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APRESENTAÇÃO 

A motivação em fazer este estudo surgiu durante o curso da disciplina Comportamento 

Organizacional ministrada pelo Prof. Dr. Hélio Arthur Irigaray, motivo pelo qual o mesmo é o 

orientador desta pesquisa; quando o mesmo mencionou a existência de um projeto de pesquisa 

coordenado pelo Prof. Dr. Alexandre de Pádua Carrieri (CEPEAD/UFMG), sobre 

“Masculinidades Contemporâneas: representações da masculinidade na ótica de homens e 

mulheres executivos”.   

O Prof. Dr. Hélio Arthur Irigaray, comentou a existência de um roteiro de pesquisa elaborado, 

e que quem se interessasse poderia fazer parte do grupo de pesquisa coordenado pelo Prof. Dr. 

Alexandre de Pádua Carrieri. Iniciei as pesquisas tendo como base o roteiro do projeto 

oferecido, porém não consegui encerrar as pesquisas a tempo de participar do grupo de 

pesquisadores responsáveis pela coleta de dados, cuja intenção era de construir o  corpus de 

pesquisa com dados de diversas capitais do Brasil, aumentando a diversidade e possibilidades 

de aprofundar o conhecimento das variadas representações da masculinidade.  

Porém no decorrer das entrevistas e no contato com os entrevistados, pude perceber o quanto 

era interessante e importante o tema do assunto abordado. Inclusive era um tema do qual 

sempre me despertou as seguintes curiosidades: “Como seria a vida de um executivo?”, 

“Como é ser um executivo? “Qual a trajetória percorrida até alcançar este lugar?”“, Qual o 

perfil destes executivos?  Porque pouquíssimas mulheres chegam ao cargo de executivas? 

Com os resultados das entrevistas, escrevi um artigo, como trabalho final da disciplina de 

Comportamento Organizacional, e me aprofundei nos estudos escolhendo este tema para 

minha dissertação final de conclusão do mestrado. 

O estudo está estruturado em seis capítulos, o primeiro contextualiza e define o problema, 

traça os objetivos e explica a relevância do estudo. 

O segundo capítulo teoriza a evolução da masculinidade, resgata a construção da 

masculinidade, passa pela relação das dimensões: trabalho e gênero (re)construindo a 

masculinidade e chega até a masculinidade contemporânea. O capítulo é finalizado com a 

teoria do pensamento neopragmático. 

No terceiro capítulo, temos a metodologia, tipo de pesquisa utilizada, passando pela coleta e 

tratamentos dos dados levantados. 

No quarto e quinto capítulo temos os resultados apresentados e no sexto capítulo, as 

conclusões finais. 

 



 

RESUMO 

“Equidade de gênero no âmbito corporativo sob a ótica do executivo”. 

 

Professor orientador: Prof. Dr. Hélio Arthur Irigaray 

 

Este trabalho teve como objetivo, abordar o perfil dos homens que conseguiram alcançar 

cargo de executivo, as trajetórias percorridas no mercado de trabalho e a percepção destes 

homens em relação à existência de diferenças entre características femininas e masculinas no 

mundo corporativo e na vida pessoal. Para coleta das percepções, foram realizadas entrevistas 

individuais de estrutura semi-aberta com executivos (Diretores e Gerentes) de empresas de 

diversos segmentos. Foi utilizado um roteiro de entrevistas que abrange toda a trajetória do 

executivo, sua formação acadêmica e suas experiências profissionais até ocupar um cargo de 

executivo. O roteiro passa por questões do dia a dia, por questionamentos sobre características 

pessoais ou de gênero que facilitam o trabalho do executivo e à ascensão na carreira, e finaliza 

com aspectos da vida pessoal, sempre abordando as questões do gênero. Com base em 

bibliografias e através das declarações coletadas nas entrevistas conclui-se que: com a 

diversidade de culturas, crenças e a pluralidade de identidades psicológicas, sociais, de gênero 

e sexuais na contemporaneidade, é simplesmente impossível conceber uma hegemonia frente 

às nossas identidades, porque elas não são fixas, imutáveis, pelo contrário, elas estão 

constantemente sofrendo mudanças, e a cada década, podemos perceber que cada vez mais a 

cultura, os modos de vida, de se comportar, de ser e de estar, vão se alterando, adequando-se 

às exigências do próprio tempo. 

 

Palavras-chave: Masculinidade, executivo, homem, gênero, corporativo, empresarial. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

“Genre equity in the corporate world through the lens of the executive.” 

 

Tutor: Prof. Dr. Hélio Arthur Irigaray 

 

This work aims at to map out the profile of executive men, their careers in the work market 

and their perception concerning the differences between male and female characteristics in 

both the corporate world and their personal lives. The collection of such perceptions has been 

gathered through semi-open structured interviews with directors and some managers of 

various enterprises. The interviews covered all the individual’s career, academic background 

and professional experience up to the time he took up an executive position. The questions 

covered daily activities, personal or genre traits that make the tasks easier and help climbing 

up in the career and ends with aspects of the personal life always including questions on 

genre. Based on bibliographies and statements in the interviews, and taking into account the 

diversity of cultures, beliefs coupled with the existing psychological, social, genre and sexual 

identities plurality nowadays, the conclusion is that it is really impossible to conceive 

hegemony in relation to identities as they are not steady, immutable. At each decade, we 

realize that culture, life styles and behaviors are constantly changing to fit the needs of the 

moment. 

 

Keywords: masculinity, executive, man, corporate. 
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1 PROBLEMA 

1.1 Introdução 

“Nunca se mostrou tão intensa, como atualmente, a procura de homens melhores e mais 

capazes, desde diretores de grandes companhias até simples serventes. E agora, mais do que 

antes, a procura dos competentes excede a oferta. O que todos procuramos, entretanto, é o 

homem eficiente já formado, que outros preparam. Só entraremos, entretanto, no caminho da 

eficiência nacional quando compreendermos completamente que nossa obrigação, como 

nosso interesse, está em cooperar sistematicamente no treinamento e na formação dessas 

pessoas em vez de tirar de outros os homens que eles preparam” (TAYLOR, 1995).  Apesar 

de este texto fazer parte da introdução do livro Princípios da Administração Científica, 

publicado originalmente em 1911, ele retrata a realidade atual: a disputa pelos melhores, 

denominados “talentos”. 

Como o tema desta pesquisa está ligado à masculinidade no âmbito corporativo, 

podemos observar que é fato a existência de um desejo cada vez mais forte do homem 

(independente de gênero) ascender a cargos executivos, porém poucos alcançam esta 

plenitude, um dos motivos, é óbvio: existem poucos lugares a serem ocupados, e o segundo 

motivo, não menos importante, é que estes lugares são ocupados pelos “melhores”.  

Neste contexto, também é possível observar que a maior parte deste quadro de 

executivos é ocupada pelo gênero masculino, apesar do crescente número de mulheres no 

mercado de trabalho. A constituição dos papéis, masculino e feminino, pelo menos na história 

até aqui conhecida, desenvolveu-se baseada em relações de poder e dominação. Bourdieu 

(1995) analisa que a divisão hierárquica entre os sexos, com a dominação dos homens sobre 

as mulheres, era visto pela demarcação entre atividades masculinas e femininas, com status e 

valorizações diferenciadas.  
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Estudos sobre gênero, sexo e sexualidade, diferente de outras áreas mais “estáveis” das 

ciências socias, vêm, desde as primeiras décadas do século XX, entrando em um processo de 

aceleração. Essa produção variada tem como base os estudos de gênero como instrumentos 

ideológicos e militantes para a defesa de políticas públicas e leis que apressem o equilíbrio 

social entre homens e mulheres, especialmente no mundo ocidental. Como, historicamente, 

era o gênero feminino que se encontrava em desvantagem no ocidente, a maioria dos estudos 

e das novas leis se referem a ele ou buscam protegê-lo. O aspecto de evolução na direção de 

uma maior justiça social em relação às mulheres é incontestavelmente um dos maiores 

avanços do mundo ocidental. (FREITAS e DANTAS, 2012, p.1-2). 

Como afirma Camille Paglia (1996), em nenhum outro momento da história e em 

nenhum outro lugar do mundo as mulheres alcançaram mais direitos e respeito social do que 

nos dias de hoje, no chamado mundo ocidental. Embora toda esta evolução tenha acontecido, 

percebemos ainda nos dias de hoje, que as mulheres não estão no comando, que as mulheres 

ganham menos mesmo em cargos similares ao do homem e que ainda sofrem preconceitos. 

Por outro lado, apesar desta dicotomia, o que se tem observado é que o ideal de masculinidade 

parece estar em transição, em fase de adequação a nova realidade que surge com a invasão da 

mulher no mercado de trabalho. 

Neste trabalho iremos abordar a questão do gênero masculino nas organizações, e a 

transformação da masculinidade mediante ao cenário de mulheres no mundo corporativo. 

O desenvolvimento deste trabalho toma como base a afirmação de Bourdieu (2007, p. 

63-64) quando aponta que “ser homem é ser nobre e essa nobreza seria produto de um 

trabalho social de nominação e de inculcação, ao término do qual uma identidade social 

instituída por uma dessas ‘linhas de demarcação mística’ conhecidas e reconhecidas por 

todos, que o mundo social desenha, inscreve-se em uma natureza biológica e se torna um 

habitus, lei social incorporada”. 
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Nesta pesquisa a masculinidade não foi entendida como apenas um sinônimo de 

homem, ou homens, mas como uma construção que se relaciona aos aspectos histórico-

sociais, culturais e espaço-temporais (KIMMEL, 2006). 

Para Foucault (1997), a sociedade seria de controles e se estruturaria sob formas mais 

subjetivas. Os controles seriam, inclusive, exercidos pelo próprio sujeito que é controlado. 

