tema, produzir literatura que dê embasamento para a luta de gênero e etnia na relação de 

poder, esclarecer manobras e estratégias, antes, durante e depois das eleições para reitores das 

instituições de ensino superior, como forma de manutenção do poder patriarcal, e, ao longo 

prazo, poderá contribuir para políticas internas das universidades no sentido de equilibrar o 

poder entre gêneros e etnia, sobretudo nos altos cargos de gestão.   

Quanto aos riscos da pesquisa dada à natureza da investigação poderão ser 

classificados como riscos mínimos, somente no que diz respeito ao desconforto para 

responder alguns questionamentos, o que lhe reserva o direito de não responder.   

            Caso a Senhor a ACEITE será realizado procedimentos de coletas dos dados a 

partir da sua participação em uma entrevista que será gravada em áudio pelo pós-graduando 

Josias Benevides da Silva do curso de Doutorado em Memória: Linguagem e Sociedade da 

UESB. Devido à coleta de informações o(a) senhor(a) poderá se sentir constrangido ou 

desconfortável. Sua participação é voluntária e não haverá nenhum gasto ou remuneração 

resultante dela. Garantimos que sua identidade será tratada com sigilo e, portanto o(a) Sr (a) 
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não será identificado. Caso queira (a) senhor (a) poderá, a qualquer momento, desistir de 

participar e retirar sua autorização. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com 

o pesquisador ou com a instituição. Quaisquer dúvidas que o (a) senhor (a) apresentar serão 

esclarecidas pelo pesquisador e se por acaso queira, poderá entrar em contato também com o 

Comitê de ética da Universidade do Estado da Bahia.  Esclareço ainda que de acordo com as 

leis brasileiras o (a) Sr (a) tem direito a indenização caso seja prejudicado por esta pesquisa.  

O (a) senhor (a) receberá uma cópia deste termo onde consta o contato dos pesquisadores, que 

poderão tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento.  

II. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 

RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO 

EM CASO DE DÚVIDAS. 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Doutorando Josias Benevides da Silva  

ORIENTADORA RESPONSÁVEL: Profª Drª Luci Mara Bertoni 

Endereço: Rua Alfredo Alves Boa Sorte, 106, Bairro Araújo. CEP: 46.430-000. Tel.: 

Telefone: 77 3452-2100 ou 77 999337129,  E-mail: jbenevides@uneb.br 

Comitê de Ética em Pesquisa- CEP/UNEB Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. Salvador-

BA. CEP: 41.150-000. Tel.: 71 3117-2445 e-mail: cepuneb@uneb.br 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP SEPN 510 NORTE, BLOCO A 1º 

SUBSOLO, Edifício Ex-INAN - Unidade II - Ministério da Saúde CEP: 70750-521 - Brasília-

DF 

III. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após ter sido devidamente esclarecido pelo pesquisador sobre os 

objetivos benefícios da pesquisa e riscos de minha participação na pesquisa “GESTÃO E 

PODER: A MEMÓRIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE GÊNERO E ETNIA 

NAS REITORIAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS DA BAHIA”, e ter entendido o 

que me foi explicado, concordo em participar sob livre e espontânea vontade, como 

voluntário consinto que os resultados obtidos sejam apresentados e publicados em eventos e 

artigos científicos desde que a minha identificação não seja realizada e assinarei este 

documento em duas vias sendo uma destinada ao pesquisador e outra a via que a mim.  

mailto:cepuneb@uneb.br
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Vitória da Conquista, _____ de ________ de  2017. 

________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

_________________________                                      _________________________ 

Assinatura do pesquisador discente                                 Assinatura do professor responsável 

(orientando)                                                                         (orientador) 

 



207 

 

 

ANEXOS 

ANEXO 1 - TERMO DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

A Universidade... Bahia ..., sediada .... aqui representada pelo(a) professor(a),  matricula nº ..., 

atualmente exercendo a função de Reitor(a), está ciente e autoriza o pesquisador Josias 

Benevides da Silva, a desenvolver nesta instituição o projeto de pesquisa intitulado: 

―GESTÃO DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS BAIANAS: MULHERES, 

MEMÓRIA E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS‖, sob a orientação da professora Dra. Luci 

Mara Bertoni. Declara ainda, conhecer e cumprir as resoluções Éticas brasileiras, em especial 

a Resolução do CNS/CONEP nº 466/2012, está ciente de suas corresponsabilidades como 

Instituição coparticipante do supramencionado projeto de pesquisa, e dispõe da infraestrutura 

necessária para garantir o resguardo e bem estar dos participantes da pesquisa.  

 

Vitória da Conquista, _____ de ________ de 2017. 

