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“Ora, a desgraça humana começou no Éden: por causa da mulher. (...) 

O mundo é e deve continuar sendo masculino, ou de prevalência 

masculina, afinal. Pois se os direitos são iguais – porque são – cada 

um, contudo, em seu ser, pois as funções são naturalmente diferentes.'' 
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RESUMO  

 

Este trabalho tem como objetivo revelar as percepções de gênero dos “concurseiros” e os 

obstáculos enfrentados por eles até a aprovação no concurso público pretendido. Para que tal 

análise pudesse ser elaborada, foram usados trechos de narrativas realizadas em grupos focais 

com alunos do Curso de Especialização em Direito para a Carreira da Magistratura, 

ministrado na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro(EMERJ). Este artigo se 

desenvolve a partir da pesquisa teórica sobre profissionalismo e gênero, e posteriormente, 

com a análise das experiências pessoais de cada aluno.  

 

PALAVRAS CHAVE: Sociologia Jurídica. Magistratura. Profissionalismo. Diferença. 

Gênero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT  

 

This paper aims to reveal the perceptions of a gender of “concurseiros” and the obstacles they 

faced until the acceptance on the intended public sector recruitment examination. In order to 

perform such review, narrative excerpts were used in focal groups held with students of the 

Specialization Course in Law for the Judicial Career, of Escola de Magistratura do Estado do 

Rio de Janeiro (EMERJ). This article is developed from theoretical research on 

professionalism and gender, and thereafter, with the analysis of the personal experiences of 

each student. 

 

KEY WORDS: Legal Sociology. Judiciary. Professionalism. Difference. Gender.  
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Introdução 

 
 

 
      Ainda há muita controvérsia a respeito de quais impactos a questão do gênero traz 

para o sucesso profissional nas carreiras jurídicas e se os preconceitos que envolvem o gênero 

feminino já foram neutralizados pelo profissionalismo. Historicamente, a identificação de 

sucesso profissional e meritocracia nos pareciam estar diretamente ligados ao gênero 

masculino, uma vez que as mulheres tiveram que enfrentar um processo memorável para 

conquistar seu espaço no campo profissional, inclusive nas áreas da carreira jurídica. 
1
 

      Isso resultou na fragmentação do poder, que ficou, por muitos anos, concentrado 

nas mãos de pessoas do gênero masculino, com a justificativa de que estes eram mais 

qualificados para gerenciar e administrar instituições. Enquanto imperava fortemente essa 

ideologia, era possível notar que competência técnica estava submetida, não a identificação 

profissinal pessoal, mas à questão de gênero, que acabou por impedir a diversidade dos 

profissionais, originando “guetos” femininos e masculinos.
2
  

    Com o passar dos anos, foi possível observar a crescente pluralidade nas carreiras 

jurídicas
3
, resultado do reconhecimento do desempenho dos profissionais, neutralizando 

assim, a secessão construída pelo impacto do gênero no profissionalismo. Mas, será que o 

profissionalismo e o gênero ainda estão em extremidades opostas no que tange às carreiras 

jurídicas? É possível observar que atualmente foi dissolvida a barreira entre o feminino e o 

masculino no campo profissional? Essas e outras perguntas ainda nos trazem dúvidas e nos 

fazem refletir sobre a atual identidade profissional do operador do Direito que consegue 

alcançar sucesso nas carreiras públicas.  

    As opiniões acerca do debate relacionado ao gênero ainda são muito vivas entre os 

magistrados, exemplo disso é a pesquisa do censo do Poder Judiciário, realizada em 2013, que 

reserva um capítulo especialmente para a análise quantitativa das percepções e opiniões das 

magistradas sobre as questões cotidianas que envolvem o gênero
4
. Apesar de não ser o foco 

                                            
1 MEADOW, Carrie Menkel. A sociologia comparada das advogadas: A feminização da profissão jurídica, 

Universidade de Georgetown (EUA), Panóptica, Vitória, vol. 8, n. 1 (n. 25), 2013, p. 72.   
2
 BONELLI, Maria da Gloria. Profissionalismo, gênero e diferença nas Carreiras Jurídicas, São Carlos: 

EDUFSCAR, 2013.  
3
 BONELLI, M. G; CUNHA, L.G; OLIVEIRA, F. L; SILVEIRA, M.N. Profissionalização por gênero em 

escritórios paulistas de advocacia. Tempo Social, Revista de sociologia da USP, v. 20, n. 1, p 265.  
4
  Dados extraídos do Censo do Poder Judiciário: VIDE: Vetores Inicias e Dados Estatísticos / Conselho 

Nacional de Justiça – Brasília: CNJ, 2014, pp. 85-108.  
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deste trabalho, pois aqui o enfoque está na percepção dos que querem um dia se tornar 

magistrados, se faz interessante trazer alguns dos dados coletados para enriquecer o debate 

com a visão de quem já passou pelo concurso, e agora compõe o corpo institucional da 

magistratura.  

    Sobre a desigualdade de gênero, foram trazidas as opiniões de magistradas, por 

ramo da Justiça, por faixa de idade, segundo se possui ou não filhos, segundo tipo de cargo da 

magistrada.  À luz dos dados coletados, o percentual total de magistradas que concorda com a 

afirmativa ”Os concursos para magistratura são imparciais em relação às candidatas 

mulheres” é de 86,6%. Sobre os dados da mesma afirmativa, se avaliadas por faixa de idade, 

até os 30 anos, 87% das magistradas concordou. Das mulheres entre 66 a 70 anos, 84,2% 

concordou. O percentual de magistradas que tem filhos, e afirmou que enfrenta mais 

dificuldades que os colegas juízes nos processos de promoção e remoção na carreira foi de 

15,2%. 84,6% delas afirmou que enfrenta as mesmas dificuldades que os colegas juízes.
5
 

   Já sobre os efeitos da carreira na vida pessoal das magistradas, em comparação aos 

magistrados, 64,5% do total delas acredita que sua vida pessoal é afetada em maior medida 

que a de seus colegas juízes, especialmente sobre as magistradas que tem filhos, esse 

percentual aumenta para 68%. E, apenas 30,2% das magistradas, afirmaram ao censo do 

Poder Judiciário que percebem a identificação de reações negativas por parte de outros 

profissionais do sistema de justiça pelo fato de serem do gênero feminino. 
6
 

    Esses elementos traduzem a percepção das magistradas no tocante à situações 

vividas durante o exercício da função, e nos fazem perceber que já foi percorrido um longo 

caminho rumo à igualdade de condições relacionadas ao gênero. Ainda não podemos 

dimensionar, em suas reais proporções, os resultados alcançados pelas conquistas das 

mulheres. Mas, mesmo sem a pretensão de esgotar o tema, serão abordados tópicos relevantes  

do debate relacionado ao ingresso na carreira.  

   Com o propósito de possibilitar a compreensão plena da discussão sobre gênero 

entre os “concurseiros”, se faz necessário apresentar a sua definição. Com base no 

entendimento de Joan Wallach Scott, Maria da Glória da Bonelli define gênero como
7
:  

 

                                            
5
 Dados extraídos do Censo do Poder Judiciário: VIDE: Vetores Inicias e Dados Estatísticos / Conselho 

Nacional de Justiça – Brasília: CNJ, 2014, pp. 85-108.  
6
 Dados extraídos do Censo do Poder Judiciário: VIDE: Vetores Inicias e Dados Estatísticos / Conselho 

Nacional de Justiça – Brasília: CNJ, 2014, pp. 85-108.  
7 BONELLI, Maria da Gloria. Profissionalismo, gênero e diferença nas Carreiras Jurídicas, São Carlos: 

EDUFSCAR, 2013, p.13. 
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"uma construção cultural e social, uma categoria analítica que questiona a 

naturalização da dualidade sexual como constitutiva da essência fixa e 

imutável do ser, reconhecendo que a ênfase nas diferenças anatômicas foram 

essencializadas em contextos históricos e culturais específicos." 
 

 

   Há um grande debate em torno deste conceito na literatura, mas o que nos interessa 

aqui são as consequências e percepções que podemos extrair da inserção das questões 

relacionadas à diferença e ao gênero quando se trata dos concursos de acesso às carreiras 

jurídicas. Através desse trabalho será possível entender a importância de se desnaturalizar a 

dualidade sexual como forma de permitir que todas as pessoas, independentemente da 

identidade de gênero, tenham condições iguais para disputar as vagas de ingresso em 

concursos públicos. Superadas essas questões preliminares, podemos passar para a abordagem 

do tema.  

 

1. A pesquisa  

 

1.1. Os objetivos da pesquisa e as reflexões pretendidas 

 

 

   Para alcançar os objetivos gerais e específicos do trabalho, foi escolhido como 

objeto a percepção de gênero entre os “concurseiros” que frequentam a EMERJ. Com o 

intuito de investigar como se dá a trajetória dessas pessoas que tem se preparado para alcançar 

sucesso em profissões jurídicas, serão feitas reflexões teóricas sobre a pergunta: “Questões de 

gênero influenciam a narrativa sobre o sucesso em concursos jurídicos, especialmente nas 

carreiras públicas?” para testar a hipótese “Existem barreiras  criadas por questões de gênero 

que dificultam a trajetória dos que querem ingressar e alcançar o sucesso nos concursos 

jurídicos”, as quais se fazem presentes na forma de narrativas.  