Assim, as pessoas para fazerem parte de uma sociedade, se comportariam se vestiriam, se 

alimentariam, e trabalhariam aproximando-se dos moldes entendidos como normais e certos, 

atendendo a expectativas de comportamento.  

 O mundo dos negócios é um termo abrangente. Ao propor uma pesquisa que não se 

concentra em setores específicos da sociedade, ou mesmo desse “mundo de negócios”, busca-

se alcançar uma concepção analítica que atinja a representação social sobre esse mundo. Isso 

significa que, para esta pesquisa, o mundo dos negócios é o mercado globalizado. Esse 

mercado, mesmo que estejamos estudando-o em um nível local, não foi desvinculado do seu 

caráter global. 

O objetivo deste trabalho é investigar a trajetória de homens posicionados nos mais 

altos níveis hierárquicos, aqui denominados “homens-executivos”, e a existência de perfis e 

características que possibilitem identificar similaridades, hegemonias, entre eles. 

1.2 Pergunta de investigação 

Este trabalho procurou responder ao seguinte questionamento: 

Como os homens executivos percebem as mulheres ocupando o mesmo cargo que 

eles? 
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1.3 Objetivo final e objetivos intermediários 

Objetivo final: 

- evidenciar a percepção da equidade de gêneros pelos homens que ocupam cargos 

executivos. 

E este é complementado pelo seguinte objetivo intermediário: 

- elencar características e atributos destes executivos (perfil); 

1.4 Relevância do estudo  

Nos últimos anos, os estudos sobre masculinidades em diversos campos do 

conhecimento têm explicitado uma pluralidade de vivências masculinas, as quais contêm 

relações de poder e de diferenciação. Aquelas que contam com maior legitimação 

denominam-se masculinidades hegemônicas, e operam como ideais construídos social e 

historicamente, como as maneiras mais “corretas e padronizadas” de viver como homem em 

dado momento. Atuam como regimes de verdade, produzindo e afetando os estilos de vida 

(KIMMEL, 2006; OLIVEIRA, 2004; CONNELL, 2003). 

No Brasil, o foco das pesquisas em Administração sobre gênero no trabalho recai 

sobre as mulheres, devido à crescente inserção deste gênero no mercado de trabalho. Contudo, 

os homens costumam ser vistos como bloco homogêneo e a masculinidade permanece como 

um atributo naturalizado. Como consequência, este olhar hegemônico, não nos permite 

perceber as especificidades e diferenças entre os homens e suas vivências masculinas. 

Kimmel (2006) ressalta que masculinidade não é uma essência inata que se revela em 

virtude de uma determinada condição biológica, mas, uma idéia socialmente construída, que 

se relaciona a aspectos espaço temporais e culturais. O significado de ser homem em cada 

contexto depende também da classe, etnia, geração e sexualidade. O reconhecimento destas 

diferenças demanda que se fale em masculinidades em lugar do termo 'homens', considerando 

que ambos não são simples sinônimos. 
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Em virtude desta fragilidade conceitual e com base em postulados pós-estruturalistas 

de Foucault, novas maneiras de pensar gênero ganharam espaço.  

Para Meyer (1996), nesta perspectiva, gênero articula-se com outras categorias sociais, 

como classe, etnia e religião, junto com e nas quais se constrói.  

Estas idéias permitiram uma ampliação do entendimento do gênero como um 

organizador do social, estando, portanto, além dos indivíduos que ocupam funções masculinas 

ou femininas. Louro (1996) afirma que não mais se trata de ter apenas as mulheres como foco 

de estudo e, sim, processos de construção da masculinidade e da feminilidade, ou da formação 

de sujeitos masculinos e femininos. 

No Brasil, são poucos os trabalhos que enfatizam o masculino nas organizações, 

podemos citar neste levantamento o trabalho de Eccel (2010) e de  Alcapadiani (2010). Em 

relação ao estudo da influência do gênero na ocupação de cargos executivos, podemos citar 

um estudo realizado por Vergara e Gomes (2010) na academia, que teve como base 

entrevistas com gestores e professores de MBA sobre o papel da mulher nessas organizações. 

Ainda em relação à mulher no mercado de trabalho, podemos citar Melo (2006) verificando 

os novos desafios em que o crescimento da presença da mulher no mercado de trabalho 

trouxe, os diferentes fatores que influenciam a vida profissional quotidiana de gestores e 

como a mulher consegue superar dificuldades, romper barreiras e assumir posições de maior 

destaque nas organizações. 

Entre os estudos de gênero, houve casos em que o masculino foi tangenciado na sua 

relação com o feminino, conforme exemplifica o trabalho de Cavedon, Giordani e Craide 

(2005), no qual as autoras analisam a inserção de mulheres em ambientes entendidos como 

masculino, porém, sem explorar o que compreendem como masculinidade. Outros 

discorreram sobre questões que atingem os trabalhadores de uma forma geral, tais como: 

impactos do home - office (PUMA; WETSEL, 2007), relação de tempo de trabalho e não 
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trabalho na ótica de altos executivos (SCANFONE; CARVALHO NETO; TANURE, 2007), e 

a amizade entre executivos (SOUZA; GARCIA, 2007); não trataram, porém, sobre o 

masculino, embora os pesquisados fossem, em alguns casos, exclusivamente homens. Há, 

ainda, alguns estudos sobre a inserção profissional de homens homossexuais e questionam a 

heteronormatividade masculina nas organizações (SARAIVA; IRIGARAY, 2009; 

IRIGARAY, 2007). 

No contexto internacional existem algumas pesquisas que trazem à tona diferentes 

facetas do masculino e mostram que entre os homens há especificidades na maneira como se 

inserem profissionalmente, negociam seus interesses e responsabilidades. Brandth e Kvande 

(2002) analisaram como os homens utilizam o direito à licença paternidade, frente às 

demandas e oportunidades de trabalho na União Européia, pois mesmo que as condições 

legais e laborais fossem favoráveis à licença, a utilização do direito dependia das expectativas 

de gênero compartilhadas e vivenciadas pelos trabalhadores. No artigo debatem-se o papel 

masculino na família, a relação do homem com o trabalho, e dos demais homens colegas de 

trabalho com aquele que é pai e precisa se ausentar. O mesmo tema da licença-paternidade foi 

abordado por Murgia e Poggio (2009), considerando homens profissionais na Itália. 

Embora as pesquisas de orientação pós-estruturalista sejam ainda incipientes, há 

alguns artigos que analisam diferentes masculinidades, os desníveis de legitimação entre 

estas, as relações de dominação dos homens sobre as mulheres e entre os homens. A imagem 

tradicional do homem provedor foi trabalhada em artigos sobre o desemprego masculino 

(NIXON, 2009; KELAN, 2008b). Kelan (2008b), por exemplo, avaliou as consequências 

sobre a identidade dos homens geradas pela insegurança no emprego ou pela percepção de 

risco de desemprego. Nixon (2009) foca homens de classe trabalhadora com baixa 

qualificação na Inglaterra, que, mesmo frente ao crescente desemprego, relutam em engajar-se 

no setor de serviços, no qual se demanda trabalho emocional, por este divergir dos sentidos de 
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masculinidade comuns à classe. Os achados de Prokos e Padavic (2002) remetem a 

características atribuídas universalmente a homens e mulheres, as quais reforçam que algumas 

atividades sejam entendidas como naturalmente masculinas ou femininas. 

 Alguns ofícios são frequentemente entendidos como masculinos. São eles: militar do 

exército (CAPPELLE; CRAMER; PAULA NETO, 2001), do corpo de bombeiros 

(PACHOLOK, 2009), engenharias (WATTS, 2009; POWELL; BAGILHOLE; DAINTY, 

2009), tecnologia da informação (PETERSON, 2007) e petroleiro (MILLER, 2004). Em 

pesquisa na indústria de petróleo canadense, cuja maioria de empregados é de homens, Miller 

(2004) analisou as experiências das profissionais mulheres engenheiras e geólogas. As noções 

de masculinidade compartilhadas neste contexto misturam-se com a concepção de trabalho, e 

se fazem presentes no cotidiano em aspectos amplos, que reforçam as formas de ser e agir dos 

homens: as interações cotidianas são marcadas por informalidade e paternalismo, baseadas em 

interesses masculinos compartilhados e que excluem as mulheres; a competitividade 

individual, associada a um domínio profissional das áreas de engenharia, reforça a divisão de 

gênero do trabalho; e, por fim, a incorporação de uma simbologia específica tanto nas 

interações quanto nas ocupações. Para sobreviverem e prosperarem neste contexto, as 

mulheres pesquisadas adaptaram-se e se conformaram à posição dominante da cultura 

masculina. Precisaram, contudo, enfrentar o paradoxo de tentar se parecer com o modelo 

masculino e evitar o estigma da masculinização. 

Hansen (2002) argumenta que se faz necessária uma ampliação de foco nos estudos de 

gênero, visto que a área foi construída sobre o pressuposto de que os trabalhadores eram 

homens brancos empregados de indústrias, e seu corpo teórico foi formado com orientação 

para o masculino, o que encontra respaldo também na pesquisa de Miller (2004). Além disso, 

o não questionamento da masculinidade única atua na consolidação do homem como a norma 
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da qual as mulheres se diferenciam; e, ainda, não permite observar as singularidades das 

diversas maneiras possíveis de se viver e trabalhar como homem. 

O presente trabalho de pesquisa adquire relevância ao contribuir para a ampliação de 

conhecimento crítico na Administração no Brasil acerca da legitimação do executivo na ótica 

da masculinidade. 

Outra importante informação que o trabalho nos permitiu conhecer, é a percepção 

destes executivos quanto a existência de diferenças entre características femininas e 

masculinas no mundo corporativo e na vida pessoal. Sendo assim, este trabalho também pode 

vir a atrair leitoras que estão no mercado de trabalho e lutam por um espaço nos  mais altos 

níveis hierárquicos empresariais. O interessante foi poder “tomar emprestado o olhar do 

outro” (WEISS, 1995), neste caso, o olhar dos homens em relação às mulheres, até porque a 

ascensão das mulheres a estes cargos dependem deles, que hoje são maioria. 

