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Resumo 

 
Esta dissertação teve como objetivo analisar como as oficiais vivenciam as barreiras 
do teto de vidro em unidades do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais 
(CBMMG). O fenômeno teto de vidro (ou glass ceiling) diz a respeito a uma barreira 
sutil que impede a ascensão feminina na hierarquia nas empresas. A metáfora explica 
as dimensões discriminatórias contra as mulheres e está atrelada a uma cultura 
machista que possibilita o domínio masculino no espaço organizacional. Algumas 
barreiras destacam-se impedindo o crescimento feminino nas empresas: preconceito 
e discriminação, conflito da dupla jornada de trabalho e família, maternidade e as 
dificuldades de ascensão para cargos de liderança. Considerando essas categorias 
de análise, foi realizado estudo de caso de caráter descritivo qualitativo nas unidades 
de direção geral, intermediária e execução operacional do CBMMG. Os dados foram 
coletados por meio de pesquisa documental e de entrevista semiestruturada com 12 
oficiais, selecionadas por meio da técnica de bola-de-neve. A técnica análise de 
conteúdo foi empregada para análise de dados, utilizando-se o software NVivo 10. Os 
resultados revelaram que a inclusão feminina na corporação foi difícil, percebida como 
uma invasão feminina em uma instituição que não estava preparada para receber 
mulheres. Elas foram testadas com o objetivo de verificar se tinham a capacidade de 
ocupar o status de bombeiro feminino. Foi diagnosticada a segregação horizontal, 
sendo as mulheres direcionadas para o serviço de resgate, cerimonial e impedidas de 
fazerem determinados cursos. Observa-se também a segregação vertical, uma vez 
que poucas mulheres ocupam cargo de comando. As oficiais são expostas a diversos 
tipos de preconceitos e discriminação. Foi verificado que a dupla jornada causa 
angústia, estresse e conflitos pessoais. Conciliar carreira, casamento e filhos é 
desafiador, mas as oficiais se sentem realizadas no trabalho. Na liderança, identificou-
se que elas se fizeram fortes, mas gerenciam com sensibilidade e interesse pela tropa, 
mantendo características femininas, tanto em termos de comportamentos como em 
termos de postura – maquiagem e adereços discretos. Este estudo revelou relatos de 
assédio, sendo, portanto, uma importante questão a ser pesquisada em estudos 
futuros. Concluiu-se que a pesquisa encontrou evidências e possibilitou reflexões 
sobre o teto de vidro na instituição militar, organização secularmente masculina e 
machista.  
 
Palavras-chave: Teto de Vidro. Glass Ceiling. Relações de Gênero. Policiais 
Femininas. Bombeiro Militar. 

 
  



 

 

Abstract 
 
This dissertation aims to analyze how the female officers experience the barriers of the 
glass ceiling, on units of Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais – CBMMG. The 
glass ceiling refers to a subtle barrier that prevents the ascension of women on 
companies hierarchy. The metaphor that explains the discriminatory dimensions 
against the women is related to a sexist culture that makes a male domain possible. 
Some barriers stand out preventing women growth on companies: prejudice and 
discrimination, conflict between the family and the double working journey, maternity 
and the difficulties to ascension to leadership positions. Considering these analysis 
category, we realized a descriptive and qualitative case study on the general direction, 
intermediary and operational units of CBMMG. The data was collected through 
documentary research and semi structured interview with 12 female officers, selected 
by the snowball technique. We used the content analysis to analyze the data, with the 
NVivo10 software. The results revealed that the female inclusion in the company was 
difficult, perceived as a female invasion in an institution unprepared to receive women. 
The officers were tested to prove their capacity aiming the status of a female firefighter. 
We diagnosed horizontal segregation, as the women were directed to rescue services, 
ceremonial and forbidden to undertake certain courses. There was also a vertical 
segregation, once women rarely occupied command positions. The officers are 
exposed to a diversity of prejudices and discrimination. The double journal caused 
anguish, stress and personal conflicts. To manage carrier, family and marriage is 
considered as a challenging, but the officers are pleased with their jobs. At the 
leadership level, we identified that female officers built themselves stronger, focalizing 
the interest of the troop and managing with sensitivity. They maintained feminine 
characteristics, both in terms of behaviors and of posture - make-up and discreet props. 
This research revealed reports of harassment, an important issue to be investigated in 
future studies. We concluded that the research found evidence and made possible 
reflections about the glass ceiling in the military institution, a secular male and sexist 
organization. 
 