   O estudo da trajetória das mulheres nas carreiras jurídicas possui significativa 

relevância social, porque envolve um processo no qual, ao longo dos anos, foi aberto espaço 

para que as mulheres pudessem estudar e, como consequência, alcançar postos de comando ao 

ingressarem no mercado de trabalho. Devido à grande importância histórica, tal tema ainda 

hoje, traz diversas indagações quando discutimos se as condições de sucesso de homens e 

mulheres já são iguais no mundo profissional. 
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   Sendo assim, para a elaboração teórica deste estudo, será utilizada a literatura sobre 

a sociologia das profissões, no qual Maria da Glória Bonelli se encontra em posição de 

destaque na produção acadêmica brasileira. A autora estuda profissões há mais de duas 

décadas. Sua principal obra sobre o tema é o livro “Profissionalismo, Gênero e Diferença nas 

Carreiras Jurídicas”
8
. Nele foi feita uma pesquisa sobre as questões mais latentes que 

envolvem o tema nas carreiras públicas e na advocacia privada em São Paulo. Através de sua 

pesquisa, foi possível observar campos de estudo sobre a questão das diferenças de gênero nas 

carreiras jurídicas, especialmente na magistratura.  

   Em seguida, será feita a análise de grupos focais realizados, por Fernando Fontainha, 

com alunos da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro
9
. A partir da observação 

da experiência, dos depoimentos e opiniões pessoais de cada aluno, portanto, suas narrativas, 

será possível enxergar como tem sido o trajeto daqueles que pretendem ingressar nesta 

carreira. 

     Em vista disso, o texto será organizado em duas partes. A primeira contará com um 

breve histórico sobre como se deu o ingresso das mulheres nas carreiras jurídicas e como tem 

sido a trajetória delas até alcançarem postos de elite profissional. Para essa abordagem será 

apresentado o contexto em que a identidade feminina foi inserida no mundo profissional, e 

reveladas as circunstâncias, assim como a reflexão sobre o impacto da identidade de gênero 

no mundo jurídico. Além disso, será apresentada a metodologia das entrevistas em grupos 

focais e o perfil dos alunos da EMERJ, com base nos dados disponibilizados por Fontainha.  

    Na segunda parte, será trazido o recorte de trechos selecionados dos grupos focais, 

articulando a forma como essa pesquisa empírica dialoga com os desdobramentos quanto às 

percepções de gênero e diferença, que envolvem o ingresso nas carreiras jurídicas, que têm 

por meio de acesso os concursos públicos. Para esse fim, foram definidos seis grandes temas: 

A rotina de estudos e a vida privada; A questão da dependência financeira dos estudantes; A 

influência das relações afetivas na administração do tempo; O desgaste físico e mental 

provocado pela rotina de estudos; A preocupação com a vida pregressa; O impacto do gênero 

na prova oral.  

 

                                            
8
 BONELLI, Maria da Gloria. Profissionalismo, gênero e diferença nas Carreiras Jurídicas, São Carlos: 

EDUFSCAR, 2013.  
9
 Os alunos entrevistados integravam, à época das entrevistas no ano de 2009 e 2011,  o curso da Escola de 

Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, que tem por objetivo preparar os estudantes para os concursos de 

acesso às carreiras da Magistratura Fluminense. Trata-se de uma especialização em “Direito para a carreira da 

Magistratura”, podendo ter o título de pós-graduação, e tem duração de três anos.  
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1.2. A trajetória e o ingresso das mulheres nas Carreiras Jurídicas 
 
 

 
     O ingresso e a permanência das mulheres no mercado de trabalho problematizou o 

debate e os estudos sobre a interferência do gênero feminino nas carreiras jurídicas. A 

literatura que aborda o tema serviu de mola propulsora para grandes pesquisas empíricas, 

principalmente entrevistas, que buscam identificar e elucidar o fenômeno mais novo 

apresentado no mundo do Direito. A contextualização do modo como as mulheres são tratadas 

em sociedade, desde os primórdios, nos auxilia a entender os motivos sociológicos que 

contribuíram para um cenário profissional com tantos obstáculos a serem enfrentados por elas.  

    Ao longo dos anos, o número de mulheres que passou a se interessar pelas 

profissões jurídicas vem crescendo de forma gradativa.
10

 Quando se trata da carreira pública, 

que tem por meio de acesso o concurso público, estamos diante de diversos requisitos para o 

ingresso. É necessário que os “concurseiros” sejam advogados ou bacharéis em Direito com, 

no mínimo, três anos de prática jurídica. Eles serão avaliados por meio de provas objetivas, 

discursivas e até orais, com alto grau de dificuldade. Inicialmente, as avaliações eram 

identificadas, o que resultava em grande reprovação de candidatas. Mas atualmente esse 

problema já foi solucionado através da aplicação de provas sem identificação. 
11

 

    Por isso, quando se analisa, especificamente, a trajetória profissional de pessoas do 

gênero feminino, vem à nossa mente questionamentos sobre quais dificuldades elas podem ter 

enfrentado para ingressar na carreira e para alcançar postos de elite profissional, já que, 

tradicionalmente, os homens sempre foram privilegiados nas carreiras profissionais, resultado 

da sociedade ainda regida pela dominação masculina. Como pode ser visto na sentença 

exarada pelo Juiz Edilson Rumbelsperger Rodrigues, da 1ª Vara Criminal da Infância e 

Juventude da Comarca de Sete Lagoas/MG, para fundamentar a inconstitucionalidade da Lei 

Maria da Penha, no processo de nº 222.942-8/06:  

 

“Ora, a desgraça humana começou no Éden: por causa da mulher. 

Todos nós sabemos, mas também em virtude da ingenuidade, da tolice e da 

fragilidade emocional do homem. O mundo é masculino! A ideia que temos 

de Deus é masculina! Jesus foi homem!”(...) 

                                            
10

 BONELLI, M. G; CUNHA, L.G; OLIVEIRA, F. L; SILVEIRA, M.N. Profissionalização por gênero em 

escritórios paulistas de advocacia. Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 20, n. 1, p. 265.  
11

 BONELLI, Maria da Gloria. Profissionalismo, gênero e diferença nas Carreiras Jurídicas, São Carlos: 

EDUFSCAR, 2013, p. 15.  
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 “Para não se ver eventualmente envolvido nas armadilhas dessa lei absurda, 

o homem terá de se manter tolo, mole, no sentido de se ver na contingência 

de ter de ceder facilmente às pressões”.  

(...) ''A vingar esse conjunto de regras diabólicas, a família estará em perigo, 

como inclusive já está: desfacelada, os filhos sem regras, porque sem pais; o 

homem subjugado. Sem preconceito, como vimos, não significa sem ética – 

a adoção por homossexuais e o ‘casamento’ deles, como mais um exemplo. 

Tudo em nome de uma igualdade cujo conceito tem sido prostituído em 

nome de uma sociedade igualitária.”(...) 

“O mundo é e deve continuar sendo masculino, ou de prevalência 

masculina, afinal. Pois se os direitos são iguais – porque são – cada um, 

contudo, em seu ser, pois as funções são naturalmente diferentes.'' (grifo 

nosso) 

 

     O estereótipo feminino ainda é o responsável por grande parte desse preconceito 

que existe em relação à mulher. Isso ocorre, porque há, mesmo que implicitamente no 

inconsciente de uma parte das pessoas, a idéia de que o grupo do gênero feminino é inferior 

para executar determinadas atividades, inclusive nas carreiras jurídicas.  Na advocacia, ainda 

que se note de forma crescente a presença feminina nos escritórios, o que se pode concluir a 

partir da revisão de literatura é que esse é o ramo mais cruel com as mulheres, porque existem 

obstáculos não somente para a permanência no meio, mas também no momento do ingresso 

na carreira. Na prática, os homens comandam os maiores escritórios do país e, por muito 

tempo, não abriram espaço necessário para que as mulheres pudessem ter uma chance igual de 

crescer na profissão.
12

 

   Quando comparadas aos homens, nas carreiras privadas, elas ainda recebem salários 

inferiores e, geralmente, estão ocupando postos de menor notoriedade, e, por esse motivo, 

tendem a ter menos oportunidades de alcançar postos mais elevados, porque, muitas vezes, é 

difícil terem seu trabalho reconhecido e prestigiado.
13

 Isso faz com que muitas mulheres 

optem por escritórios de menor porte ou por trabalhar como autônomas, que são opções em 

que elas terão mais espaço e liberdade para crescer no ramo, com menos ou sem intervenção e 

pressão por parte de patrões. Esses fatores contribuem para a que se chegue à conclusão de 

que existe a segregação relacionada à questão de gênero, já que a desigualdade de gênero 

ainda é um fator que limita o escopo de atuação das mulheres.
14

 