Os avanços nos estudos sobre masculinidade tornam mais fácil o processo de 

desconstrução da masculinidade hegemônica exercida sobre homens e mulheres e, por 

consequência, pode trazer à tona novas perspectivas e conceitos de masculinidade para a 

sociedade. No que diz respeito ao campo teórico dos estudos organizacionais, esta pesquisa 

também possibilita um olhar mais crítico sobre a masculinidade contemporânea no ambiente 

empresarial, e não apenas a relação dominadora do masculino sobre o feminino. 

Por fim, é possível projetar que o estudo sobre masculinidade contemporânea pode 

influenciar o comportamento do executivo do futuro e de suas  relações de trabalho dentro e 

fora do ambiente organizacional.  

O objeto de estudo desta pesquisa limita-se a homens do mundo dos negócios, os quais 

exercem cargo de liderança na empresa na qual trabalham. É importante ressaltar, que poderia 

fazer parte do universo de estudo qualquer homem executivo, administrador, gestor, 

coordenador, assessor e outros, independente do tipo de empresa em que trabalhava – serviço 
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ou produção – pública ou privada - onde todas as empresas fazem parte do território 

brasileiro.  

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 A construção da masculinidade 

Várias são as definições de masculinidade e principalmente a que aspectos a 

masculinidade está relacionada. A seguir descrevo opiniões e divergências entre autores (as) e 

estudiosos (as) do tema. 

O homem será considerado macho na medida em que for capaz de disfarçar, inibir, 

sufocar seus sentimentos. A educação de um verdadeiro macho inclui necessariamente a 

famosa fala: "Homem não chora". Quantos homens não tiveram que engolir as lágrimas 

diante da tristeza, da angústia, do luto, em nome dessa norma de conduta (SAFFIOTI, 1987, 

p. 26). 

Para Bourdieu (1995), a dominação masculina assume a faceta de uma violência 

simbólica, reconhecida como natural, visto que os dominados incorporam a dominação, onde 

nesta relação o homem é sempre colocado como superior. 

 Corroborando com Bordieu, Connell (1998) conceitua a masculinidade hegemônica 

como um conjunto de práticas exercidas tanto por homens quanto mulheres que respondem ao 

problema da legitimação do patriarcado, isto é, que garante, tanto em nível local quanto 

global, a contínua subordinação das mulheres pelos homens.  

Badinter  relaciona masculinidade a trabalho, se perguntando "o que é um homem?", 

qual seria "a essência do macho humano?" e ao discutir a questão ela afirma que "[...] ser 

homem implica um trabalho, um esforço que não parece ser exigido das mulheres" 

(BADINTER, 1993, p. 3). 

Nessa perspectiva a masculinidade não é algo que se adquire para sempre, ela tem que 

ser conquistada e re-conquistada, por meio da provação da virilidade do ser masculino: "prova 
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que você é homem". Portanto, a virilidade não é dada de saída, ela deve ser construída. 

Segundo Badinter (1993), o maior elogio a um homem é dizer que ele é um “verdadeiro 

homem”. Para fazer jus a isso o homem deve, desde a adolescência, cumprir com 

determinados papéis que lhe são impostos e assumir características que o qualificam como 

homem. Por exemplo, até décadas atrás, algumas famílias tinham o costume de levar os 

garotos para serem iniciados na relação sexual com prostitutas, pois prevalecia a idéia de que 

o menino, no processo de aprendizagem para ser homem, teria que "treinar" a sua sexualidade 

de modo a "não falhar" e, assim cumprir o seu papel de macho.  Analisando a questão da crise 

da masculinidade, Badinter, a partir de suas pesquisas, concluiu que, já no século XVIII esta 

questão estava colocada para os homens daquela época. Segundo ela estava implícito o medo 

da feminização do homem, para eles o fato de assumirem as tarefas que pertenciam às 

mulheres, os tornava vulneráveis a se tornarem mulheres (BADINTER, 1993).  A autora 

aponta que a crise da masculinidade do século XX, apresenta um diferencial. Os primeiros 

estudos relativos a masculinidade dos anos 1970, traziam um tom de denúncia, contudo, a 

chegada da década de 1980, trazendo os desafios postos pela globalização de mercados e a 

conseqüente transformação no modo de produção societária, que acarretou no desemprego e 

nas incertezas para grande parte da humanidade, culminou com algumas conquistas dos 

movimentos feministas que recolocou novamente a questão da crise da masculinidade 

(BADINTER, 1993, p. 5). Para a autora, a crise dos anos 1980 é dada por uma dupla 

motivação: de um lado, as mulheres ao questionarem os papéis sociais e a relação de 

dominação dos homens sobre elas, fizeram "[...] evaporar-se a característica universal 

masculina da superioridade do homem" (BADINTER, 1993, p. 6); por outro, a reflexão que 

faço é a de que, se o trabalho se constitui em um dos elementos base na construção da 

identidade masculina, como ficaria essa construção para os novos homens, na medida em que 

se discute a perda da centralidade do trabalho na conjuntura atual?  



19 
 

Outro autor que segue a mesma linha da relação de masculinidade com trabalho, é 

Nolasco (1995), pois por pior que seja o trabalho e por mais insatisfatório que ele seja, insere 

o rapaz no universo dos homens o "[...] primeiro dia de trabalho é uma iniciação ao reino da 

solidariedade secreta e conspirativa dos homens que trabalham. É por meio do trabalho que o 

rapaz passa a ser considerado homem" (NOLASCO, 1995, p. 51). 

Portanto, o trabalho e o desempenho sexual funcionam como as principais referências 

para a construção do modelo de comportamento dos homens. Desde cedo os meninos crescem 

assimilando a idéia de que, com o trabalho, serão reconhecidos como homens, porque por 

meio do trabalho vão adquirir liberdade e autonomia. O trabalho define a primeira marca de 

masculinidade, na medida em que, no plano social, viabiliza poder sair da família e construir a 

sua própria família. 

A masculinidade como construção social, não é homogênea e não está baseada 

somente na valorização do órgão sexual como elemento dominador da mulher, mas também 

por outros atributos. Os conceitos: compromisso, coragem, força física, capacidade para o 

trabalho e para o sustento da família, entre tantos atributos, também são valorizados na 

constituição da masculinidade.  

Para Nolasco (1995), se entre maternidade e mulher o que vigorou foi uma fusão de 

modo que o destino de ser mãe seria a única possibilidade de realização, esta mesma 

articulação acontece entre homem e trabalho: sem ele, um homem não pode se considerar 

como tal.  

Desta maneira, parte do sucesso e da prosperidade da estratégia capitalista reside no 

fato de que, ao transformar os princípios dos sistemas em padrão de desempenho para o 

comportamento dos homens, ela deixa de ser apenas uma questão ideológica para se 

transformar em questão cotidiana. A prosperidade do sistema capitalista depende da 

manutenção dos valores e do modelo de comportamento dos homens. Para isso foi preciso 
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que a relação estabelecida entre homens e trabalho seguisse padrões semelhantes aos de uma 

doutrina religiosa, com dogmas, verdades e formas semelhantes de controle e repressão 

(NOLASCO, 1995, p. 54). 

2.2 A relação das dimensões trabalho e gênero na (re)construção da masculinidade 

A discussão sobre a identidade masculina, passa tanto pela dimensão do trabalho, 

quanto pela dimensão do gênero, pois ambas são consideradas importantes, pelos estudiosos 

do assunto, no processo da construção da masculinidade. 

A chamada crise da masculinidade tem sido discutida no âmbito das relações de 

gênero, onde é apontada como elemento desencadeador desta crise, a conquista das mulheres 

por espaço de trabalho no mundo corporativo. Apesar da afirmação de que o trabalho é o 

caminho por meio do qual os homens constroem e reconstroem suas masculinidades, poucos 

estudos discutem as mudanças no mundo do trabalho como questão central desta crise. 

A conquista das mulheres por postos de trabalhos, antes ocupados pelos homens nos 

leva a perguntar se o trabalho não estaria se constituindo também em um elemento importante 

na redefinição das identidades femininas, pois as mulheres, por viverem nesse momento 

histórico e, mesmo que continuem responsáveis pelas tarefas domésticas, estão também 

inseridas no mundo do trabalho e, elas também são atingidas pelas transformações deste 

universo. Estas duas dimensões se entrelaçam na construção das identidades masculinas e 

femininas. Portanto, não se pode pensar que a crise da masculinidade é uma crise provocada, 

somente pelas conquistas das mulheres no âmbito corporativo. Para Nolasco "[...] restringir a 

transição hoje vivida pelos homens à particularidades e à história do movimento de mulheres 

é negar que o próprio movimento de mulheres também decorre das transformações sociais 

iniciadas no século XVII" (NOLASCO, 1995, p. 23).  

Atualmente no Brasil, embora no nível macro, a economia goze de certa estabilidade e 

o nível de desemprego venha sofrendo uma queda, o número de trabalhadores e trabalhadoras 
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inseridas no trabalho "informal", sem nenhuma garantia, ainda é muito grande. A maioria 

dos/das trabalhadores/as vive uma realidade de subemprego, com salários não dignos, que não 

lhes permite ter e nem propiciar uma vida digna às suas famílias. 

A partir do processo de globalização dos mercados e do processo de reestruturação 

econômica, ocorreram grandes transformações no modo de produção e nas relações de 

trabalho. A flexibilização implantada no modo de produção, foi imposta também para as 

relações de trabalho, conformando então o chamado trabalho precarizado (PEREIRA, 1999, p. 

47). 

Se a construção social da identidade da mulher está ligada ao seu espaço doméstico 

nas atribuições de cuidadora do lar e dos filhos, a construção social da identidade do homem 

está ligada ao espaço público do trabalho considerado produtivo. 