Keywords: Glass Ceiling, Female officers, Firefighter, Gender Relations. 
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1 Introdução  

 

A presença feminina no mercado de trabalho vem evoluindo e trazendo modificações 

para o papel da mulher, que “deixou de ser apenas uma parte da família para se tornar 

o comandante dela, em algumas situações” (Probst, 2003, p. 6). Essa situação 

também afetou o poderio do homem, que até então era o único responsável por prover 

a família e agora dá espaço para a conquista feminina (Souza, 2008). As mulheres 

estão aprimorando seus conhecimentos e aperfeiçoando suas habilidades, 

conquistando seu espaço no mercado de trabalho e estão em busca de melhores 

cargos e posições hierárquicas (Cappelle, 2006).  

 

Mesmo estando qualificadas, as mulheres ainda recebem salário inferior ao de 

homens que desempenham as mesmas tarefas. O Brasil ocupa o 79º lugar no índice 

global de desigualdade de gênero, segundo pesquisa realizada em 144 países. A 

diferença entre salários de homens e mulheres para executivos exercendo trabalhos 

semelhantes é acima de 50% (Word Economic Forum, 2016). Na América Latina, 48% 

das empresas não têm mulheres em cargos seniores; e no Brasil somente 19% dos 

cargos executivos são ocupados por mulheres (Grant Thornton, 2017). Persiste, 

portanto, grande desigualdade de sexo e a estimativa é de que se leve 170 anos para 

reverter essa situação no mundo (Word Economic Forum, 2016). 

 

Apesar de as mulheres já estarem exercendo atividades que antes eram 

exclusivamente masculinas, e de apresentarem maior escolaridade, os salários não 

têm paridade (Probst & Ramos, 2003). As mulheres continuam sofrendo 

discriminação, com salários mais baixos em relações aos homens, sem acessos a 

garantias de trabalho, em número menor em cargos de chefia e executando trabalhos 

com estereótipo feminino. Estereótipos são rótulos sociais sobre características de 

determinados grupos, como por exemplo, é esperado que a mulher demonstre 

características mais amistosas e expressividade emocional (Coutinho, 2004). 

 

Tais dados sugerem a existência de barreiras invisíveis, fenômeno denominado teto 

de vidro, que indica dificuldades de a mulher ocupar cargos executivos e ser 

valorizada. É uma barreira sutil, mas forte o suficiente, que bloqueia a promoção de 

mulheres e minorias aos níveis superiores da hierarquia nas organizações (Steil, 
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1997). O fenômeno teto de vidro refere-se à dificuldade que pessoas do sexo feminino 

têm em ascender ao comando das organizações, mesmo que dotadas de habilidades. 

Quanto maior o poder, maior o afunilamento hierárquico (Vaz, 2013).  

 

Em parte, o fenômeno teto de vidro está relacionado ao estereótipo de gênero, que 

reforça a diferença entre homem e mulher (Coutinho, 2004). Falar de gênero é 

entender o papel que a mulher desempenha em suas relações, observando trabalho, 

política e as diferenças entre o homem e a mulher. É desmascarar os papéis 

estabelecidos para o homem e a mulher nas construções sociais (Cappelle, 2006). 

Como define Scott (1986, como citado em Pereira, 2012, p. 81), “gênero é um 

elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas percepções de diferenças 

entre sexos”. 

 

A questão de gênero não abarca somente a sociedade civil, mas também o militarismo 

(Bezerra e Lopes, 2008). Pesquisa de Calazans (2003, na Brigada Militar do Rio 

Grande do Sul, indicou que a inserção feminina na corporação foi em atividades 

específicas, condizentes com o papel feminino, como em escolas, saúde e eventos 

culturais. O posto máximo permitido à mulher era major. O contingente feminino 

representava 5% do efetivo total da organização, em um total de 25 mil homens 

(Calazans, 2003).  