                                            
12

 BONELLI, Maria da Glória. Profissionalismo, gênero e diferença nas carreiras jurídicas, São Carlos: 

EDUSCAR, 2013, p. 50.  
13

 ANLEU, Sharyb Roach. Mulheres nas profissões jurídicas: Teoria, Pesquisa e Prática, Panóptica, Vitória, 

vol. 8, n. 1 (n. 25), 2013.  p. 97. 
14

 ANLEU, Sharyb Roach. Mulheres nas profissões jurídicas: Teoria, Pesquisa e Prática, Panóptica, Vitória, 

vol. 8, n. 1 (n. 25), 2013.  , p. 101.  
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    Há estudos que materializam as dificuldades enfrentadas pelas mulheres para terem 

tratamento igualitário. Uma pesquisa produzida anualmente pelo Fórum Econômico Mundial 

chamada “The Global Gender” busca identificar como se encontra a situação da segregação 

de gênero nos países do mundo. Tal estudo revela as desigualdades entre homens e mulheres a 

partir da análise de quatro elementos: participação e oportunidade econômica, o acesso à 

educação, a capacitação política, a saúde e sobrevivência. O diagnóstico divulgado em 

outubro de 2014 é de que ainda demorará 81 anos para que seja superada a disparidade de 

condições entre os homens e as mulheres no mercado de trabalho. 
15

 

   Além dos pontos já colocados, surgem outros questionamentos cujo conteúdo está 

diretamente ligado ao presente trabalho. Será que mulheres, pelo simples fato de terem 

nascido mulheres, têm mais suporte financeiro para estruturar o momento de preparação para 

os concursos? E em relação às pressões? Quais são os tipos de pressão que mais sofrem as 

mulheres e os homens? Será que é possível identificar a existência de vantagens e 

desvantagens de ser mulher e ser homem no momento da preparação para o concurso? Essas e 

outras perguntas permeiam o debate de pesquisadores sobre o ingresso e a permanência dos 

homens e das mulheres nas carreiras jurídicas.  

 

1.3. Profissionalismo versus a questão de gênero na Magistratura  

 

 

    A identificação do papel feminino e sua desmistificação trouxeram à mulher 

moderna um novo espaço tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Apesar de ainda 

existir a estrutura de poder masculina dominadora
16

, já se pode perceber que um novo 

universo de oportunidades tem sido criado para as mulheres que desejam sair de casa, trocar a 

louça pelos livros, o tanque pela mesa do escritório e então alcançarem postos de elite na 

carreira que desejam. Aos poucos, não tem sido cobrado mais da mulher ser a única cuidadora 

do lar e dos filhos. Contudo, apesar dessa aparente modificação na forma de pensar da 

sociedade, há mulheres que objetivam uma excelente carreira como a da magistratura e ainda 

                                            
15

 Disponível em: < http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/os-20-paises-que-mais-tratam-mulheres-e-

homens-como-iguais/> Acesso em: 30 de out. 2014.  
16

 BONELLI, M. G; CUNHA, L.G; OLIVEIRA, F. L; SILVEIRA, M.N. Profissionalização por gênero em 

escritórios paulistas de advocacia. Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 20, n. 1, pp. 269-271.  
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assim vivem almejando e procurando uma forma de compatibilizar a vida profissional com 

suas fortes demandas pessoais e familiares.
17

 

     Sociólogos e pesquisadores se dividem entre focar na investigação das diferenças 

que envolvem o gênero nas profissões quanto à remuneração, à estratificação, ao preconceito 

e até em relação à segmentação nas carreiras jurídicas. No caso desse estudo, a questão do 

gênero será tratada no momento da preparação para concursos jurídicos.  

    Existem diversas formas de se observar as diferenças nas carreiras. Dentre os ramos 

de profissionalização jurídica, as carreiras do magistério e da advocacia se distanciam da 

magistratura em alguns aspectos, mas o principal tem relação com o poder e o prestígio de ser 

um juiz a atuar em um cargo como um tomador de decisões do Poder Judiciário. De um dia 

para o outro, o estudante de cursinho preparatório para concurso se torna um juiz e a partir 

dali tudo muda completamente. E isso é muito diferente do que acontece no momento em que 

um estudante de Direito passa na prova da Ordem dos Advogados, por exemplo.  

    A advocacia é essencialmente um trabalho liberal no qual o advogado, por seus 

meios próprios, deve captar clientes para então ter causas para exercer seu ofício. A inscrição 

no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil não garante que o profissional terá processos 

nos quais advogar. Já ao ingressar como magistrado, não mais existe a preocupação de se 

esforçar para procurar causas com as quais trabalhar, pois o Estado já colocará diante dele 

uma imensidão de processos. É nesse aspecto que a magistratura se diferencia fortemente da 

advocacia.  

      Maria da Glória Bonelli ao colher informações através de entrevistas com 

advogadas e juízas, demonstrou que o preconceito sofrido pelas mulheres é uma questão que 

as incomoda bastante, especialmente as advogadas. Já em relação à magistratura, a autora 

observou que a visão das mulheres, ao ingressar na carreira, é da abertura de possibilidades de 

inserção e integração no Poder Judiciário. 
18

 

      A autora identificou algumas dificuldades que as mulheres têm enfrentado na 

carreira da magistratura. Merece maior destaque a questão que envolve a dedicação à família, 

uma vez que a sociedade impõe à mulher o dever de cuidar do lar e dos filhos, e, apesar de 

deste pensamento já estar mudando, é importante reconhecer que ele ainda existe, 

principalmente entre os mais tradicionais e conservadores. Quando a mulher, por causa da sua 

                                            
17

 BONELLI, Maria da Glória. Carreiras Jurídicas e a Vida Privada: Interseções entre trabalho e família, 37º 

Encontro anual da ANPOCS, DS – UFSCAR, Águas de Lindóia, São Paulo, 2013.  
18

 BONELLI, Maria da Gloria.  Profissionalismo, gênero e diferença nas Carreiras Jurídicas, São Carlos: 

EDUFSCAR, 2013, pp. 54-57.  
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profissão, precisa mudar para outras cidades para alcançar posições mais elevadas na carreira, 

a responsabilidade em relação à família passa a ser um obstáculo de maior peso, ocasião em 

que um aspecto da vida profissional afeta diretamente os seus compromissos domésticos. 
19

 

    A movimentação territorial demandada pela carreira acaba por beneficiar os homens 

que, em geral, não tem as obrigações do lar e dos filhos como primeiro plano para se 

preocupar. Outra dificuldade encontrada pela autora é a questão do tempo de aposentadoria, 

uma vez que a legislação prevê o tempo de contribuição da mulher com cinco anos a menos 

que o dos homens, o que faz com que seja mais difícil ainda alcançar os maiores cargos 

através do critério do tempo. 
20

 

   Existem dois critérios para a promoção de juízes: antiguidade e  merecimento.
21

 Se 

as mulheres alcançarem o período de tempo necessário para se tornarem desembargadoras, 

ingressarão no cargo. Mas quando dependem do critério de merecimento, além dos obstáculos 

já citados, esbarrarão com a discricionariedade da peneira dos desembargadores.              

   Embora atualmente não estejam representadas em menor número nos cursinhos 

preparatórios para a magistratura, como a EMERJ
22

, através dos dados do censo do Poder 

Judiciário(2014), entre os anos de 1995 a 2013, foi possível observar que em nenhum desses 

anos o ingresso de mulheres foi superior ao ingresso de homens na carreira.
23

 Sobre o 

percentual de magistrados segundo ano de ingresso, por sexo, o censo constatou que entre os 

anos de 1955 a 1981 o percentual de homens que ingressou na carreira da magistratura era de 

78,6%. Entre os anos de 2012 e 2013, esse percentual vem diminuindo, mas ainda os homens 

são mais da metade dos que ingressam na carreira, com 64,1 %. 
24

 

   Ainda que as juízas tenham afirmado à pesquisa do censo do Poder Judiciário que o 

concurso da magistratura é imparcial em relação às mulheres
25

, ou seja, que elas não sentiram 

qualquer preconceito ou discriminação no momento do concurso público, os dados de 

                                            
19

 BONELLI, Maria da Glória. Carreiras Jurídicas e a Vida Privada: Interseções entre trabalho e família, 37º 

Encontro anual da ANPOCS, DS – UFSCAR, Águas de Lindóia, São Paulo, 2013, p. 17.  
20

BONELLI, Maria da Glória. Carreiras Jurídicas e a Vida Privada: Interseções entre trabalho e família, 37º 

Encontro anual da ANPOCS, DS – UFSCAR, Águas de Lindóia, São Paulo, 2013, p. 18. 
21

 Art. 93, II, CRFB/88. 
22

 FONTAINHA, Fernando. O Perfil do aluno da EMERJ: Um estudo sobre “concursandos”. Revista da 