O trabalho produtivo, realizado fora do espaço da casa, ou seja, o trabalho enquanto 

mercadoria é tarefa do homem, macho, forte e destemido, por isso ele é "direito", "honesto" e 

"responsável". Dessa maneira, pode-se afirmar que para muitos homens, embora 

desempregados, o trabalho é a característica mais importante na constituição de suas 

identidades masculinas.  

Segundo Nolasco (1995, p. 50), para o homem o trabalho tem uma dimensão 

cartográfica, pois: 

[...] define a linha divisória entre as vidas pública e privada e, ao mesmo tempo tem 

uma dupla função para a sua vida. A primeira é ser o eixo por meio de que se estruturará seu 

modo de agir e pensar. A segunda função é inscrever sua subjetividade no campo da 

disciplina, do método e da violência, remetendo-os a um cotidiano repetitivo. 

Para Marx, o trabalho tem como finalidade garantir a reprodução da força de trabalho: 

"Dada existência do individuo, a produção da força de trabalho consiste em sua própria 

reprodução e manutenção" (MARX, 1985, p.151). 
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Bilac afirma que: [...] a reprodução humana nos grupos sociais não é, a priori, a 

reprodução do grupo social: a reprodução dos pobres não e a reprodução da pobreza, a 

reprodução dos operários não é a reprodução da classe trabalhadora. O que reproduz os negros 

como minorias sociológicas não é a cor de seus filhos, mas o estigma, o preconceito e 

condições sócio-econômicas adversas [e excludentes].(1997, p. 32): 

Nesse sentido, a idéia de que a pobreza reproduz a pobreza, não tem fundamento, pois, 

a questão da pobreza se coloca na perspectiva da lógica econômica e se no início e meados do 

século XX a pobreza era sinônimo de atraso, seu enfrentamento dar-se-ia com o processo de 

desenvolvimento econômico. Atualmente na visão de Teles (2000), a pobreza é o resultado 

desse desenvolvimento. Isto porque neste início de século (XXI) a lógica da produção 

societária, de produzir produtos com valor de troca em detrimento da produção de produtos 

com valor de uso e fortemente ligada ao consumo, pressupõe a diminuição do trabalho vivo e 

o aumento da automação. No Brasil, como na maioria dos países capitalistas que estão 

inseridos na lógica dessa produção societária mundial, instalou-se um processo de 

precarização das relações de trabalho e consequentemente um alto nível de desemprego, 

chamado de desemprego estrutural previsto na lógica do desenvolvimento atual. 

Por outro lado, a educação do homem reafirmou, historicamente, a idéia de que sendo 

macho deveria assumir a chefia da família. Essa idéia da chefia nos remete a uma relação não 

só de dominação, mas também a uma idéia de exploração. Saffioti aponta que as relações de 

gênero, atendem quase sempre ao binômio dominação/exploração e quem se beneficia desta 

situação é a classe patronal (SAFFIOTI, 1992, p. 23). Essa relação por sua vez nos remete a 

uma relação de poder. As relações de poder que permeiam as relações de gênero se 

reproduzem em vários campos: na família, no trabalho, na produção intelectual, enfim nas 

diversas relações sociais. Para Foucault (1979) o poder se distribui em constelações dispersas 

de relações desiguais, discursivamente constituídas em campos sociais de força. Isso permite 
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entender o fenômeno do poder tanto no nível macro, pressupostamente destinado ao homem, 

quanto no nível micro, historicamente destinado às mulheres. 

A idéia de que é da natureza do homem ser o "chefe" e ter o poder impõe para eles a 

necessidade de "controlar" a família, a mulher, os filhos.  Essa forma de compreender a 

masculinidade vem do patriarcado que embora, tenha vigorado em outro momento histórico, 

se reproduz nos dias atuais de outra maneira. Therborn (2006) fala em um patriarcado do 

século XXI. Para ele o patriarcado não desapareceu totalmente, "[...] há um último terço da 

humanidade" em que ainda prevalece essa cultura. O aspecto mais importante das mudanças 

no patriarcado no século XX, segundo o autor, não está na sua tendência universal, mas na 

variação nos resultados assim como nas cronologias" (THERBORN, 2006, p. 192). É a partir 

do patriarcado, enquanto uma organização que tem o homem pai/proprietário - com poder 

sobre o filho e para o qual deixa sua herança, que o sexo masculino foi definido como um ser 

humano privilegiado, dotado de alguma coisa a mais, que o coloca num patamar superior ao 

das mulheres. "Ele se julga mais forte, mais inteligente, mais corajoso, mais responsável, mais 

criativo ou mais racional. Esse “mais” justifica sua relação hierárquica com as mulheres, ou 

pelo menos com a sua" (BADINTER, 1993, p. 6). Pierre de Bourdie observa que "[...] ser 

homem é estar instalado, de saída, numa posição que implica poderes" (BOURDIEU, 2002, p. 

21) Em contrapartida, para alguns homens a experiência do poder suscita sofrimento. J. Scott 

(1995, p. 88) analisando as relações de poder nas relações de gênero, pondera que "[...] o 

poder coletivo dos homens é construído tanto nas instituições como nas formas como estes se 

apropriam e reproduzem este poder." 

A masculinidade e a virilidade devem ser reafirmadas sempre, e, embora a violência 

de gênero afete muito mais a mulher e elas são as maiores vítimas, os homens também estão 

expostos à violência. Os meios de comunicação de vez em quando noticiam o aumento do 

número de denúncias de homens que sofrem violência de gênero. Ainda que se suponha que 
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seja em menor grau, essa notícia chama a atenção, pois seria contraditório tendo em conta os 

atributos da masculinidade. Os homens, particularmente os que vêm das famílias 

empobrecidas, são vítimas da violência urbana. As estatísticas mostram que, no Brasil, as 

maiores vítimas da violência urbana são os homens jovens. Badinter (1993, p. 156) afirma 

que: 

[...] a vida de um homem vale menos que a vida de uma mulher (as mulheres e as 

crianças primeiro), que ele serve de bucha de canhão em tempo de guerra e que a 

representação da sua morte (no cinema e na televisão) tornou-se simples rotina, um clichê da 

virilidade, boas razões para olhar a masculinidade tradicional como uma ameaça à vida; a 

masculinidade só se tornará menos arriscada quando deixar de ser definida por oposição à 

feminidade.  

Não se trata, porém, de colocar o homem como vítima na outra ponta da relação, mas 

de rediscutir o gênero como uma relação entre duas pessoas, seus corpos, seus desejos e 

anseios que se relacionam. 

Haveria então que repensar essa masculinidade construída a partir do trabalho 

produtivo e calcada na identidade de gênero. "Urge ensinar aos meninos outro modelo viril, 

que deixe espaço para o reconhecimento da vulnerabilidade" (BADINTER, 1993, p. 156). 

2.3 A construção da masculinidade contemporânea 

O modelo de masculinidade para o novo homem estaria baseado na capacidade e 

possibilidade desse homem demonstrar seus sentimentos, de poder amar e se emocionar 

publicamente sem constrangimento, além de sensibilidade ao invés de agressividade, junto à 

capacidade de executar tarefas domésticas, maior participação na educação dos filhos, 

exercício de profissões antes consideradas femininas, admitindo inclusive ganhar menos do 

que sua companheira. No campo da sexualidade, a possibilidade de falhas no intercurso 

sexual seria compreensível, e, ao invés de dominador, o homem já admite ser dominado. 
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Finalmente, o machismo estaria deposto e as relações entre homens e mulheres tenderiam a 

“melhorar”. 

A tentativa de redefinição a partir do viés da identidade sexual e de gênero não 

consegue dar conta da maioria das singularidades de todos os homens, pois necessariamente 

nem todos conseguem se ver totalmente no modelo tradicional, nem totalmente no modelo 

que chamaríamos contemporâneo de masculinidade. 

Se passarmos a ver só a identidade sexual ou de gênero do sujeito, deixamos de ver o 

que de essencial o sujeito tem, em detrimento apenas à sua identidade. 

Acredita-se na construção de uma masculinidade ou uma feminilidade sem 

hegemonia, sem tantos rigorismos e identidades. 

A masculinidade difere em tempo, lugar e condições de classe, raça e cultura. "Não 

existe um modelo masculino universal, válido para todos os tempos e lugares" (BADINTER, 

1993, p.27).  Contudo, podemos afirmar que, independentemente da sociedade, essa 

construção é um processo difícil e muito doloroso para os homens e, nestes tempos 

neoliberais de precarização do trabalho, assegurar o poder do macho provedor é uma tarefa 

bastante desafiadora. 

2.4 Pensamento neopragmático 

 “O sujeito no pensamento neo-pragmático nada mais pode ser do que um efeito da 

linguagem, e dizer que o sujeito é um efeito da linguagem é dizer que aprendemos a falar do 

sujeito sem necessitar de nenhum referente, exceto as palavras ou proposições que o definem, 

podendo evitar mais facilmente que nossas teorias se tornem fetiches, e que os sujeitos, 

enquanto realidades lingüísticas, sejam reificados em identidades socioideologicamente 

construídas”(Costa, 1994, pp. 21-53). 
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A identidade de gênero não possibilita uma pluralidade de escolhas identitárias, pois, 

conforme afirma Calligaris (1997), a não correspondência entre sexo e gênero possibilitaria se 

viver como mulher em um corpo de homem, e como um homem no corpo de uma mulher. 

Visto por esse prisma, Costa (1995b) vai afirmar: “(...) Para o neo-pragmatismo, 

nenhum procedimento racional consistente pode afirmar a permanência empírica ou 

conceitual de uma mesma identidade essencial do mundo, do sujeito e da linguagem. 