 

Cappelle (2006), em pesquisa no 22º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais 

(PMMG), verificou que a admissão das mulheres na instituição militar foi para atuar 

em trabalho ostensivo, em áreas nas quais a figura feminina iria facilitar o atendimento 

a crianças, mulheres e idosos. Eram assistentes sociais fardadas, tendo a 

sensibilidade e emoção como foco do trabalho. A presença feminina corresponde a 

5% do efetivo, observando-se limitação à ascensão feminina aos postos de alto 

comando.  

 

Pesquisa realizada por Ribeiro (2014) concluiu que as mudanças nas relações de 

gênero na PMMG foram diminutas. Há limitação institucional do contingente feminino 

na PMMG, destinando-se 10% das vagas para mulheres; esse percentual cai para 

6,98% quando se avalia o alto comando. Nenhuma mulher assumiu o nível mais 

elevado de um núcleo da PMMG, que é o de comandante geral. 
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A partir de tais considerações, a questão que se levanta neste estudo é: como 

as oficiais vivenciam as barreiras do teto de vidro em instituições militares?  

 

O cenário de desigualdade em relação a militares femininas é também observado no 

Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais (CBMMG). Essa situação, em parte, pode 

ser em função do ingresso tardio de mulheres na instituição, que ocorreu 

somente a partir de 1993, com o primeiro concurso público com 80 vagas para 

o Curso de Formação de Soldados. Depois, a Lei nº 11.099 de maio de 1999 

passou a garantir às mulheres 5% do total de vagas na corporação 

(recuperado de: http://www.bombeiros.mg.gov.br/component/ 

content/article/17-noticias /29448-as-soldados-do-fogo.html), o que vem 

levando ao aumento da participação feminina. Em 2016, segundo informações 

da área de Recursos Humanos (RH), o contingente feminino representava cerca 

de 10% do universo, predominantemente masculino: 534 bombeiros femininas 

para 6,4 mil bombeiros atuantes, sendo que somente 84 mulheres oficiais 

ascenderam ao alto escalão no estado de Minas Gerais.  

 

Esses dados já trazem os indícios da existência do teto de vidro no CBMMG, 

o que tornou essa instituição um locus privilegiado para a realização da pesquisa de 

campo desta dissertação. Assim, tem-se como objetivo geral analisar como as 

oficiais vivenciam as barreiras do teto de vidro em unidades do Corpo de Bombeiro 

Militar de Minas Gerais (CBMMG) 

 

Foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:  

 

a) Identificar o perfil das oficiais militares de unidades do CBMMG. 

b) Identificar a percepção das oficiais militares de unidades do CBMMG sobre a 

participação da mulher no mercado de trabalho. 

c) Identificar a percepção das oficiais militares de unidades do CBMMG em 

relação ao preconceito e discriminação. 

d) Identificar a percepção das oficiais militares de unidades do CBMMG em 

relação à dupla jornada; 
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e) Identificar a percepção das oficiais militares de unidades do CBMMG em 

relação ao casamento e maternidade. 

f) Identificar a percepção das oficiais militares de unidades do CBMMG em 

relação à ascensão a cargos de liderança. 

 

Para alcançar os objetivos propostos, foi realizado estudo de caso descritivo e de 

caráter qualitativo, tendo como unidade de análise o CBMMG e como unidade de 

observação oficiais femininas em função de comando nas unidades de direção geral, 

de direção intermediária e de execução operacional do Corpo de Bombeiros de Minas 

Gerais. A coleta de dados foi realizada por meio de pesquisa documental em 

documentos da área de RH, em relatórios e em editais de concursos internos e de 

entrevista semiestruturada, sendo a análise por meio de análise de conteúdo, 

utilizando-se o software Nvivo. 