EMERJ, v. 14, n. 56, 2011, p. 10.  
23

 Censo do Poder Judiciário, VIDE: Vetores Inicias e Dados Estatísticos / Conselho Nacional de Justiça – 

Brasília: CNJ, 2014, p. 36.  
24

 Censo do Poder Judiciário: VIDE: Vetores Inicias e Dados Estatísticos / Conselho Nacional de Justiça – 

Brasília: CNJ, 2014 , p. 37.  
25

 Censo do Poder Judiciário, Censo do Poder Judiciário: VIDE: Vetores Inicias e Dados Estatísticos / Conselho 

Nacional de Justiça – Brasília: CNJ, 2014  , p. 87. 
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ingresso comprovam que, mesmo concorrendo em condições iguais, elas ainda continuam 

sendo a minoria na instituição em que predominam juízes homens. 
26

 

 

1.4. Metodologia das entrevistas em grupos focais e o perfil dos alunos da 

EMERJ 

 

 

   Para compor o presente estudo, serão utilizadas narrativas extraídas de grupos focais 

- técnica de pesquisa qualitativa baseada na coleta de dados a partir das interações de 

participantes reunidos em grupo
27

 - realizados por Fernando Fontainha com alunos da 

EMERJ. Os encontros aconteceram com alunos do primeiro ao quinto semestre do curso de 

especialização em Direito para a carreira da magistratura. Foram realizadas 8 reuniões, 

comandadas pelo pesquisador Fernando Fontainha, com duração média de uma hora. Os 

encontros aconteceram nos meses de maio e junho de 2009, e agosto e setembro de 2011. 

Fontainha tentava recrutar os alunos depois que acabavam as aulas observadas por ele na 

Escola. 
28

 

   Os grupos focais foram formados por grupos de cinco alunos a dez alunos e o 

pesquisador manteve a postura de observador participante, deixando os alunos bem à vontade 

para contarem sobre as suas experiências pessoais desde o ingresso na "vida de concurseiro", 

o que os motivou a fazer concurso e como tem sido trilhar esse caminho. Fontainha obteve 

autorização para gravar as reuniões, foi garantido aos alunos o sigilo quanto às suas 

identidades, e ele mesmo transcreveu os diálogos realizados nos grupos focais. Por isso, a 

única informação que tenho é se a fala vem de um aluno ou de uma aluna. Trata-se, portanto, 

de uma pesquisa empírica baseada na coleta qualitativa em grupos focais, a qual eu tive 

acesso por meio do próprio pesquisador que a realizou.  O que faz deste trabalho uma 

pesquisa empírica tendo como fonte dados de segunda mão. 

    Após a extensa leitura das entrevistas, foi feito um recorte sobre as narrativas que 

tratavam sobre as percepções de gênero. Como não é possível saber com exatidão o perfil dos 

                                            
26

 Censo do Poder Judiciário, VIDE: Vetores Inicias e Dados Estatísticos / Conselho Nacional de Justiça – 

Brasília: CNJ, 2014, p. 36. 
27

 DIAS, Cláudia Augusto. Grupo Focal: técnica de coleta de dados em pesquisas qualitativas. Disponível em: 

<http://gustavogamorim.googlepages.com/Grupofocal.pdf> Acesso em: 05 de junho de 2015.  
28

 Durante a elaboração do seu doutorado em Ciência Política pela Université de Montpellier na França, 

Fernando Fontainha esteve na EMERJ para sua pesquisa de campo, com o objetivo de ter a experiência de 

observação direta das aulas ministradas no curso. Tal pesquisa encontra-se disponível no artigo: Um pesquisador 

na EMERJ: Negociações de uma postura de pesquisa em um mundo institucionalizado.  
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candidatos que estavam nos grupos focais, me utilizarei de dados quantitativos coletados por 

meio da pesquisa O perfil do Aluno da EMERJ: um estudo sobre "concursandos"
29

 feita por 

Fernando Fontainha, para trazer, de forma genérica, os dados mais  relevantes sobre esses 

alunos. O intuito aqui é consolidar o perfil dos entrevistados para posterior análise. 

   A primeira tendência observada na referida pesquisa é a da feminização do mundo 

jurídico. Os números coletados confirmam que, no Brasil, esse meio profissional, 

historicamente predominado pela presença masculina, está se transformando com a crescente 

presença de mulheres. A partir dos números coletados na pesquisa, é possível observar que 

69,18% do quadro de alunos no curso da EMERJ é formado por mulheres.
30

 

   Quanto à idade e o estado civil, a pesquisa traz dados que revelam o perfil 

majoritariamente jovem dos alunos, com média de idade 29,4 anos. Sobre o estado civil, foi 

constado que 83,81 % dos alunos são solteiros. Em relação à origem geográfica, foi observado 

que mais da metade dos alunos declararam que moram em bairros da zona sul do Rio de 

Janeiro, na Barra da Tijuca ou em Niterói. Dado que nos leva a concluir que a maioria dos 

alunos pertence a uma classe de elevada faixa de renda.
31

  

   Dessa maneira, a diversidade de características quanto à idade, estado civil, origem 

geográfica e trajetória de vida legitima os discursos e a natureza heterogênea das narrativas. O 

recorte de trechos feito para este estudo aborda temas relacionados ao que motivou esses 

alunos a optarem pelas carreiras jurídicas de ingresso por meio de concurso público, 

especialmente, a magistratura e serão comentados a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
29

  A pesquisa foi realizada em 2009, por Fernando Fontainha, Professor da FGV Direito Rio e Pesquisador do 

CJUS, a partir de dados coletados de pastas dos alunos do Curso de especialização em Direito para a Carreira da 

Magistratura do Estado do Rio de Janeiro.  
30

 FONTAINHA, Fernando. O perfil do Aluno da EMERJ: um estudo sobre “concursandos”. Revista da 

EMERJ, Rio de Janeiro, v. 14, n. 56, , Rio de Janeiro, 2011, p. 9-10.  
31

 FONTAINHA, Fernando. O perfil do Aluno da EMERJ: um estudo sobre “concursandos”. Revista da 

EMERJ, Rio de Janeiro, v. 14, n. 56, , Rio de Janeiro, 2011, p. 11 e 13.  
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2. Os resultados 

 

    Nos oito grupos focais foram discutidos diversos assuntos. Todos os alunos tiveram 

a oportunidade de contar a sua trajetória profissional e explicar o que os levou a escolher o 

concurso público. Os estudantes puderam falar sobre suas experiências pessoais como 

"concurseiros", a rotina de estudos na EMERJ e todo o desgaste que envolve a preparação 

para o concurso público. Dentre os aspectos abordados, neste trabalho merecem destaque as 

narrativas que demonstravam as percepções de gênero. 

 

2.1. A rotina de estudos e a vida privada: estudar ou formar uma família?  

 

 

    O estudante de Direito possui diversas possibilidades para seguir carreira. Essa 

imensidão acaba por despertar curiosidade em testar mais de uma trajetória para então, depois, 

escolher qual caminho seguir. Durante os grupos focais foi possível perceber que diversos 

alunos da EMERJ já tinham tido experiências no setor privado, principalmente em escritórios 

de advocacia. O que, então, teria os feito parar de advogar, mudar os planos de carreira e 

começar a estudar para concurso público? Na maioria das vezes, a frustração por não terem 

conseguido compatibilizar todas as esferas da vida enquanto trabalhavam no setor privado. E, 

ainda, a esperança e a expectativa de que a carreira pública traria mais estabilidade financeira, 

menos desgaste emocional e mais tempo para a vida pessoal, conforme ilustram os 

depoimentos abaixo. 

 

“Gostei muito de advogar, adoro, assim, eu acho que é a minha segunda 

paixão, mas por questão de tempo é uma coisa muito pesada, é um trabalho 

que não tem hora para começar, não tem hora para terminar, pelo fato de eu 

ser mulher, eu tenho uma filha, eu quero dar atenção a minha família, 

eu adoro ser mãe, quero ter mais filhos. Então, eu optei no oitavo período 

da faculdade em fazer concurso público, larguei o escritório do qual eu fiz 

estágio, poderia até tentar uma efetivação, mas eu larguei para estudar para 

concurso público." (grifo nosso) Aluna da EMERJ, Grupo Focal, 

01.06.2009.  

 
"(...)antes você fazia o concurso público para se sentir vocacionada para a 

profissão X ou Y. E aí eu acho que isso além de te dar uma legitimidade no 

que você está fazendo, você quer, tinha a contrapartida como consequência. 

O que acontece hoje? A gente não tem um plano de carreira fora do 

concurso, é muito mal estruturado o ambiente jurídico, como que as coisas 

são oferecidas, para o Advogado jovem, para o Advogado pleno, para o 
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Advogado Sênior, se ele é de empresa, se ele é privado de qualquer 

escritório. Então eu acho que hoje essa falta de estrutura está empurrando as 

pessoas para o concurso público. Então as vezes você passa num concurso 

por causa da grana, e aí vai ser um mau Juiz. Ou as vezes você é 

vocacionado e não passa no concurso porque o que eles exigem é uma série, 

é uma coisa quadrada. " Aluna  da EMERJ, grupo focal, 08.06.2009.  