Conhecemos contingências, e não necessidades. Buscar a identidade do sujeito ou de valores 

morais no que é perene é uma tarefa fútil. Nenhuma de nossas crenças vem de uma fonte de 

sentido prévia à ação humana. A História mostrou que inúmeros candidatos ao papel 

fundacional não resistiram ao teste do tempo. Ou perderam completamente a plausibilidade 

intelectual ou retraíram-se e converteram-se em crenças opcionais, de grupo ou pessoas. (...) 

Podemos tratar certas imagens do mundo e do sujeito como universais. Mas isso quer dizer, 

simplesmente, que certas formas de vida nos são de tal modo familiares que não conseguimos 

pensar em descrições alternativas do que consideramos natural e universal. Os universais 

mudam quando mudam as formas de vida. Por conseguinte, tudo o que podemos fazer é 

aceitar a tradição ética que herdamos, procurar transformá-la ou abandoná-la por outra 

tradição  Aliado a isso, temos a intolerância e a crueldade contra indivíduos, concebidos como 

estranhos, diferentes, que não se adequam às normas estabelecidas por uma maioria. Assim, 

passamos a discriminar indivíduos a partir de uma particularidade física, genética, identitária, 

sexual, social, entre tantas outras. Veja-se, por exemplo, o preconceito formado contra 

minorias tais como os negros, os psicóticos, os judeus, as mulheres, os homossexuais, os 

pobres, os mendigos, os sem “teto”, os sem terra, e tantos outros personagens reais tidos como 

excluídos. 

Produzir uma nova identidade é tentar encerrar nossas subjetividades em modelos 

sociais e culturais que não necessariamente correspondem à contingência histórica que 
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vivemos, visto que todo e qualquer papel social muda de acordo com a contingência histórica, 

e o que hoje é desqualificado pode muito bem vir a ser recomendado amanhã. 

Priorizar uma identidade masculina despida de qualquer natureza também não nos 

parece possível, pois priorizar esta ou aquela maneira de definir o sujeito é fazer com que o 

cidadão comum, o sujeito típico, sofra duplamente ou por não conseguir alcançar o que lhe é 

solicitado pela mídia, pela indústria da moda, pela cultura da imagem e pela sociedade de 

consumo, ou por não se achar qualificado diante do apelo dessa mesma cultura que criou seus 

modelos sociais e identitários. 

Por fim, analisando as diferentes abordagens colocadas pelos autores sobre 

masculinidade, a minha opinião é que masculinidades são práticas, e não identidades. Podem 

ser exercidas por quaisquer pessoas, em diferentes contextos, não havendo sentido nenhum 

em classificar cada homem dentro de um tipo específico de masculinidade. Esses conceitos 

são mais relevantes para se enxergar processos do que categorias bem constituídas e 

delimitadas. 

2.5  Pró-equidade de gênero 

O Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça é uma iniciativa do Governo Federal, que, 

por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República – SPM/PR e 

do II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, reafirma os compromissos de promoção 

da igualdade entre mulheres e homens inscrita na Constituição Federal de 1988, conta com o 

apoio da Entidade das Nações Unidas para Igualdade de Gênero e o Empoderamento das 

Mulheres (ONU Mulheres) e da Organização Internacional do Trabalho – (OIT - Escritório 

Brasil).  

O Programa Pró-equidade de Gênero e Raça objetiva promover a igualdade de 

oportunidades e de tratamento entre homens e mulheres nas organizações públicas e privadas 



28 
 

e instituições por meio do desenvolvimento de novas concepções na gestão de pessoas e na 

cultura organizacional  (http://www.sepm.gov.br – acesso em Agosto 2012). 

As empresas e organizações públicas e privadas desenvolvem o programa durante 12 

meses (execução do Plano de Ação).  Para receberem o Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça 

é preciso que obtenham o mínimo de 70% de execução das ações pactuadas e 

qualitativamente obter um desempenho satisfatório ou muito satisfatório. O Selo Pró-

Equidade de Gênero e Raça representa o reconhecimento do trabalho feito pelas organizações 

no desenvolvimento cotidiano de novas concepções de gestão de pessoas e cultura 

organizacional para alcançarem a equidade entre homens e mulheres no mundo do trabalho, 

eliminando todas as formas de discriminação, evidenciando publicamente o compromisso da 

organização com a equidade de gênero e étnico-racial na promoção da cidadania e a difusão 

de práticas exemplares no mundo do trabalho para a efetivação da equidade. 

(http://www.observatoriodegenero.gov.br – acesso em Agosto 2012). 

Dentre as ações mais freqüentes efetivadas pelas organizações destacam-se: 

• Inclusão do compromisso com a eqüidade de gênero no Planejamento 

Estratégico; 

• Realização de levantamentos, pesquisas e censos para identificação de perfil da 

empresa com inclusão dos itens auto-declarativos raça/cor/orientação sexual 

nos cadastros de RH das empresas; 

• Acesso de quaisquer funcionárias/os aos dados cadastrais sobre gênero e raça 

nas intranets das empresas; 

• Incentivo à participação de mais mulheres nos treinamentos/cursos de 

capacitação (horários adequados às mulheres, estabelecimento de cotas para 

mulheres, etc.); 

• Criação de cursos específicos de treinamento profissional para mulheres; 
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• Adoção de critérios em concursos para vagas oferecidas em áreas 

tradicionalmente masculinas (segurança, técnica) que possibilitem a 

participação de mulheres; 

• Maior número de nomeações de mulheres para provimento de cargos de chefia 

e gerenciais; 

• Introdução do tema Gênero nas palestras de recepção de novos empregados; 

• Participação de integrantes do Comitê de Gênero da empresa na Comissão de 

Negociação do Acordo Coletivo de Trabalho; 

• Aumento da participação de mulheres e negros/as na publicidade institucional 

das empresas e organizações; 

• Adoção de linguagem não-sexista ao se referirem aos empregados/as nas 

mensagens, comunicações verbais e/ou de marketing; 

• Concessão do benefício auxílio-creche para dependentes de empregados do 

sexo masculino; 

• Crescimento da participação de homens nos Comitês de Gênero das empresas 

(até mesmo a paridade, em algumas empresas); 

• Eleição de integrantes de subcomissões de gênero, em todas as unidades da 

federação, com participação voluntária de milhares de empregados/as; 

• Inclusão da companheira (o) que conviva em união estável homoafetiva para 

efeito de todos os benefícios concedidos aos empregados/as; 

• Ingresso das empresas nas campanhas do Laço Branco (homens pelo fim da 

violência contra as mulheres) e 16 dias de ativismo pelo fim da violência 

contra as mulheres; 

• Incremento de palestras sobre eqüidade de gênero, em especial sobre assédio 

moral e sexual, dentre muitas outras temáticas. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

3.1 Coleta de dados 

O estudo foi realizado com informações obtidas na literatura e no campo. Os dados de 

campo foram coletados entre o  período de Outubro de 2011 até Maio 2012 através de 15 

entrevistas individuais de estrutura semiaberta com duração média de 50 min, onde todos 

os entrevistados eram gestores (diretores, gerentes, chefes, coordenadores, consultores, 

oficias militares) e todos do sexo masculino, entre a faixa etária de 35 a 66 anos. Dos 15 

entrevistados, 12 são de empresas privadas de setores variados e 3 de empresas públicas 

(incluindo forças armadas e auxiliares). As entrevistas foram norteadas por um roteiro 

cujo objetivo foi padronizar a abordagem da pesquisa com homens executivos que fizeram 

parte do projeto.  

 Os dados que originaram esta pesquisa tiveram origem em um estudo exploratório de 

orientação qualitativa, que, segundo Víctora, Knauth e Hassen (2000), fundamenta-se no 

entendimento de que a realidade existe na medida em que é percebida e significada pelos 

sujeitos. Outro fundamento, neste trabalho, refere-se, ao paradigma construcionista, segundo o 

qual não existe conhecimento apolítico ou neutro. As pretensões de neutralidade do 

pesquisador são substituídas pela compreensão de que pesquisar é interferir, ou seja, deve 

haver uma atenção reflexiva sobre a atuação do pesquisador. Assim, em vez de existir uma 

verdade objetiva a ser descoberta, os achados de pesquisa são conjuntamente criados (GUBA; 

LINCOLN, 2005). 

Foi utilizada a seguinte abordagem: origem familiar, trajetória profissional, percepções 

acerca das relações de gênero no dia a dia de trabalho, vivência e representações da 

masculinidade, relacionamentos com colegas e vida pessoal. A relação de entrevistados está 

representada no APÊNDICE A e o roteiro das entrevistas utilizado, no APÊNDICE B. 

 



31 
 

3.2 Classificações da pesquisa 

Foi utilizado, para fins de classificação da pesquisa, método proposto por Vergara (2011), 

a saber: 

Quanto aos fins 

A pesquisa foi exploratória, explicativa e descritiva.  

Exploratória, pois proporcionou maiores informações e conhecimento sobre as 

representações sociais da masculinidade hegemônica no ambiente empresarial, já que nessa 

área há pouco conhecimento acumulado.  

Explicativa, porque o objetivo principal da pesquisa foi mostrar o que é ser homem no 

mundo organizacional – no mundo dos negócios – e quais as representações sociais e as 

formas privilegiadas, ou hegemônicas dessa masculinidade. 

Descritiva, pois descreveu as características e os atributos de alguns homens de negócios – 

executivos, gerentes – através da análise da masculinidade exercida por eles. 

Quanto aos meios 

A pesquisa foi bibliográfica e de campo. 

Houve coleta de dados de campo para a pesquisa através de entrevistas e observações que 

auxiliaram a análise do que é ser um homem no mundo empresarial, que trilha foi seguida até 

galgar o cargo de executivo e que principais atributos são comuns aos homens de negócio.  

E foi realizado levantamento bibliográfico de importantes autores que realizaram 

trabalhos a cerca do assunto pesquisado. 