 

Estudos que abordam o fenômeno teto de vidro nas organizações vêm ganhando 

interesse no âmbito acadêmico (Botelho, Macedo, & Fialho, 2010; Cappelle, 2006; 

Carvalho, Tanure, & Andrade, 2010; Santos., 2012; Steil, 1997). Pesquisas sobre a 

questão em instituições militares, nas quais o estereotipo ainda é predominantemente 

masculino, indicam que, apesar de estar havendo o aumento de profissionais 

femininas no contingente, elas ainda não ocupam altos postos da hierarquia militar 

(Calazans, 2003; Cappelle, 2006; Ribeiro, 2014).  

 

Apesar do crescente interesse pelo tema, observa-se que publicações no Brasil ainda 

são escassas. Em busca realizada na base de dados da plataforma Scientific 

Periodicals Eletronic Library (SPELL) foram encontrados nove artigos com a palavra-

chave “teto de vidro”; e os mesmos nove artigos com a palavra-chave “glass ceiling”. 

A busca no site da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração (ANPAD) retornou somente dois artigos. Busca no Banco de Teses e 

Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) retornou 44 trabalhos em diversas áreas de conhecimento. Restringindo-se 

à área de Administração, retornou 27, sendo 10 orientados pela Profa. Dra. Marlene 

Catarina de Oliveira Lopes Melo, do Centro Universitário Unihorizontes. A análise dos 

27 trabalhos indica que somente um foi realizado com militares – Polícia Civil de 

Ribeirão das Neves. Mesmo que essas bases de dados não abranjam toda a produção 
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nacional, os dados dão indícios da necessidade de novos estudos no tema teto de 

vidro e, principalmente, tendo como foco a carreira militar e a possibilidade de 

ascensão das mulheres aos cargos de comando. Portanto, este trabalho poderá 

contribuir para a academia, trazendo a reflexão sobre o tema teto de vidro na carreira 

de mulheres militares. 

 

Em termos de contribuição para a instituição pesquisada, os resultados deste estudo 

poderão ser utilizados como diagnóstico, trazendo relevantes informações para a área 

de Recursos Humanos e para a gestão da unidade. Em termos pessoais, a 

contribuição poderá ser para a carreira docente da autora, que já foi docente em 2015 

do Curso de Formação de Oficiais (CFO). 

 

Por seu caráter aplicado, esta pesquisa ainda atende aos objetivos de um mestrado 

profissional. Está inserida no projeto de pesquisa Gestão de Pessoas, do Mestrado 

Profissional da Fundação Pedro Leopoldo, coordenado pela orientadora desta 

dissertação, Professora Doutora Vera L. Cançado, conforme apresentado no 

Apêndice A. 

 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos, sendo este primeiro 

correspondente à introdução, que contém o tema problematização com seus objetivos 

específicos e justificativa. O capítulo dois refere-se ao referencial teórico, sendo 

apresentados conceitos, modelos e teorias sobre o movimento feminista, gênero e 

teto de vidro. O terceiro capítulo descreve a metodologia, com a apresentação da 

caracterização da pesquisa, quadro de referência, unidade de análise e observação e 

técnica de coleta e de análise de dados. O capítulo quatro apresenta e discute os 

resultados da pesquisa realizada. No quinto e último capítulo são feitas as 

considerações finais. Seguem-se as referências, os apêndices e anexo.  
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2 Referencial Teórico 

 

Neste capítulo discute-se o tema do teto de vidro, focando-se o contexto, conceito, 

mercado de trabalho, relacionado a gênero e barreiras, e o trabalho policial feminino. 

  

2.1 O contexto: teto de vidro, gênero e mercado de trabalho 

 

Desde a Antiguidade, a sociedade patriarcal reconhece a subordinação 

institucionalizada e a exploração das mulheres pelo homem, a quem cabe o controle 

da família e dos relacionamentos sociais e políticos. Nesse sistema patriarcal, 

transmitido de geração a geração, crenças condicionam a acreditar que os homens 

são superiores às mulheres: a mulher é criada para obedecer e se autoconter, ser 

comandada primeiramente pelo pai e irmãos e depois do casamento pelo marido 

(Biasoli-Alves,  2000). Com os movimentos feministas, entretanto, esse sistema vem 

enfraquecendo, levando a uma visão diferente em relação aos papéis 

desempenhados pelo homem e pela mulher (Zauli, Souza, Sales, Tadaiesky & Rocha, 

2013), trazendo novos valores para ambos os sexos: respeito, honestidade e trabalho 

(Biasoli-Alves, 2000). 