 

 
    Ao longo do caminho, muitos estudantes percebem que escolher viver o ritmo de 

estudos para concurso público significa abdicar de vários outros projetos e planos da vida 

para, muitas vezes, se dedicar exclusivamente à rotina de vida de um "concurseiro". Isso 

significa trabalhar com um planejamento familiar no qual serão mínimas as possibilidades de 

se casarem antes de serem aprovados em um concurso, e menor ainda a chance de terem 

filhos, porque tudo isso seria motivo para interromper os estudos e atrasar o plano principal( e 

profissional) da vida: ser aprovado em um concurso público.  

 

 “No primeiro ano até que eu estudei bem, mas no segundo ano eu vi que eu 

não ia passar de jeito nenhum. E, aí, resolvi casar, não queria casar sem estar 

trabalhando e comecei a trabalhar em um escritório como advogada. O 

primeiro ano eu gostei muito porque acho que você sai do zero, quer dizer, 

você não está ganhando nada, não está produzindo nada, eu não estava 

produzindo muito e você começa a produzir loucamente, trabalhar 

loucamente, ganhar o seu dinheiro. Foi um ano muito bom para mim, mas os 

dois outros anos eu acho que eu comecei a sofrer os problemas que todos os 

advogados sofrem nos escritórios. Eu estava recém-casada, não tinha 

vida, chegava em casa às 11 da noite, quase não via o meu marido. Aí, 

começou a surgir em mim essa vontade de voltar ao estudo. (...)Eu acho que 

quando entra, por mais que você tenha uma noção de que isso vai demorar, 

você nunca imagina o tipo de pressão que você vai sofrer, preconceito social 

por não trabalhar, as pessoas questionam o que você faz? Eu estudo. Eu, 

especialmente, agora, estou com 30, estou querendo ter meus filhos e 

não estou trabalhando, não tenho data para passar, não tem nem prova 

marcada ainda...” (grifo nosso)  Aluna da EMERJ, Grupo Focal, 01.06.2009. 

 

 

   De acordo com as narrativas, verifica-se que a questão do gênero tem impacto 

diferente quando se trata da forma como o estudante lida com alguns aspectos da vida pessoal. 

Para as mulheres, existe a questão do "relógio biológico". Não necessariamente elas têm 

pressa para engravidar, mas sabem que a partir de uma certa idade, se elas ainda não tiverem 

concretizado esse plano, terão muito mais dificuldades.  

 

“Concurso você não tem ah vou passar no ano que vem e tudo bem. Você 

não sabe quando você vai passar, aí sua idade vai aumentando e aí você fica, 

bom até eu casar, depois que eu casar vou ter filhos, não quero ter filho 

com 40 anos, aquela coisa, então você tem que arranjar o meio termo ali 
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para conciliar tudo.” (grifo nosso) Aluna da EMERJ, Grupo Focal, 

03.06.2009.  

 

 

"(...)infelizmente para a mulher corre o relógio biológico, eu sou uma 

que eu já penso na frente na questão de ter filho, também ter filho para 

depois fazer eu não quero, porque eu sei que já vai ser mais difícil, se já 

é difícil assim o que dirá com filho, se o meu cachorrinho em casa já me 

dá trabalho, ainda tem isso." (grifo nosso) Aluna da EMERJ, Grupo Focal, 

10.06.2009. 

 

 

2.2. Como os “concurseiros” enfrentam a questão da dependência 

financeira 

 

 

        Outro aspecto pessoal enfrentado de forma diferente pelos homens e mulheres é 

sobre quem financia os estudos. Durante a sua preparação, o "concurseiro" precisa de suporte 

familiar.
32

As despesas, na maioria das vezes, são suportadas pelos pais dos estudantes. 

Algumas mulheres relataram que têm o privilégio de ter um companheiro que consegue 

sustentar os dois somente com o salário dele até que a moça consiga ser aprovada na prova. 

Foram observados muitos casos em que o amparo financeiro vem dos maridos. O inverso não 

foi identificado nas narrativas. Esses trechos só reforçam a existência de um comportamento 

que é reflexo da origem histórica e cultural, resultado de uma característica intrínseca à 

maioria dos homens: prover, proteger e cuidar de suas mulheres.  

 

“Aí, eu decidi, parei, sentei com o meu marido e disse: E agora? Agora é 

concurso, são três anos, mais não sei o que... Não reclama porque eu 

perguntei a você antes, você vai topar comigo, isso é uma parada, aí ele disse 

para mim assim: Eu topo. Também toda vez que ele reclama eu jogo na cara, 

não tem dúvida: Você disse que ia topar comigo, só falta gravar, até porque 

não estou trabalhando, até estou trabalhando, mas estou trabalhando um 

décimo do que eu deveria trabalhar. Eu trabalho hoje para me sustentar, para 

sustentar a EMERJ e me sustentar, para mais nada, não ajudo nada em casa, 

vamos dizer assim. E ele que tem que arcar com tudo.” Aluna da EMERJ, 

Grupo Focal, 01.06.2009. 

 

    

                                            
32
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EMERJ, Rio de Janeiro, v. 14, n. 56, 2011, p. 31.  
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   Desta maneira, ainda ficou perceptível a confirmação de duas hipóteses encontradas 

na literatura sobre o tema, e trazidas por Fernando Fontainha, baseadas nos dados 

quantitativos de sua pesquisa de que "(i) o sucesso no concurso é determinante para o 

planejamento familiar e (ii) a maioria dos concursandos é dependente economicamente dos 

pais ou do cônjuge."
33

 

   Importante ainda, ressaltar um ponto crucial abordado nas entrevistas: o custo 

financeiro de ser um “concurseiro” é bem mais alto que se imagina. Existe o gasto com o 

próprio curso, transporte, alimentação, livros, e o ainda o dinheiro investido nas inscrições 

para fazer as provas. Tudo isso faz com que seja realmente caro sustentar uma pessoa que 

ainda está somente estudando, e por isso, em muitas famílias, é preciso que o próprio 

estudante também trabalhe para sustentar, pelo menos, o custo do seus estudos.  

 

"(...) quando eu estava estudando antes e quis casar, eu tive que trabalhar. Eu 

não quis casar na condição de depender do meu marido. Hoje em dia é bem 

tranquilo isso, mas eu já tinha três anos de casada quando eu resolvi, ah para 

tudo e vai estudar, não quis entrar isso assim. Então, eu entendo ela, para 

mim era um empecilho, eu queria casar e não podia porque estava estudando 

ou queria viajar e não posso porque estou estudando, ou quero ter filhos e 

não posso porque vai me atrapalhar.” Aluna da EMERJ, Grupo Focal, 

01.06.2009. 

 

 “Ele(marido) mudou de trabalho e agora está ganhando um salário que dá 

para sustentar os dois enquanto eu não passo no concurso.” Aluna da 

EMERJ, Grupo Focal, 03.06.2009. 

 

"Eu gostaria muito de, assim, eu, na verdade tenho exemplo em casa. Meu 

pai sempre teve uma condição muito boa, mas minha mãe sempre foi super 

independente. Então, eu fui criada para nunca depender de ninguém, ter a 

minha autonomia financeira porque ela acha superimportante, acha que faz 

bem ao casal e tudo. Então, eu gostaria de ter passado antes de casar, mas eu 

vejo que isso não é uma realidade porque eu tenho um namorado que é mais 

velho, já estou sendo um pouco pressionada por ele porque ele acha que não 

tem necessidade. Ele poderia, tranquilamente, bancar até eu passar e tudo e 

eu gostaria de ter feito ao contrário, mas eu vejo que ainda vai demorar.” 

Aluna da EMERJ, Grupo Focal, 03.06.2009.  

 

 

    Através das narrativas das alunas, nota-se que elas se incomodam com a situação de 

dependência financeira, mas, apesar disso, não sofrem por terem que recorrer aos seus pais, 

mesmo depois de formadas, para garantirem seu próprio sustento e dos seus estudos. Mas, e 

                                            
33
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quando são os homens que estão nessa situação? Se para as mulheres é bem mais fácil e 

simples serem sustentadas pelos pais ou pelos companheiros, para os homens a história é 

outra. Nas passagens abaixo, temos o registro das dificuldades encontradas. 

 
 

"E aí, os meus relacionamentos. Eu sou noivo, né, já namoro... conheço 

minha noiva há cinco anos e meio, seis, eu ia casar no ano passado. Aí 

comecei a pensar e tal. Se você puxar você vai ver que é o tempo certinho 

que eu me considero concursando, né. Então eu ia me casar ano passado, 

planejei tudo, o pai dela entrou, “eu dou apartamento, eu dou o que você 

quiser”. Mas pensei, primeiro amadureci a idéia em mim, né, advogado não 

estava dando, muito trabalho e pouca segurança. Aí pensei, vou adiar. 