3.3 Universo e amostra 

Segundo Vergara (2009), quanto ao número de pessoas que podem ser individualmente 

entrevistadas, existem autores que consideram 15 um número mínimo e 25 um número 

máximo          adequado, esses limites não podem, contudo, ser tomados ao pé da letra. O 

número de entrevistas deve prosseguir enquanto estiverem aparecendo informações originais 
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ou que possam indicar novos olhares á pesquisa e deve cessar quando as informações se 

tornarem redundantes, conformando um ponto de saturação. (VERGARA, 2009, p.6). A  

quantidade de entrevistas realizadas nesta pesquisa seguiu até o ponto de saturação 

mencionado, totalizando 15 entrevistas que também é considerado como “um número 

mínimo” para o tipo de entrevista proposto. 

 A amostra não probabilística, de acordo com a linguagem de Vergara (2010), foi definida 

pelos critérios de acessibilidade e tipicidade. Pela acessibilidade foram selecionados sujeitos 

(pessoas) de fácil acesso e que estavam relacionados com o objeto de estudo, por exemplo, 

homens de negócios da empresa em que a autora da pesquisa trabalha.  O critério por 

tipicidade selecionou sujeitos representativos da população-alvo do objeto de estudo, os 

profissionais das empresas entrevistadas, do sexo masculino, que ocupam entre o 1º e o 2º 

escalão no comando da empresa, altos executivos, convidados a participarem da pesquisa 

presencial. Também foi utilizada a técnica da bola de neve (snowball), em que um executivo 

indicava outro para ser entrevistado. 

3.4 Tratamento dos dados 

As entrevistas foram transcritas e submetidas à análise de conteúdo (BARDIN, 1977). 

Para o tratamento dos dados a técnica da análise temática ou categorial foi utilizada e, de 

acordo com Bardin (2002), baseia-se em operações de desmembramento do texto em unidades 

e posteriormente, realizar o seu reagrupamento em classes ou categorias.  

O  roteiro de entrevistas foi estruturado em cinco categorias. O primeiro bloco constitui-se 

dos dados sobre as trajetórias de vida pessoal e profissional dos entrevistados. No segundo 

procurou-se dar visibilidade às relações sociais no ambiente de trabalho: o relacionamento 

com os colegas de trabalho, superiores e subalternos. O terceiro bloco foi dedicado à 

percepção dos executivos a respeito da existência de diferentes desafios e oportunidades 

profissionais, de acordo com gêneros masculinos e femininos. No quarto bloco buscou-se 
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captar a autoimagem do executivo, como ele se vê sob esta denominação. O quinto e último 

bloco diz respeito às relações sociais na vida pessoal. 

Os dados selecionados na pesquisa bibliográfica trouxeram na sua essência as 

interpretações, análises e conclusões de autores diversos. Por isso, foi necessário utilizar uma 

técnica que permitiu ir além da linguagem e comunicação apresentada pelos terceiros, 

necessitou-se retirar a real essência dos pensamentos analisados. Dessa forma, o método 

escolhido foi o dialético, valorizando o que é contrário, ou seja, analisando as relações de 

causa e efeito, singular e universal, possibilidade e realidade, dentre outras. 

Da mesma forma, as entrevistas citadas anteriormente permitiram colher interpretações 

dos diversos participantes que compõem o cenário da masculinidade do mundo dos negócios. 

Através das entrevistas entendeu-se que não existe uma verdade oculta atrás do discurso a ser 

alcançada. O que existe são possibilidades interpretativas que o pesquisador através de seu 

conhecimento e ferramentas deve ser capaz de compreender e desvendar (MATA, 2009). 

Para a coleta de atributos comuns aos executivos, identificaram-se os pontos mais citados, 

ou aqueles onde houve um maior grau de afinidade, servindo de indícios na identificação dos 

fatores mais relevantes. 

3.5 Limitações do método 

Entrevistas são ricas em limitações. Uma delas é de que pode haver dificuldade de 

comunicação , tanto por parte do entrevistado, quanto por parte do entrevistador e as respostas 

obtidas correm o risco de ser pobre. (VERGARA, 2009, p.21). 

Entrevistas requerem tempo das partes envolvidas, mas do que qualquer outro método de 

interação com o campo, e ás vezes, as pessoas não tem o tempo disponível. 

O entrevistado pode reter ou distorcer informações, , mentir ou apresentar verdades 

parciais, fingir uma competência que não tem se perceber que a pergunta exige determinado 

conhecimento. Pode, apenas, reproduzir um discurso organizacional e, nesse sentido, 
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escamotear, voluntária ou involuntariamente, sua posição racional e afetiva a respeito de algo. 

(VERGARA, 2009, p.21). 

4 RESULTADOS DA PESQUISA 

As perguntas do roteiro de entrevistas foram inseridas no texto e a seguir foram 

respondidas de forma suscitada.  

4.1. Análise do discurso dos entrevistados 

A formação acadêmica dos entrevistados que mais aparece é a engenharia, formação 

básica de 7 entrevistados, 6 tiveram a experiência de morar fora do país antes de ocupar o 

cargo de diretor ou de gerente. 

Os cinco blocos das entrevistas, previamente mencionados, podem ser sintetizados pelas 

seguintes perguntas do roteiro básico: 

• Bloco 1 – Trajetória pessoal-profissional – Como foi sua trajetória até chegar 

“aqui”? 

• Bloco 2 – Dia a dia do executivo – Como é o seu dia a dia no trabalho? 

• Bloco 3 – Percepção de diferença entre gêneros – Seria diferente se você fosse 

uma mulher? 

• Bloco 4 – Autoimagem – Você se considera um executivo? Como são os 

executivos no seu ponto de vista? 

• Bloco 5 – Relações afetivossociais – Como é que fica sua vida pessoal? 

As características dos respondentes já foram relatadas na seção que tratou do percurso 

metodológico. A seguir, apresentamos as principais formações discursivas, por bloco, com 

base nas perguntas-síntese acima mencionadas. 
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Bloco 1 – Trajetória pessoal profissional 

Eu fui jogado aos leões eu fui para a via eu fui para a ferrovia, eu fui muito novo tinha 23 

anos (Cléber Lucas) 

Eu saia para a faculdade as 7:30 da manhã e as vezes eu saia as 17:30 da tarde, eu ia para casa 

dormir 2 ou 3 horas, e ia trabalhar. (Fábio Siquerino) 

Eu não parei da minha alfabetização até meus 35 anos, e eu não parei de estudar, e nem as 

oportunidades na minha vida. (Romulo Otoni) 

Desde o momento em que eu entrei no Corpo de Bombeiros, aos 17 anos, eu consegui, de 

maneira nenhuma, parar de estudar. (Edson da Silva) 

Eu comecei na base (técnico em mecânica), no chão de fábrica. (Márcio Neto) 

 

Bloco 2 – Dia a dia do executivo 

São muitas horas de deslocamentos de aeroporto, essa é a parte mais desgastante, e é onde  

passo boa parte do tempo pensando no clima das pessoas, porque são 15 escritórios e você 

tem que pensar que está todo mundo trabalhando feliz e bem.. (Fábio Sicherino) 

O meu grande custo é as viagens, além do custo de pessoal é o custo com viagens. (Martin 

Silva). 

A gente tem uma rotina de reunião muito pesada, a gente tem reunião segunda-feira logo pela 

manha, outra na quarta-feira à tarde e outra pela sexta-feira pela manhã (Nicolas Szwako). 

Meu dia a dia não é operacional, e sim de relacionamento. (Cleber Lucas). 

Não tem um dia igual ao outro. (Rômulo Ottoni). 

Eu faço toda a análise de risco da família Roberto Marinho, da cidade cenográfica... (Edson 

da Silva) 

Eu tenho uma equipe de aproximadamente 50 pessoas[...] Diariamente a gente executa 

reuniões para ver como foi o dia anterior e passar o planejamento do dia. (Márcio Neto) 
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Bloco 3 – Percepção de diferença entre gêneros  

Eu acho (que haveria diferença se eu fosse mulher), poderia ser muito melhor, [...] a mulher 

gerente, a mulher executiva, ela é muito mais determinada do que o homem, ela é mais 

organizada, eu percebo assim. (Cleber Lucas) 

Talvez um ponto que dificultasse uma rotina intensa de viagem se fosse uma mulher casada 

com filhos (Fábio Schuerino) 

É difícil imaginar uma mulher nas atividades que eu faço a cada 15 dias tem que ir a um 

estaleiro, colocar um macacão e se embrenhar num navio, e dormir em qualquer lugar lá com 

os peões. (Rômulo Otoni) 

 A mulher executiva é mais determinada e mais organizada. O homem é mais suscetível com 

distrações. A mulher precisa de mais informações para decidir, enquanto o homem decide 

mais rápido. (Cleber Lucas) 

O que admiro na mulher é o poder de conciliação da responsabilidade com o lar, filhos, 

família e trabalho, realmente deve ser muito complexo. A delicadeza da mulher...ao conversar 

com a mulher o homem não coloca a mesma pressão, a entonação da voz é diferente,o homem 

tende a ser mais delicado, remete a mãe, irmã, a avó. É cultural! O homem tende a ver uma 

fraqueza na mulher. Pode ser machismo, hereditário, por formação cultural, mas para mim, o 

tratamento com mulher é diferente. A mulher, a roupa, dá um beleza diferente no ambiente de 

trabalho. O que eu vejo nas mulheres que atingem alguma posição executiva é a perda da 

feminilidade, elas de alguma forma tentam se igualar aos homens na forma de se vestir, acho 

que isso prejudica, talvez se elas mantivessem um pouco da essência delas poderia ser 

diferente. (Rômulo Ottoni) 

Tem este negócio, de que homens são mais da parte de exatas e as mulheres intuitivas. 