 

O estudo de gênero, com o foco no feminino, começou nos anos 70 e representa a 

luta feminista contra as desigualdades entre homens e mulheres na sociedade (Pinto, 

2015). Entende-se que “gênero é um conceito usado para explicar as relações sociais 

entre pessoas de sexos diferentes, assim como a variedade de sentidos atribuídos a 

diferenças existentes em várias culturas e sociedades” (Zauli et al., 2013, p. 17). A 

relação de gênero passa pela construção de papéis masculinos e femininos e pela 

identidade dos sujeitos, bem como sobre discussões sobre a masculinidade e 

feminilidade (Costa, Silvera, & Madeira, 2012). 

 

Gênero, às vezes, é confundido com sexo, que é o que indica as condições biológicas 

e físicas de homem e mulher e é revelado no nascimento. Gênero não trata da 

diferença sexual, mas da relação social entre homem e mulher e tem um olhar crítico 

sobre os papéis determinados para ambos, gerados pela socialização (Zauli et al., 

2013). “Ser homem e mulher não é definido pelo sexo biológico de cada um/a, mas a 
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partir de relações sociais e culturais que determinam lugares, deveres e direitos 

distintos, conforme a identidade de gênero atribuída” (Costa et al., 2012, p. 226). 

 

As primeiras discussões sobre gênero defendiam o binarismo - masculino e feminino, 

polos dominantes versus dominados – restringindo-se apenas às características 

biológicas (Costa et al., 2012). Quando se referiam ao poder, focavam-no apenas 

como um atributo do homem, vitmizando a mulher (Benoit, 2000). O homem sempre 

representou o papel de virilidade, da força e segurança (Salvagni & Canabarro, 2015), 

sendo também considerado herói (Cappelle, 2006). 

 

Entretanto, esses papéis e estereótipos vêm mudando e a mulher está reconstruindo 

o seu conjunto de atributos, incorporando a delicadeza, paciência e dedicação, antes 

restrito aos afazeres domésticos, saindo agora, cada vez mais, aos resultados 

organizacionais. A mulher busca se tornar mais independente e luta pela igualdade 

nas condições de trabalho, comprovando sua competência (Benoit, 2000; Salvagni & 

Canabarro, 2015; Swain, 2001). Assim, ela sai da esfera do privado, apesar de 

continuar com seu papel no lar, assumindo novos postos de trabalho e, em algumas 

situações, também a responsabilidade financeira da família (Pinto, 2015; Salvagni & 

Canabarro, 2015).  

 

Apesar dos avanços, pode-se concluir que “a desigualdade entre os gêneros ainda é 

real e engloba toda a extensão das relações sociais, os cenários de dominação 

masculina ainda codificam os valores de toda a sociedade” (Lima & Carvalho, 2013, 

p. 66). 

 

Historicamente, a mulher foi colocada em posição de submissão, o que também se 

estendeu para o mundo do trabalho. As mulheres começaram a ocupar espaços no 

mercado de trabalho em decorrência da Primeira e Segunda Guerras Mundiais, uma 

vez que os homens foram para os campos de batalhas e elas tiveram de assumir os 

negócios. Com o fim das guerras, muitos homens não voltaram e outros, 

sobreviventes, estavam mutilados e impossibilitados para o trabalho. As mulheres, 

então, visando manter economicamente suas famílias, se mantiveram ou procuraram 

espaço no mercado de trabalho (Sarderberg & Costa, 1994). 
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Essa inserção das mulheres no mercado levou a mudanças nas relações sociais. Elas 