_____________________________________ 

Reitor(a) da Universidade  
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ANEXO 2 - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO E 

IDENTIFICAÇÃO DA PARTICIPANTE NA PESQUISA  

 

Eu,______________________________________________brasileira, estado civil 

__________, matrícula_________________________ portador (a) da Cédula de Identidade 

(RG) nº _______________, inscrito no CPF sob nº________________, residente à Rua 

_____________, na cidade de ______________, AUTORIZO a quebra de sigilo e a 

revelação da minha identificação na pesquisa “GESTÃO DAS UNIVERSIDADES 

ESTADUAIS BAIANAS: MULHERES, MEMÓRIA E REPRESENTAÇÕES 

SOCIAIS”, a quebra de sigilo e a revelação da minha identificação sob a coordenação do 

pós-graduando no Programa de doutoramento em Memória: Linguagem e sociedade, JOSIAS 

BENEVIDES DA SILVA, sob a Orientação da professora Dra. LUCI MARA BERTONI, que 

será desenvolvida nas quatro universidades públicas estaduais da Bahia. 

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo a quebra de sigilo e 

a revelação da minha identificação acima mencionada em todo território nacional e no 

exterior, nas modalidades, tais como: (I) livros impressos; (II) livros eletrônicos; folhetos em 

geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.); (III) folder de apresentação; (IV) home page; (V) 

cartazes; (VII) mídia eletrônica (CD-ROM, painéis, entre outros). Em todo e qualquer 

material entre fotos, documentos e outros meios de comunicação da UNEB, UESB, UESC e 

UESF destinadas à divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso interno desta 

instituição, desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade.  

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito 

sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha identificação ou a 

qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 (dias) vias de igual teor e forma.  

 

Vitória da Conquista, _______/_____/_____ 

 

_________________________________________________ 

Nome da pessoa ou responsável legal: 
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ANEXO 3 - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

Pesquisador: Josias Benevides da Silva 

Título da Pesquisa: 

GESTÃO DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS BAIANAS: MULHERES, MEMÓRIA E 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

Instituição Proponente: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB 

Versão: 4 

CAAE: 70641317.4.0000.0057 

Área Temática: 

DADOS DA EMENDA 

Número do Parecer: 2.245.135 

DADOS DO PARECER 

Este projeto de pesquisa é uma investigação sobre as relações de poder na gestão 

universitária, no que se refere à questão de gênero, com base nas teorias de Memória e 

Representações Sociais. Tem como finalidade, portanto, analisar as relações de poder na 

história da gestão das universidades públicas estaduais da Bahia e sua relação com a questão 

de gênero, principalmente na ocupação do cargo de reitorias e vice-reitorias dessas 

universidades. Para tanto, segue-se a trilha metodológica da pesquisa qualitativa, a partir das 

teorias de memória e representações sociais, cujos dados serão coletados por meio das 

entrevistas semi-estruturadas com mulheres que estiveram ou estão ocupando cargos de 

reitoras nas universidades públicas estaduais baianas.Teremos como instrumento de análise as 

premissas da análise de conteúdo. O aporte teórico será construído tomando por base os 

conceitos de memória, representações sociais, gestão, poder e gênero. A partir desta 

investigação científica espera-se que amplie o debate sobre as questões de gênero nas esferas 

de poder das universidades públicas, possibilitando uma significativa ampliação da presença 

diversificada dos sujeitos sociais que compõem os quadros docentes das Instituições do 

Ensino Superior. 

Apresentação do Projeto: 

Patrocinador: FAPESB/UNEB/UESB e Financiamento Próprio 

41.195-001 

Continuação do Parecer: 2.245.135 

Objetivo da Pesquisa: 
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Objetivo Primário: analisar a memória coletiva e as representações sociais de mulheres ex-

reitoras das Universidades Públicas Estaduais da Bahia, a partir de suas narrativas, sobre as 

relações de poder e gênero na gestão universitária. 

Objetivo Secundário:1) Revisar a literatura sobre memória, representações sociais, gênero, 

etnia, poder e gestão universitária; 2) Realizar estudos sobre pesquisas atuais relacionadas ao 

tema a ser investigado (Estado da Arte); 3) Compor um quadro histórico da gestão das 

universidades públicas estaduais da Bahia; 4) Identificar quais as representações sociais que a 

comunidade acadêmica tem sobre a presença das mulheres na gestão universitária, 

especialmente nas reitorias; 5)Identificar as relações de gênero, poder e etnia por meio de 

entrevistas com mulheres que ocupam ou ocuparam cargo de reitora/vice-reitora nas UEBA's. 