Conversei com ela, chegamos... pelo menos chegamos a uma decisão 

comum, né, de não casar enquanto eu não passar. Enquanto eu não 

passar. Esse é o termo final."  (grifo nosso) Aluno da EMERJ, Grupo 

Focal, 05.06.2009. 

 

 

"Mas, assim, eu conversei uma vez contigo sobre isso, assim, eu acho que 

isso é até mais nos homens, essa decisão de fazer concursos. Por isso que eu 

acho que tem até mais mulheres. Por exemplo, eu tenho um irmão mais novo 

que não quer fazer concurso. Para os homens é muito difícil essa 

coisa,provedor, tipo, ah eu tenho uma namorada, como vou ter uma 

namorada se eu não tenho dinheiro e não sei o que. Eu acho que isso é 

uma visão um pouco errada porque, primeiro você pode ter sua vida, sua 

namorada, suas coisas, mesmo que não no mesmo padrão que você poderia 

ter futuramente, mas ter e, por outro lado, o que adiantaria você estar 

ganhando bem pouquinho, tipo, ah tá, já ganho alguma coisa, mas também 

você nunca vai poder dar um up grade muito grande na sua vida porque você 

vai sempre ganhar aquilo e aí para construir também vai ser a muito longo 

prazo...” (grifo nosso)  Aluno da EMERJ, Grupo Focal, 10.06.2009.  

 
 
 “As mulheres, em sua maioria, casadas. Casadas, ou ainda novas com 

pai bancando. Agora, um homem, é muito mais difícil, até homem mais 

novo. Essa pressão absurda.” (grifo nosso) Aluno da EMERJ, Grupo 

Focal, 05.06.2009.  

 

 

   As narrativas mostram que os homens tem muito mais dificuldade para lidar e até 

aceitar a condição de não terem recursos próprios para o sustento. Tal fator é um dos aspectos 

que contribui para o processo de feminização do meio jurídico e judiciário.
34

 Fato que se 

traduz numericamente na EMERJ, onde no ano da entrevista haviam 487 mulheres e 217 
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homens.
35

 Eles retratam que sofrem uma pressão muito maior da sociedade, se comparado ao 

que sofrem as mulheres. Para os homens acaba sendo muito mais difícil permanecer na casa 

dos pais depois de formados. Pressão social que, não raro, faz com que cheguem ao ponto de 

terem vergonha de assumir a condição de - somente - estudantes. 

 

"Eu digo que sou advogado agora. [vozes simultâneas] porque as pessoas 

que não estão na área não veem com muito bons olhos, assim, ah eu tenho 26 

anos e só estudo. Acham que não vai trabalhar não?” Aluno da EMERJ, 

Grupo Focal, 01.06.2009.  

 

"Envolve vários sacrifícios no sentido de você adiar seus sonhos, sabe, você 

ter que retardar, deixar o seus sonhos de ter uma família, o lado de 

arrumar uma namorada, uma mulher, lado financeiro de já ter o meu 

carro, meu apartamento, minhas coisas. Ter que adiar esses sonhos, 

esquecer isso por enquanto, concentrar só no estudo para, futuramente, vir a 

realizá-los."  (grifo nosso) Aluno da EMERJ, Grupo Focal, 10.06.2009.  

 

 

2.3. A influência das relações afetivas na administração do tempo  

     

 

   Já a questão familiar foi colocada como uma dificuldade tanto para as mulheres 

quanto para os homens. Os estudantes percebem que a realidade do “concurseiro” é estudar 

o dia inteiro, aos fins de semana e aos feriados, ou seja, os estudos demandam muito mais 

tempo do que se eles estivessem "somente" trabalhando.  

 

“E quem trabalha tem sábado e domingo [vozes simultâneas]... A pessoa que 

trabalha, meu marido chega sexta-feira à noite ele fala: Bom, agora chega, 

sábado vou ficar vendo futebol o dia inteiro deitado no sofá. Quem está 

estudando, como você não tem nada ainda na sua mão, nada de concreto, 

você não se permite isso, por mais que eu faça.” (grifo nosso) Aluna da 

EMERJ, Grupo Focal, 01.06.2009. 

 

 

    Por isso, alguns deles relataram problemas na vida privada por não conseguirem 

compatibilizar os estudos com a família, o lazer e os amigos. Alguns, mais radicais, 

acreditam até que seja necessário dedicação total e exclusiva aos estudos, deixando de lado 

todas as outras áreas da vida.  
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“Estou namorando há meio ano, finalmente passei a gostar de alguém, nunca 

tive essa coisa de me apaixonar perdidamente, finalmente me apaixonei. 

Mas, infelizmente essa estafa me gerou esse transtorno e está até me 

atrapalhando o estudo. Estou tentando correr atrás e descansar. Viajei esse 

final de semana também. É difícil conciliar também. Quando eu estava 

solteira estudava dia e noite, eu tinha organização do meu tempo e não 

ficava infeliz com isso, eu saia final de semana quando eu podia, não tinha 

nenhum problema. Mas, agora para conciliar com namoro é muito difícil eu 

acho, principalmente porque meu namorado tem uma situação financeira 

muito boa e ele já está até concursado, tem um emprego tão bom quanto juiz, 

ele é perito federal. E, no entanto, não tenho como estar com ele o tempo que 

eu gostaria. É meio estranho a sensação, é esquisito, mas...” Aluna da 

EMERJ, Grupo Focal, 01.06.2009.  

 
"Na época que a gente estava morando juntos ainda, ele falava para todo 

mundo que me apoiava, que inclusive se eu quisesse parar de trabalhar e 

ficar só estudando que ele me apoiaria e que ele iria me suprir tudo 

financeiramente e tal, só que da boca para fora, na frente dos outros é muito 

fácil, só que na hora do vamos ver ali que eu tinha que sentar, que eu tinha 

que estudar, que eu tinha que ficar em casa existia uma cobrança, de poxa a 

gente não sai mais, a gente não viaja mais, não vai mais no restaurante tal, 

tem festa na casa de amigos porque que a gente não vai, porque a gente não 

passa o feriado em tal lugar, então na verdade admitir que é difícil vivenciar 

isso, é muito difícil porque realmente só quem vive, que esta realmente do 

nosso lado digamos assim é que compreende isso não é, porque nem sempre 

a pessoa que fala que esta com você ela realmente na hora que você precisa 

ela vai estar, não só marido, mulher assim como os amigos também." Aluna 

da EMERJ, Grupo Focal,  10.06.2009.  

 

 

     Essas narrativas só confirmam os dados quantitativos trazidos por Fontinha
36

, 

momento em que se confirmam as hipóteses de que "o processo de preparação para o 

concurso jurídico demanda dedicação exclusiva ou quase" e de que "existe uma maior pressão 

sobre os homens (cultural e\ou familiar) no sentido da sua pronta integração no mercado de 

trabalho logo após a formatura, o que excluiria com mais intensidade o concurso público do 

seu rol de opções profissionais".  

     Além disso, outro dado revelado na mesma pesquisa corrobora as hipóteses 

supracitadas, pois constou-se que no turno da manhã,  26,32% são homens, e no turno da 

noite, esse percentual aumenta para 41,43%. 
37

  

   Optar por dedicação intensa aos estudos pode gerar custos emocionais, uma vez que 

é necessário abrir mão da convivência com família e amigos. Esse impacto é estressante e 
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resulta em culpa. As narrativas a seguir demonstram como é doloroso para as mulheres terem 

que passar por essa etapa da vida deixando a desejar nas suas tarefas do lar.  

    Em relação à criação dos filhos, vimos que a maternidade traz uma sobrecarga 

psicológica muito maior do que a paternidade. As mães se sentem mais responsáveis pela 

criação das crianças e ao sentirem que tem negligenciado os cuidados, por tantas vezes, 

decidem abandonar os estudos, mesmo que por período determinado. 

 

"Eu tenho dois filhos, um pré-adolescentes, então a culpa me acompanha 25 

horas por dia, eu durmo e acordo culpada. Culpada porque eu como mãe 

estou sendo negligente, como esposa já esqueci o que significa isso, já 

passou há muito tempo, como mulher eu já digo que é uma vez por 

semana e acabou é o meu momento mulher e dali para frente não tem 

mais. A gente estuda sábado, domingo direto. Se você não estudar sábado e 

domingo, é o seguinte: Nesse final de semana eu não vou estudar pode ter 

certeza que vai passar o final de semana culpada. É um aperto no coração, é 

uma coisa assim física, não é só emocional, é física, não vou estudar, vou 

descansar. Aí você deita, dorme, acorda pensando que deveria estar 

estudando, é enlouquecedor.” (grifo nosso) Aluna da EMERJ, Grupo Focal, 

01.06.2009. 

 

2.4. O desgaste físico e mental provocado pela rotina de estudos 

 

   Quanto à estafa mental, evidentemente, é observada tanto na rotina dos homens 

quanto das mulheres, uma vez que ambos encaram, no dia-a-dia, as mais variadas pressões 

tanto do conteúdo e da preparação para as provas, como também dos seus afazeres da vida 

privada. A culpa que os acompanha está ligada ao seguinte raciocínio: quando estudam não 

conseguem estar com quem gostariam, e quando não estudam, e se lembram de tantos outros 

que estão estudando, se arrependem por não estarem estudando também. As narrativas abaixo 

demonstram esse sentimento. 