começaram a se afastar da esfera do lar e foram se adequando ao mercado de 

trabalho (Teles, 1999). Deixaram de ser educadas apenas para casar e constituir 

família e passaram a enfrentar um novo desafio: conciliar a família e afazeres 

domésticos com o mundo do trabalho (Biasoli-Alves, 2000; Salvagni & Canabarro, 

2015). O fator trabalho trouxe libertação à mulher, pois a tirou do isolamento do 

trabalho doméstico e lhe proporcionou mais consciência do seu papel social e de sua 

responsabilidade nas transformações da família e da sociedade. Mesmo que haja 

duplicação da jornada de trabalho, com mudanças em níveis ainda superficiais, já se 

observa o início de mudanças sociais (Biasoli-Alves, 2000). 

 

A partir da década de 1960, com os movimentos de emancipação feminina, a mudança 

da visão da mulher como o sexo frágil, com a liberação sexual, com a autonomia para 

votar, para controlar a natalidade, para escolher se divorciar ou não (Salvagni & 

Canabarro, 2015), as mulheres passaram a lutar pelos seus direitos e a denunciar as 

desigualdades sociais, nos cargos ocupados em vários setores da esfera pública e 

privada (Silva, 2000). 

 

Para escolher sua carreira e ocupar cargos no mercado de trabalho, a mulher passou 

a investir em sua formação, aumentando seu nível de instrução, estudando mais de 

17 anos, com pós-graduação no Brasil e exterior (Santos, Carvalho, Caieiro, Versiani, 

& Martins, 2016). Algumas passaram a engravidar após os 35 anos, para não afetar 

sua trajetória profissional (Almeida, 2012). Com o aumento da participação das 

mulheres, o crescimento do mercado de trabalho não é mais homogêneo. Elas 

disputam vagas com suas competências, lutam contra o preconceito e discriminação, 

lidam com o cansaço das múltiplas tarefas e enfrentam o mundo corporativo (Santos, 

2012).  

 

As mulheres têm conquistado espaço e observa-se o aumento da força de trabalho 

feminina no mercado corporativo. Pesquisa de Emprego e Desemprego (PEA) de 

2009 a 2016, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (DIEESE) no Brasil, nas regiões metropolitanas de Fortaleza, 

Salvador, Porto Alegre, São Paulo e Distrito Federal, indica que, apesar do aumento 
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da taxa de desemprego, houve crescimento na taxa de participação feminina no 

mercado de trabalho em algumas regiões, como se observa na Figura 1.  

 

 

Figura 1  
Inserção das mulheres no mercado de trabalho nos centros metropolitanos 2009- 
2016. 
Nota: informações não disponíveis para o Distrito Federal nos anos 2009 a 2014, por conta da 
interrupção na captação.  
(1) A população em idade ativa do Distrito Federal corresponde a pessoas de 14 anos e mais. 
Fonte: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. DIEESE. PED. (2017, 
mar.). A inserção das mulheres nos mercados de trabalho metropolitanos. Pesquisa de Emprego e 
Desemprego (PED). Recuperado de: 
https://www.dieese.org.br/analiseped/2016/2016ApresentacaoMulherSintMet.html 
 

A participação feminina cresceu em Salvador e Distirito Federal, diminuiu em Porto 

Alegre e Fortaleza e manteve-se estável em São Paulo. Por outro lado, a taxa de 

desemprego de mulheres é superior à dos homens, tendo sido a mais elevada em 

2016, em todas as regiões (DIEESE, 2017).  

 

Observou-se que a participação feminina na atividade econômica ampliou-se nos 

últimos anos. Em 2017, a pesquisa “Participação das mulheres nos mercados de 

trabalho metropolitanos” (Recuperado de: 

https://www.dieese.org.br/analiseped/2016/2016ApresentacaoMulherSintMet.html) 

indicou que houve maior participação nas cidades de Porto Alegre, Distrito Federal e 

São Paulo, como observado na Figura 2: 
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Figura 2  