Riscos e Benefícios informados conforme preconiza a Resolução 466/12. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Pesquisa relevante e exequível. A metodologia proposta bem como os critérios de inclusão e 

exclusão e cronograma são compatíveis com os objetivos propostos no projeto. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:  

As declarações apresentadas são condizentes com as Resoluções que norteiam a pesquisa 

envolvendo seres humanos. Os pesquisadores envolvidos com o desenvolvimento do projeto 

apresentam declarações de compromisso com o desenvolvimento do projeto em consonância 

com a Resolução 466/12 CNS/MS, bem como com o compromisso com a confidencialidade 

dos participantes da pesquisa e as autorizações das instituições proponente e coparticipante. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

O TCLE apresentado possui uma linguagem clara e acessível aos participantes da pesquisa e 

atende ao disposto na resolução 466/12 CNS/MS contendo todas as informações necessárias 

ao esclarecimento do participante sobre a pesquisa bem como os contatos para a retirada de 

dúvidas sobre o processo 41.195-001 

Endereço: Rua Silveira Martins, 2555, Cabula, SALVADOR 

Bairro: CEP: 

Telefone: (71)3117-2399 E-mail: cepuneb@uneb.br 

UF: BA Município:  

Fax: (71)3117-2399 

Página 02 de 04 

UNIVERSIDADE DO ESTADO 

DA BAHIA - UNEB 

Continuação do Parecer: 2.245.135 
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Recomendamos ao pesquisador atenção aos prazos de encaminhamento dos relatórios parcial 

e/ou final. Informamos que de acordo com a Resolução CNS/MS 466/12 o pesquisador 

responsável deverá enviar ao CEP- UNEB o relatório de atividades final e/ou parcial 

anualmente a contar da data de aprovação do projeto. 

Recomendações: 

Após a análise com vista à Resolução 466/12 CNS/MS o CEP/UNEB considera o projeto 

como APROVADO para execução, tendo em vista que apresenta benefícios potenciais a 

serem gerados com sua aplicação e representa risco mínimo aos participantes, respeitando os 

princípios da autonomia, da beneficência, não maleficência, justiça e equidade. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Após a análise com vista à Resolução 466/12 CNS/MS o CEP/UNEB considera o projeto 

como APROVADO para execução, tendo em vista que apresenta benefícios potenciais a 

serem gerados com sua aplicação e representa risco mínimo aos sujeitos da pesquisa tendo 

respeitado os princípios da autonomia dos participantes da pesquisa, da beneficência, não 

maleficência, justiça e equidade. Informamos que de acordo com a Resolução CNS/MS 

466/12 o pesquisador responsável deverá enviar ao CEP- UNEB o relatório de atividades final 

e/ou parcial anualmente a contar da data de aprovação do projeto. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas do Projeto. PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_974545_E1.pdf 

08/08/2017 00:27:46. Aceito 

Declaração de Instituição e Infraestrutura. Coparticipante_uesc.pdf 08/08/2017 00:17:05 

JOSIAS BENEVIDES DA SILVA. Aceito 

Outros Termo_de_responsabilidade_do_pesquisador.pdf 20/07/2017 14:50:06 

JOSIAS BENEVIDES DA SILVA. Aceito 

Declaração de Instituição e Infraestrutura. Coparticipanteuesb.pdf 20/07/2017 14:49:18 

JOSIAS BENEVIDESDA SILVA. Aceito 

Declaração de Instituição e Infraestrutura. Coparticipanteuefs.pdf 20/07/2017 14:47:13 

JOSIAS BENEVIDES DA SILVA. Aceito 

Declaração de Instituição e CoparticipanteUNEB.pdf 11/07/2017 11:40:23 

JOSIAS BENEVIDES DA SILVA. Aceito 

Infraestrutura CoparticipanteUNEB.pdf 11/07/2017 11:40:23 
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JOSIAS BENEVIDES DA SILVA. Aceito 

Folha de Rosto Folha_de_Rosto_Uesb.pdf 11/07/2017 11:26:07 

JOSIAS BENEVIDES DA SILVA. Aceito 

TCLE / Termos deAssentimento /Justificativa de Ausência TCLE.docx 03/07/2017 10:41:18 

JOSIAS BENEVIDES DA SILVA. Aceito 

Declaração de Pesquisadores Termo_de_compromisso_orientadora.pdf 03/07/201710:40:17 

JOSIAS BENEVIDES DA SILVA. Aceito 

Declaração de Instituição e Infraestrutura Termo_institucional.PDF 03/07/2017 10:35:10 

JOSIAS BENEVIDES DA SILVA. Aceito 

Declaração de Pesquisadores Termo_de_compromisso_do_pesquisador.PDF 

03/07/201710:27:02 JOSIAS BENEVIDES DA SILVA. Aceito 

Cronograma CRONOGRAMA.docx 03/07/201710:08:12 JOSIAS BENEVIDES DA SILVA. 

Aceito 

Projeto Detalhado /Brochura InvestigadorPROJETO_DE_DOUTORADO_UESB.docx 

03/07/201710:06:47 JOSIAS BENEVIDES DA SILVA.Aceito 

Necessita Apreciação da CONEP: Não . Situação do Parecer: Aprovado 41.195-001 

(71)3117-2399 E-mail: cepuneb@uneb.br 

Endereço: Bairro: CEP: Rua Silveira Martins, 2555 

Cabula. UF: BA Município: SALVADOR, 29 de Agosto de 2017 

Telefone/Fax: (71)3117-2399 

Assinado por: 

WARLEY KELBER GUSMÃO DE ANDRADE 

(Coordenador) 
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ANEXO 4 – ORGANOGRAMAS 
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