(Nicolas) 
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Eu nunca me coloquei nesta posição...qual que seria a minha trajetória de vida eu sendo uma 

mulher. (Edson da Silva) 

Eu acho que não (não teria diferença se eu fosse mulher). Na minha área, de engenharia, 

infelizmente tem poucas. (Márcio Neto) 

 

Bloco 4 - Autoimagem 

Um executivo é uma pessoa que executa, que toca, o que a administração define, ele esta com 

a liderança de uma área, [...]. Eu sou um executivo. (Martin Silva) 

(Eu) Seria um executivo.[...]. Eu acho que o executivo ele esta mais, olhando para o resultado 

completo da companhia, está atuando como líder aonde tem que ser feito, mas ajudando a 

fazer , sendo facilitador, sendo o grande provedor, para seus liderados (Nicolas Szwako). 

Não sou parte do quadro da empresa, porque eu tenha um contrato de trabalho com os 

acionistas, por essas características eu sou um executivo. (Cleber Lucas) 

Ser um executivo bem sucedido, não é só estar em uma posição de destaque, é ser feliz. 

(Cleber Lucas) 

Pela minha história de vida eu sempre acredito que tem alguém que faria melhor do que eu. 

Tendo a me achar inferior em relação a outros executivos e aos meus pares, me acho menos 

capacitado. (Rômulo Ottoni) 

Eu me considero um executivo. Este aspecto de você ter que entender a estratégia e passar 

rapidamente para a equipe é primordial para o executivo.[...] todas as demandas são para 

ontem. (Márcio Neto) 
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Bloco 5 – Relações afetivos sociais 

Final de semana eu sou 100% família. [  ] As vezes eu quero pegar o violão, e a minha família 

quer outra coisa, ela quer sair porque eles estão em casa, os filhos estão na escola a semana 

toda, a esposa em casa [...], e eu fiquei a semana inteira viajando e tem que viajar no final de 

semana também, aí dá um pouco de atrito. (Fábio Sicherino). 

Hoje eu só vejo os meus filhos nos finais de semana e a cada 15 dias [   ] Quando eu era 

casado e morando com eles, eu os via pouco também. Eu saia cedo, eu chagava tarde e eles 

estavam dormindo. (Rômulo Otoni). 

Na relação familiar me comprometi terrivelmente, [...] Durante a minha vida eu viajei muito. 

[...] cheguei a ficar um mês fora de casa.[...] as vezes você acaba trabalhando de segunda a 

sábado, ou só resta o domingo ou você chega em casa, lá pela dez ou onze horas da noite, e 

você esta esgotado. (Martim Silva). 

O maior desafio para um executivo é dedicar-se à vida pessoal, principalmente à família, tão 

quanto a sua vida profissional. Se você não conseguir fazer isso, não será um executivo de 

sucesso. (Cleber Lucas) 

A questão da vida pessoal fica muito difícil, me separei há dois anos, com dois filhos 

pequenos, obviamente trocaria tudo para não passar por isso.  

Hoje eu fico uns três, quatro dias sem ver o meu filho. (Edson da Silva) 

Eu vim de uma empresa muito boa e eu tive que sair para justamente por não estar 

conseguindo gerenciar a minha parte pessoal com a profissional. Até hoje eu me arrependo 

por ter saído da empresa. Eu viajava muito. (Márcio Neto) 

Para superar isso tudo eu tenho um jargão que aprendi no exército que diz: a vida é dura para 

quem é mole. Tenho minhas responsabilidades e sou remunerado por isso, tento não deixar os 

problemas influenciarem no meu trabalho, mas é difícil. (Rômulo Ottoni). 
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Primeira Pergunta – no que se refere à trajetória de vida, a similaridade entre os executivos 

ocorre pela necessidade de, desde o início da carreira, se buscar melhoria na condição social e 

educacional. A família, em certos casos extrapolando para o 2º grau de parentesco, teve papel 

importante como inspiradores e suporte na vida dos futuros executivos. A indicação de 

amigos para boas oportunidades, sugerindo a prática do networking, também é um traço 

significativo na trajetória de alguns deles. 

Segunda Pergunta – em relação ao dia a dia do executivo, ficou a clara a polarização entre 

atividades rotineiras e não rotineiras, dependendo da natureza da função executada. A 

confiança na equipe e a sustentação de um bom clima organizacional são os desafios da 

função, dada a desagregação dos times funcionais, gerenciados à distância. As frequentes 

viagens e reuniões aparecem como faces negativas desta rotina. 

Terceira Pergunta – Quanto à percepção de diferença entre os gêneros ficou patente a 

afirmação de que há diferença entre os gêneros para o cargo executivo. Houve dificuldade de 

se criar uma identidade em relação a mulher e mesmo imaginá-la ocupando cargos 

executivos. Estereótipos em relação a liderados e percepção de maior obrigação com os filhos 

foram relatadas como dificuldades inerentes ao gênero feminino. Como liderada ela surgiu 

citada de maneira positiva pelos entrevistados e tiveram suas qualidades destacadas. Houve 

uma exceção, que afirmou não crer que haja diferença entre um homem e uma mulher na 

posição executiva da sua área de atuação. Houve duas exceções, que afirmaram não crer que 

haja diferença entre um homem e uma mulher na posição executiva da sua área de atuação. 

Quarta Pergunta – Em relação à autoimagem os executivos se definem como tomadores de 

decisão e representantes da empresa perante a sociedade, ao governo e outros setores que se 

relacionam com a empresa. Identificam o seu trabalho com uma fonte de poder, influência e 

benefícios, porém com uma fragilidade intrínseca ao cargo; primeira linha de corte quando há 
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mudanças estruturais nas empresas. Alegam perceber que há, por parte dos níveis 

operacionais, um deslumbramento, uma ilusão, acerca das suas rotinas. 

Quinta Pergunta – Foi patente a afirmação de que as relações afetivos sociais são as 

primeiras a serem sacrificadas em prol da carreira. Foi mesmo considerado um tipo de 

deformidade, do ponto de vista das relações humanas, o título de executivo bem sucedido a 

pessoas que não exercitam o equilíbrio entre o pessoal e o profissional. Foi recorrente o 

sentimento de culpa devido à ausência dos filhos, ao não acompanhamento de experiências 

relevantes na vida desses. Porém, não existiu cogitação sobre abandonar a carreira ou mesmo 

desacelerar o ritmo em benefício de um maior convívio com a família. Porém, não existiu, na 

maioria dos entrevistados, cogitação sobre abandonar a carreira ou mesmo desacelerar o ritmo 

em benefício de um maior convívio com a família. Houve apenas uma única exceção à regra, 

porém com posterior arrependimento. 

4.2. As categorias emergentes das revelações do campo 

Durante as entrevistas uma abordagem que emergiu , no que diz respeito a gênero, é o 

fato de que, independente da idade dos executivos entrevistados, nenhum percebe obrigações 

de “cuidados” do dia a dia com os filhos, apenas com o “sustento”. Os entrevistados foram 

unânimes em posicionar como “obrigação” do gênero feminino os “cuidados” com os filhos. 

E colocam esta “obrigação” definida por eles como sendo uma das maiores dificuldades de 

uma mulher ocupar o cargo de executiva. Para traduzir este pensamento “machista” formulei 

a seguinte pergunta para esclarecimentos, ou seja: 

Como poderá a mulher conciliar a carreira de executiva com a obrigação de cuidado 

com os filhos? 

Na percepção dos entrevistados a obrigação de cuidado do dia a dia com os filhos é única 

e exclusiva de suas cônjuges, para que possa o homem desenvolver em sua plenitude a 

carreira de executivo. 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Resgatando a pergunta-problema desta dissertação, temos:  

Como os homens executivos percebem as mulheres ocupando o mesmo cargo que 

eles? 

A pergunta-problema foi diretamente utilizada como uma das perguntas do roteiro de 

entrevistas (bloco 3 – percepção de diferenças entre gêneros) e analisando a síntese desta 

pergunta, já apresentada no capítulo de resultados, temos: a afirmação de que há diferença 

entre os gêneros para o cargo executivo. Houve dificuldade de se criar uma identidade em 

relação a mulher e mesmo imaginá-la ocupando cargos executivos. Estereótipos em relação a 

liderados e percepção de maior obrigação com os filhos foram relatadas como dificuldades 

inerentes ao gênero feminino. Como liderada ela surgiu citada de maneira positiva pelos 

entrevistados e tiveram suas qualidades destacadas. Houve uma exceção, que afirmou não crer 

que haja diferença entre um homem e uma mulher na posição executiva da sua área de 

atuação. 

A tipicidade de área de atuação das empresas entrevistadas também se destacou como 

um fator que distancia a mulher das posições de liderança (de acordo com os entrevistados). 

Uma importante hipótese que emerge da discussão do trabalho, pode ser concluída 

por uma relação simples e direta: se a escolha de quem chega no cargo de um executivo é 

realizada pelo grupo de executivos que estão ativos, e se os mesmos não percebem equidade 

de  gêneros, dificilmente, sem ajuda de leis ou programas governamentais, o número de 

mulheres ocupando cargo de executivas crescerá nas empresas.  
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Já, com o intuito de responder, se existem características e perfis em comum entre 

estes homens, que os fizeram e os fazem executivos identificou-se os pontos mais citados, ou 

aqueles onde houve um maior grau de afinidade durante as entrevistas, servindo de indícios na 

identificação dos fatores mais relevantes. 

Logo, de início, percebe-se que morar fora do país aponta  ser um fato relevante e 

precursor  para  ocupar o cargo de diretor ou de gerente. 

No que se refere à trajetória de vida, a similaridade entre os executivos ocorre pela 

necessidade de, desde o início da carreira, de se buscar melhoria na condição social e 

educacional. A indicação de amigos para boas oportunidades, sugerindo a prática do 

networking, também é um traço significativo na trajetória de alguns deles. 

Então, ter uma boa formação associado a um bom networking indica ser um bom 

caminho para alcançar a posição de um executivo. 