Distribuição das mulheres ocupadas segundo formas de inserção nas regiões 
metropolitanas – 2015. 
Fonte: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. DIEESE. PED. (2017, 
mar.). A inserção das mulheres nos mercados de trabalho metropolitanos. Pesquisa de Emprego e 
Desemprego (PED). Recuperado de: 
https://www.dieese.org.br/analiseped/2016/2016ApresentacaoMulherSintMet.html 
 

As mulheres ampliaram a sua participação no emprego assalariado, especialmente 

no tocante à formalização no setor privado. Observa-se que na região Nordeste – 

Fortaleza e Salvador – há menos inserção de mulheres assaliariadas e mais inserção 

daquelas do emprego doméstico, atividade tradicionalmente feminina. A atividade 

doméstica ainda é a segunda maior inserção da mulher no mercado de trabalho. 

 

Quando analisado o rendimento de homens e mulheres, explicita-se a diferença entre 

gêneros, conforme observado na Tabela 1:  

 

Tabela 1  
Rendimento médio real por hora trabalhada dos ocupados segundo sexo nas regiões 
metropolitanas e Distrito Federal – 2015/2016 

Regiões 
2015 2016 Variação 2016/2015 (%) 

Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens 

Distrito Federal 17,24 22,03 16,53 20,77 -4,1 -5,7 

Fortaleza 6,72 8, 06 6,51 8,00 -3,1 -0,7 

Porto Alegre 11,17 12,69 10,06 11,66 -9,9 -8,1 

Salvador 7,89 9,08 7,42 8,21 -6,0 -9,6 

São Paulo 10,95 13,03 10,42 12,39 -4,8 -4,9 

Nota: em reais de novembro de 2016. 
Fonte: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. DIEESE. PED. (2017, 
mar.). A inserção das mulheres nos mercados de trabalho metropolitanos. Pesquisa de Emprego e 
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Desemprego (PED). Recuperado de: 
https://www.dieese.org.br/analiseped/2016/2016ApresentacaoMulherSintMet.html. 

 

Observa-se que a remuneração dos homens se manteve superior à das mulheres em 

todas as regiões metropolitanas pesquisadas e no Distrito Federal. A remuneração 

mais alta é a do Distrito Federal, enquanto as mais baixas são da região Nordeste – 

Fortaleza e Salvador.  

 

De acordo com dados de pesquisa no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica 

(IBGE), no período de 2004 a 2013 existiu uma diferença de mais de 40% nos valores 

de salários recebidos por homens e por mulheres (recuperado de: 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv94414.pdf). Os investimentos das 

empresas ainda são mais voltados para o público masculino, fazendo com que a 

mulher tenha de investir em si própria (Betiol & Tonelli, 1991). 

 

A Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) de 2014, na região metropolitana de 

Belo Horizonte indica vulnerabilidade salarial em termos de rendimento real de 

mulheres nos setores da indústria, comércio e serviços, conforme a Tabela 2: 

 

Tabela 2  
Comparação do rendimento real de homens e mulheres na região metropolitana 
Belo Horizonte – PED (2012 – 2013) 
                                                                           (em Reais de novembro de 2013) 

Setor de Atividade 

Rendimento real Jornada semanal 
média (3) 

Rendimento médio 
por hora 

trabalhada (3) 

Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 

Total de ocupados 
Indústria de transformação 
Comércio e reparação de veículos 
Serviços 

2.022 
1.744 
1.364 
1.787 

1.410 
1.176 
1.023 
1.303 

42 
42 
44 
41 

38 
40 
43 
37 

11,25 
9,79 
7,24 

10,18 

8,67 
6,87 
5,56 
8,23 

(1) Inflator utilizado: índice de preço ao consumidor amplo/ Belo Horizonte/ Instituto de Pesquisas 
Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais (IPCA/BH/IPEAD).  
(2) Exclusive os assalariados e os empregados domésticos mensalistas que não tiveram remuneração 
no mês, os trabalhadores familiares sem remuneração salarial e os empregados que receberam 
exclusivamente em espécie ou benefício.  
(3) Exclusive os ocupados que não trabalharam na semana. 
Fonte: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. DIEESE. PED. (2017, 
mar.). A inserção das mulheres nos mercados de trabalho metropolitanos. Pesquisa de Emprego e 
Desemprego (PED). Recuperado de: http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/ped-estudos-
eventuais/326-boletim-mulher-rmbh-2014/file 
 

Observa-se redução salarial em relação ao público feminino; quanto menor a jornada 

de trabalho da mulher, menor é o seu rendimento. No setor da indústria, há redução 
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de 48,3%, no comércio de 33% e em serviços de 37%. Percebe-se redução em todos 

os setores de atividades pesquisados. 