 

“Culpa de não estar estudando, culpa de quando você estiver estudando de 

não estar com as pessoas que gostariam de estar com você, culpa de que a 

gente já está na idade de estar ganhando dinheiro, mas culpa que se for 

trabalhar e ganhar dinheiro a gente está abrindo mão de um sonho.” Aluna 

da EMERJ, Grupo Focal, 01.06.2009. 
   
“(Fernando Fontainha - Por que peso na consciência? Conflito interno, qual 

conflito?) Quando você está parado, você pode pensar que o outro está 
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estudando, você está perdendo tempo.” Aluno da EMERJ, Grupo Focal, 

01.06.2009.  

 

 “Você nunca termina de estudar, você nunca termina. Minha mãe 

falou: e aí, terminou? Não, mãe, eu nunca vou terminar, eu parei. Tipo, 

agora eu parei e resolvi ver televisão porque estou exausta. Então, assim, 

semana passada minha família que não mora no Rio estava aqui. Estava a 

minha avó, minha tia, não sei o que. Ah, vamos fazer, vamos sair para 

almoçar, aí você sai para almoçar com aquele peso na consciência. Aí, fica 

todo mundo, é um dia só, sua família está aqui, vamos sair para almoçar, ah 

ta bom. Você vai, aí fica aquele negócio, agora vamos andar no shopping. 

Não vamos andar no shopping, eu tenho um livro de 500 paginas que eu 

tenho que ler para semana que vem. E depois que eu terminar esse de 500 

paginas eu tenho outro de 800, não é tipo, terminei o livro, ótimo. [vozes 

simultâneas] é sempre uma coisa...” (grifo nosso) Aluna da EMERJ, Grupo 

Focal, 03.06.2009.  

 

     

Sobre as dificuldades relacionadas ao desgaste físico, apesar de aparecerem nas 

narrativas de todos os estudantes, verifica-se que isso afeta as mulheres de uma forma muito 

peculiar, ligada a aspectos de asseio estético. As duas estudantes, a seguir, revelam como é 

construída a visão feminina.  

 

“No ano passado que a gente estava em meio a muitas provas aqui, a maioria 

de nós, foi uma loucura, eu engordei, me senti velha, triplicaram os meus 

cabelos brancos, eu olhava no espelho eu me via com expressão marcada 

mesmo, falei cara o que está acontecendo? Na época eu tinha 29 anos, não é 

possível que em tão pouco tempo tive uma degradação tão grande física 

mesmo, física. Ainda que você recupere depois, você dá um jeito e tal, mas 

eu acho que é uma degradação acima de tudo física e mental.” (Aluna da 

EMERJ, Grupo Focal, 01.06.2009) 
 

 “E isso é engraçado porque a gente vê as juízas passando aqui no corredor, 

isso é uma coisa muito engraçada, a gente tinha um amigo que passou e ele 

era o mais largado, supertranquilão, não tava nem aí, super, hoje em dia você 

olha, encontra ele na rua, não dá para acreditar o que passar no concurso faz 

com a pessoa porque eu acho que muda tanto, até internamente, assim, 

autoconfiança, autoestima... Você vê as juízas passando no corredor, fica 

todo mundo babando assim, a gente se sentindo bruxas e elas lindíssimas. 

Quer dizer, elas já estiveram nessa posição, certamente elas não estavam 

lindas nessa posição. Não linda só fisicamente, eu digo com tudo em cima, 

feliz, é um momento bem sacrificante.” (Aluna da EMERJ, Grupo Focal, 

01.06.2009) 
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2.5. A preocupação com a vida pregressa 

 

    A inquietação acerca da possibilidade de investigação da vida pregressa é um 

obstáculo enfrentado por todos. Tanto homens como mulheres afirmaram que se incomodam 

com o fato de terem que medir suas ações em público e terem que se esquivar das redes 

sociais em prol de manter com mais facilidade a "ficha limpa". Essa é a maneira que eles 

encontraram de não deixarem rastros negativos que possam vir a prejudicá-los na seleção do 

concurso público pretendido.  

“A gente é informada no início que a nossa vida publica começou no 

primeiro dia de EMERJ.” Aluna da EMERJ, Grupo Focal, 03.06.2009. 

 

“Eu já procuro selecionar mais os lugares para onde eu vou, não tenho mais 

Orkut. (Fernando Fontainha -  Por quê?) Porque, de repente, eu sei do que eu 

sou associada, mas de repente coloco você, não sei quem é você. Até 

explicar que eu não tenho vinculo com aquela determinada sociedade 

secreta, a investigação de vida pregressa...” Aluna da EMERJ, Grupo Focal, 

03.06.2009. 

 

“Você não pode ter ficha suja para poder passar em concurso público.” 

Aluna da EMERJ, Grupo Focal, 03.06.2009. 

    

      Se em relação à beleza, a aflição das mulheres se mostrou maior, o receio com a 

avaliação da vida pregressa se revelou muito mais angustiantes em falas masculinas. O que 

nos faz concluir que pelo fato de serem homens, eles têm mais propensão a arrumarem 

confusão na rua e então terem a sua "ficha suja" diante de situações cotidianas que gerem 

estresse. Aqui, a questão do gênero parece determinar que os homens fiquem mais atentos a 

aspectos posturais. 

 

“Tem um exemplo aqui, ela adora boates, esses lugares muito 

movimentados. Além de eu não gostar, mas pelo menos antes eu ia 

com grupos de amigos na época de escritório. Só que agora eu evito 

completamente esses lugares, não meto o pé dentro, no máximo um 

barzinho sentado... (Fernando Fontainha: Por quê?) Medo de 

confusão. Ainda mais que é homem.” Aluno da EMERJ, 03.06.2009. 

 

 “Meu medo é de briga no trânsito, de multa, nossa, sou muito 

estressado no trânsito. Dirigindo às vezes eu quero matar, mas eu 
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penso. Imagina, se o cara fala desce. Vou descer e aí vai acontecer o 

que? Se vou brigar com o cara vai ter BO, vou fazer o que? Não vou 

poder brigar por que... Então, vou ficar quieto, engole, ainda mais 

por ser homem, até tem uma diferença. É estranho ela pensar 

assim, tipo, não ir para boate, é difícil mulher se envolver, isso é 

mais pensamento de homem. Alguém mexe com ela, o que ela vai 

fazer? Nada, eu vou ter que fazer. Então, eu fico com pavor disso, 

se chegar uma criança e quiser me bater vou deixar me bater, não 

tem o que fazer. Um dos meus medos.” (grifo nosso) Aluno da 

EMERJ, 03.06.2009.  

 

 
   A investigação da vida pregressa faz parte da avaliação  dos candidatos à carreira da 

magistratura. Para este concurso, além de serem feitas as provas objetivas, discursivas e orais, 

é feita uma análise sobre a postura do candidato e sua conduta moral para avaliar se o seu 

comportamento está de acordo com o perfil desejado para juízes. Por saberem que terão a vida 

pregressa como aliada ou inimiga no processo de seleção para o concurso, os candidatos se 

sentem pressionados a terem que se privar de certos momentos como forma de garantir a 

preservação da sua reputação. 

 

2.6. O impacto do gênero na prova oral  

 

 

    Em relação ao gênero, nota-se que os estudantes entendem que existe preconceito e 

resistência, por parte dos próprios magistrados, ao homossexual que pretende ingressar na 

carreira da magistratura. Os trechos revelarão a narrativa dos alunos sobre os conselhos dados 

por seus professores para driblar essa peneira - relacionada à orientação sexual e à identidade 

de gênero - que acontece nas provas orais dos concursos públicos. Nos relatos percebemos 

que os alunos e professores reconhecem que existe a prática discriminatória e informam sobre 

a situação de uma pessoa que ainda não obteve êxito no concurso porque é homossexual.  

 

"É homossexual, bota a mão no bolso, não fica gesticulando muito, não sei o 

que... porque não é bom pra você. Isso o professor falando em aula, o cara 

que era da banca. Então, ah, mulher, vai de uma maneira sóbria. Se é muito 

bonita, não vai toda linda pra lá não, porque se for examinadora... Você vê, 

verdade ou não, eu acho que muito deve ser mito, mas se aqui a gente está 

passando pra você, é o que se fala para o concursando, né." Aluno da 

EMERJ, Grupo Focal, 10.06.2009. 
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"... a eficácia desses mitos, é o seguinte, você não vai contestar. Te garanto. 

Se você for assistir uma prova oral, você não ver uma mulher lá toda 

deslumbrante." Aluno da EMERJ, Grupo Focal, 10.06.2009. 