6 PARA CONCLUIR 

Quando observamos a situação das brasileiras na esfera da política do país na última 

década, o primeiro aspecto a destacar é, sem de dúvida, o fato histórico e inédito da eleição de 

Dilma Rousseff. Em 2010 o Brasil elegeu, pela primeira vez, uma mulher para a Presidência 

da República. Com isto, entrou para um seleto grupo de países de democracia representativa 

que tiveram ou têm mulher como presidente, e nos quais se destacam nações latino-

americanas. Em 2010 cinco mulheres ocupavam esse cargo na Região. 

Além de eleger uma mulher, ressalte-se que entre os três candidatos mais 

competitivos, dois eram do sexo feminino – Dilma Rousseff e Marina Silva. Segundo Alves 

(2010), cerca de 70% dos votos para a presidência foram dados às mulheres. 

Espaços de poder nas empresas, nas organizações de representação social ou em 

outros níveis são importantes por algumas razões. Primeiro porque tais espaços constituem, 

em si, canais por onde decisões são tomadas, ações implementadas e impactos poderão se 
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fazer sentir sobre os indivíduos, inclusive na sua condição de gênero. Segundo porque a 

ocupação expressa, de alguma forma, o grau de autonomia e/ou de reconhecimento de 

indivíduos, e sabemos que estes não são vistos de forma neutra na sociedade. E, terceiro, 

porque também constituem canais de formação potencial de ações e práticas coletivas, de 

lideranças e de possíveis interessados em transformar seus anseios e experiências em outras 

formas de participação, tais como a sindical, legislativa ou executiva.  

A Representação Política é um canal que reflete a presença e o poder em outras 

esferas, por isto é importante que para alcançarmos a equidade de gêneros, as mulheres 

possam ocupar estes espaços na esfera pública.  

As brasileiras já constituem mais de 43% da População Economicamente Ativa, 

segundo a PNAD de 2009. Entre 2001 e 2009 a Taxa de Participação agregada no mercado de 

trabalho diminuiu em 1,2% para os homens e aumentou 4,1% para as mulheres (Comunicado 

Ipea no. 62, setembro de 2010).  Esse crescimento ajudou a impulsionar também sua presença 

em cargos de decisão e poder nas organizações. “As mulheres estão em número maior no 

mercado de trabalho, em média trabalham mais horas do que há duas décadas e hoje são mais 

escolarizadas do que os homens. Sua renda permanece diferenciada e bem menor do que a 

renda masculina, mas ainda assim os dados mostram que há uma tendência à redução desse 

diferencial. Esse cenário tem contribuído para que elas ganhem espaços em cargos decisórios 

e mesmo nas direções de empresas. Mas aponta também para o tamanho do fosso ainda 

existente nessa participação no setor empresarial e, sobretudo, como esse fosso cresce 

proporcionalmente à importância do cargo.” (BARSTED e PITANGUY,2011,pág.99). 
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Como se nota nos dados da tabela 1, entre 1996 e 2009 a presença feminina mais que 

duplicou no topo das carreiras, onde estão concentrados os cargos de poder. O incremento 

ocorre em todos os níveis. Proporcionalmente cresceu menos na base, mas continuou 

crescendo e, em 2009, segundo esse levantamento, as mulheres já respondiam por mais de 

50% em chefias de nível de encarregado e de coordenação. Ainda assim, só atingem pouco 

mais de 20% no topo. 

Como podemos observar analisando os dados acima e também os resultados das 

entrevistas constantes neste trabalho, percebemos que existe um longo caminho a ser 

percorrido pelas mulheres para o alcance da equidade de gêneros. 

Pode-se dizer que a última década consolidou a cidadania no plano legal e avançou em 

uma concepção não formalista de direitos. As ações afirmativas na política desnudaram a 

subrepresentação feminina, colocaram-na como um problema da democracia e conseguiram 

trazer para a agenda os desafios da inclusão democrática. Não há, no plano legal, obstáculos, 

assim como não podemos falar de uma ausência de mulheres em espaços públicos. Não 

existe, hoje, uma única razão ou fator que explique o porquê da permanência da 

subrepresentação das mulheres nos termos atuais.  
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Sabe-se, contudo, que há obstáculos de diversas ordens que interagem e ajudam a 

reproduzir essa situação. Entre esses desafios, está a busca por estratégias de ampliação da 

participação que sejam de fato eficazes. Isto sem perder de vista que tais estratégias não 

podem desconsiderar o conjunto de aspectos que compõem aquilo que se define como sistema 

democrático. A permanência de uma cultura de gênero ainda muito marcada pelos atributos e 

lugares de homens e mulheres não ajuda e necessita ser enfrentada. 

Por outro lado, nesta década, muitos estudos mostraram como ingressar nos canais que 

formam lideranças políticas e participar é elemento chave para representar. Se a ocupação de 

cargos já é em si poder, esta tem se consolidado como um caminho para outros espaços de 

poder e necessita ser observada e ambicionada pelas mulheres.  

Concluindo, temos que, um dos grandes desafios para o progresso das mulheres 

parece ser o de enfrentar a distância ainda grande entre o reconhecimento formal dos 

direitos à participação e a divisão de tarefas que efetivamente ocorre entre mundo 

corporativo e vida privada. Um outro desafio pode ser o de encarar o poder e seus 

diversos espaços como algo positivo, e não apenas na sua condição de exterioridade para 

as mulheres. Incluir como estratégia o estímulo e a disputa pela ocupação de cargos 

pelas mulheres nos espaços públicos e administrativos, espaços de interesse coletivo 

como sindicatos e associações ou mesmo espaços de decisão privada como empresas é 

parte da caminhada por equidade. Mas deve ser concomitante com o seguinte desafio: a 

mudança da cultura de gênero ainda tradicional quanto aos papéis e expectativas e que 

são disseminados explícita ou sutilmente na mídia, nas relações interpessoais e 

institucionais.  

Por fim, sugiro que outros estudos possam ser desenvolvidos utilizando um universo 

maior para amostra e outros tipos de empresas/setores com a finalidade de levantar quais 
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características do ser humano, independente de gênero, são fundamentais para o sucesso no 

mundo corporativo. 
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8 APÊNDICE 

APÊNDICE A – descrição dos entrevistados 

Fonte: entrevistas e RH da empresa 

 

APÊNDICE B – Roteiro de entrevistas 

Prezado pesquisador (a), o objetivo deste roteiro é padronizar a abordagem da 

pesquisa com homens executivos que farão parte do projeto Masculinidades Contemporâneas: 

representações da masculinidade na ótica de homens e mulheres executivos. As temáticas 

entre parênteses referem-se a sugestões de assuntos que deverão ser tratados em cada questão. 

Caso o entrevistado não os mencione, será necessário provocá-lo para que comente sobre os 

tópicos específicos.  

1) Como foi sua trajetória até chegar até “aqui”? 

(Formação acadêmica, primeiro emprego, quem o inspirou/incentivou, influências 

familiares, influências profissionais, maiores sucessos/fracassos com quais teve que lidar.)  

2) Como é seu dia a dia de trabalho? 

(É importante que o pesquisador conduza a discussão de modo que o entrevistado 

comente a vida dentro da esfera do trabalho, e pode ser que o dia fora do trabalho também 
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apareça. Deixar que ele fale livremente, incluindo aspectos como a forma de se vestir, 

comportar e relacionar no ambiente de trabalho.) 

3) Seria diferente se você fosse uma mulher? 

(Nessa questão é importante que o entrevistado se reconheça como homem e comece a 

pensar nas diferenças, ou não, em relação ao sexo oposto. E também a representação do que 

ele constrói sobre o que seria uma mulher de negócios).  

4) Você acha que existem características masculinas ou femininas que facilitam o 

trabalho do executivo? Se sim, quais?  

(Em relação a características, poderão ser mencionados tópicos como estilo de 

liderança, comunicação, sentimentos/emoções masculinas e femininas. Em alguns casos estas 

características já terão sido mencionadas na resposta da pergunta 3. É importante, contudo, 

não dar exemplos de características aos entrevistados, para não induzir a resposta.) 

5) Quais aspectos você acha que impedem ou impediriam a ascensão na carreira de um 

executivo? E de uma executiva? 

(Contrapondo e ao mesmo tempo complementando a questão anterior, o objetivo é 

verificar se existem características ligadas ao gênero que podem dificultar o trabalho na 

empresa, ou a realização de determinados processos organizacionais). 

6) Você se considera um executivo? E/ou um administrador? E/ou um empresário? 

Como são os executivos no seu ponto de vista?  

(Falar executivos no plural, para ver quais representações aparecem. Faz-se 

importante, caso surjam distinções entre as denominações, discuti-las para melhor elucidar os 

conceitos na perspectiva do entrevistado). 

7) Como é ser um executivo? (Deixar que o entrevistado fale abertamente. Caso haja 

dúvidas nessa questão, comente com o entrevistado que não há respostas certas ou erradas. 

Que o que nos interessa é compreender como ele percebe sua profissão.) 
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8) Como são os relacionamentos dos executivos no trabalho? Há diferença entre 

homem/mulher? 

(Esta questão e a próxima deverão incluir aspectos da vida extra-trabalho do 

executivo. Nesse sentido, deve-se abordar as relações entre executivos/executivas, clientes, 

colegas, subordinados, superiores, dentro e fora do trabalho, levando em consideração as 

situações ou ambientes em que tais relações ocorrem, quais os assuntos discutidos, etc.) 

9) Como é que fica sua vida pessoal? 

(Este tópico poderá ser sido mencionado como reposta a outras perguntas, mas é 

interessante comentar sobre ele ao final, para aproveitar da abertura de comunicação que já 

deve ter se estabelecido entre o entrevistado/entrevistador, e se possível, adentrar em aspectos 

mais íntimos da vida cotidiana do homem executivo.)  