 

"Se a banca examinadora tiver mulheres, é bom evitar, candidata mulher, é 

bom evitar ir, no dia da prova oral, que é o dia do momento que o 

examinador consegue ver realmente quem é o candidato, no dia da prova 

oral, a mulher deve evitar ir com trajes... ela vai despida? Lógico que não, 

mas ela vai bem arrumada. Só que não ir muito arrumada. Por que? Porque 

isso pode gerar uma inveja, um sentimento de inveja na examinadora..." 

Aluno da EMERJ, Grupo Focal, 10.06.2009.  

 

    Quando se está diante de uma instituição tradicional e que historicamente não é 

representada pela identidade homossexual, é preciso pensar que a sexualidade não é tratada 

apenas como uma questão de foro íntimo do candidato, mas que ela tem influência na 

aprovação no concurso. A identidade de gênero não traz nenhuma consequência prática para o 

desempenho do profissional, mas muitos acreditam que coloca em dúvida a sua 

confiabilidade. Conforme salientado por Bonelli
38

: 

 

"O tribunal é conservador, as bancas obtêm informações sobre os candidatos 

e não aprovariam se houvesse referência a uma postura que torna visível a 

diferença como identidade proclamada ou como comportamento destoante. 

Menciona- se o conhecimento de poucos colegas gays e é ainda menor a 

referência a colegas lésbicas. Obtido o ingresso na carreira, a discrição é o 

caminho, já que a conduta e a baixa produtividade seriam os aspectos que 

deixariam um juiz ou uma juíza vulnerável na magistratura." 

 

 

   Em vista disso, os professores dão dicas para elaborar a estratégia que deve ser 

traçada para neutralizar o impacto das diferenças no momento do ingresso na carreira. O que 

ocorre nas bancas de provas orais é um tipo de avaliação subjetiva, discricionária e parcial 

sobre a adequação do candidato ao perfil ideal do profissional da carreira desejada. A banca 

decidirá se o concursando tem a postura formal, sóbria e discreta compatível com o que eles 

esperam de um futuro juiz. Vale ressaltar que são os desembargadores que fazem o controle 

político e interno sobre candidatos, e eles são em sua maioria, homens. 
39

 

 

"Eu sou extrovertido e sou hiperativo, eu gosto de falar gesticulando, a 

minha mensagem eu passo com o corpo e verbalizando, né. Não verbal e 

verbal. Eu sei que eu vou ter que entrar num curso de oratória aí pra poder 
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me segurar. Porque isso talvez incomode o examinador. E aí?" Aluno da 

EMERJ, Grupo Focal, 10.06.2009.  

 

"(Fernando Fontainha: Não. Você falou, “já falaram da questão da 

homossexualidade”, o que você estava em mente?) Aluno: Não, eu já ouvi 

falar que existem pessoas que são conhecidas pelas bancas e que já fizeram 

prova N vezes que não passam e que nunca vão passar.(Fernando Fontainha: 

Por que são gays?) Aluno: É. Porque a banca sabe...(Fernando Fontainha: E 

você está falando de homens e mulheres, ou só de homens?) Aluno : Eu acho 

que mais homem. Porque eu acho que, assim, é mais difícil para o homem 

não demonstrar. Eu acho, num certo ponto. Mulher é mais, você pode ficar 

na dúvida e tal, mas tem homens que não tem como esconder.Aluno: Mas 

essa questão do homossexualismo eu acho que está ligado um pouco também 

a religião, a elite..."  Aluno da EMERJ, Grupo Focal, 10.06.2009. 

    

 

  O ingresso de homossexuais na carreira só reafirmaria o entendimento do Supremo 

Tribunal Federal nos mais diversos seguimentos: o respeito à diversidade, observado no 

reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo. Mas conforme 

as narrativas, para o ingresso na instituição, o conceito não é pensado da mesma forma. Maria 

da Glória Bonelli explica de forma clara o impacto entre  a identidade de gênero e o 

profissionalismo: 
40

 

 

"O vínculo da heterossexualidade com o público e da homossexualidade com 

o privado é produzido na profissão, ao se impor a discrição ao gay e aos 

pares que sabem da sexualidade do colega. Já o desejo heterossexual tem 

ampla visibilidade no ambiente profissional." 
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Considerações finais 

 

      Este artigo é dedicado fundamentalmente à análise das percepções de gênero sob o 

ponto de vista dos “concurseiros”. Desta forma, apesar de terem sido tratadas questões 

diversificadas da literatura através do discurso teórico, o foco principal está concentrado nas 

narrativas sobre as manifestações que tratam dos marcadores de gênero.  

    A abordagem adotada procurou compreender como as distinções de gênero 

dialogam com as barreiras e os obstáculos encontrados pelos “concurseiros” no momento da 

preparação para os concursos jurídicos. A discussão sobre a busca da neutralidade na carreira 

da magistratura, não pode deixar de reconhecer que existem essas diferenças de gênero, mas 

que elas podem ser enfrentadas se ressaltados e valorizados os pontos fortes masculinos e 

femininos.  Tanto as mulheres quanto os homens, de maneira igual, têm muito a agregar para 

a profissão, não somente em relação ao intelecto, mas podem contribuir também com as 

características peculiares de cada gênero. 

      As narrativas selecionadas e a grade de leitura demonstram que ainda existem 

barreiras a serem superadas por todos os que estão se preparando para o concurso público. 

Mulheres e homossexuais enfrentam dificuldades relacionadas à percepção de gênero 

especialmente na etapa da prova oral. Apesar da grande maioria das juízas ter afirmado ao 

censo do Poder Judiciário que os concursos para a magistratura são imparciais em relação às 

candidatas mulheres, os dados da mesma pesquisa informaram que a maioria dos que 

ingressam na instituição ainda são homens. Mesmo que constatada a feminização do meio 

jurídico, as mulheres ainda não conseguiram se igualar, e nem superá-los numericamente no 

ingresso à carreira da magistratura. 

     As estudantes demonstraram que sofrem com algumas dificuldades que são 

peculiares ao seu gênero durante a preparação para o concurso, como a questão do “relógio 

biológico” e o retardo no momento de terem filhos pelo fato da rotina intensa de estudos não 

deixar que elas tenham tempo disponível para cuidar das necessidades da família. E aquelas 

que já têm filhos e decidiram se preparar para o concurso público, sentem como se não 

estivessem cumprindo com excelência a função de ser mãe. Por isso, a questão familiar é 

enfrentada como o principal obstáculo a ser superado pelas mulheres no momento da 

preparação para as provas. 

    Já as narrativas dos homens demonstraram, entre outras dificuldades, que a grande 

pressão da sociedade é enfrentada como um problema, uma vez que eles se sentem 
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constrangidos a terem renda logo que se formam e isso faz com que a pressa para ingressar no 

mercado de trabalho impeça que eles reservem tempo para dedicação exclusiva aos estudos. 

Além disso, os homens demonstraram sentir a responsabilidade de prover conforto para a sua 

parceira, e a forma de realizarem isso seria alcançando independência financeira. 

  Através das narrativas sobre a etapa da prova oral da magistratura, nota-se que há 

obstáculos enfrentados especialmente pelos homossexuais, já que foi comentado entre os 

alunos sugestões dos professores para disfarçar e esconder marcas visíveis da 

homossexualidade do candidato à vaga. Por esse motivo, pode-se concluir que a postura 

profissional almejada impossibilita que o estudante deixe escapar sinais específicos da sua 

identidade de gênero. 

   Dessa maneira, se faz importante a desnaturalização da dualidade sexual para que 

todos os “concurseiros” disputem em iguais condições, sem interferências decorrentes da 

identidade de gênero. Assim sendo, desde que os candidatos se mostrassem preparados 

tecnicamente e com a postura demandada pela carreira, cuja marca da seriedade reflete 

profissionalismo, os preconceitos sofridos pelas mulheres e pelos homossexuais seriam 

amortecidos e, consequentemente, todos passariam a concorrer nas mesmas condições. 

    Portanto, a partir da sistematização dos principais resultados sobre as percepções de 

gênero dos “concurseiros” com base nas narrativas dos grupos focais, nos dados trazidos por 

Fernando Fontainha e, principalmente, na obra de Maria da Glória Bonelli, foi possível 

concluir que: (i) o gênero ainda é um forte fator de distinção na etapa de profissionalização do 

concurso público e que (ii) nas narrativas as questões de gênero apareceram como 

dificuldades reais no momento de preparação para as provas. 

   Quando a habilidade técnica neutralizar as diferenças de gênero por completo, será 

possível colocar a excelência profissional como o principal fator determinante para o ingresso 

nas carreiras jurídicas. Assim, a força do estereótipo dos candidatos não terá mais grande 

influência sobre a escolha do perfil profissional apto a exercer a função com competência. 

   Em síntese, para este trabalho, o mais importante foi constatar as diversas 

dificuldades que passam a funcionar como empecilho no caminho daqueles que pretendem 

ingressar em uma carreira jurídica, sejam mulheres ou homens, heterossexuais ou 

homossexuais, que estão voluntariamente inseridos no processo de preparação para as provas 

de concursos jurídicos.  
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