 

Pesquisas sobre teto de vidro no Brasil (Cappelle, 2006; Lombardi, 2006; Santos, 

2012; Teles, 1999) revelam que as mulheres encontram dificuldades em sua trajetória 

profissional, tendo baixa representatividade nos níveis hierárquicos mais altos nas 

organizações. Santos (2012), em pesquisa com 48 executivas, constatou que apenas 

seis mulheres ocupam o primeiro escalão. Cappelle (2006), em estudo com o 

policiamento feminino, verificou que mesmo depois de 25 anos de inserção da mulher 

na Polícia Militar, há apenas uma mulher ocupando o cargo de Tenente-Coronel 

(Cappelle, 2006). Elas ocupam cargos menos qualificados e com remuneração mais 

baixa do que a de homens, com papéis subordinados, muitas vezes similares aos que 

desempenham como mães, com mais aceitação nas áreas de saúde e educação e 

com mais dificuldades nas áreas técnicas (Lombardi, 2006; Teles, 1999).  

 

Para a mulher assumir novas posições, principalmente as de mais alta hierarquia, ela 

precisa internalizar atributos masculinos, pensar e agir como homens, não podendo 

ser delicada, sensitiva e intuitiva (Lima et al., 2013; Santos, 2012). Até mesmo para 

vestir, prevalece o esteriótipo masculino - a mulher usa tailleur (Santos, 2012), 

precisando ser mais masculinizada no uso de uniformes, que escondem suas curvas 

femininas, com o objetivo de facilitar a socialização no ambiente de trabalho e não 

estimular a sexualidade (Cappelle, 2006).  

 

A mulher precisa comprovar sua capacidade para ocupar cargo por mérito e não por 

favorecimento (Cappelle, 2006). Carvalho, Tanure e Andrade (2010), em pesquisa 

com executivas brasileiras, apuraram que elas aprendem a trabalhar como homens, 

mesmo sendo femininas. Pesquisa de Santos (2012) indicou que quando as 

executivas chegaram a cargos de liderança, deixaram de lado tais atributos 

masculinos e se permitiram utilizar roupas mais femininas. Aprender os atributos 

masculinos é um risco para as mulheres, pois pode leva-las a agir como os homens, 

vestir como homens e anular também suas emoções. 
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Portanto, apesar dos esforços, as mulheres ainda enfrentam dificuldades para chegar 

a níveis melhores de ocupação e encontram-se em desvantagem em relação aos 

homens, observando-se barreiras que traduzem o teto de vidro (Steil, 1997).  

 

2.2 Conceituando teto de vidro 

 

Percebido no ambiente profissional, o teto de vidro, ou glass ceiling, diz a respeito a 

uma barreira sutil, porém forte, que bloqueia a promoção de mulheres e minorias aos 

níveis superiores da hierarquia nas organizações (Steil, 1997). Esse fenômeno não é 

recente e foi objeto de atenção e reflexão de pesquisadores preocupados com a 

questão de gênero nas diversas áreas de estudo (Rocha, 2006).  

 

O termo glass ceiling foi popularizado na coluna Mulher Corporativa do Wall Street 

Journal em Nova Iorque, Estados Unidos da América (EUA), em 1986, quando se 

discutiu a existência de uma barreira invisível que impedia a ascensão das mulheres 

a cargos executivos. Em 1991, foi publicado relatório introduzindo a lei do teto de vidro, 

garantindo a igualdade de acesso e oportunidades, não somente a mulheres, mas 

também a homens afro-americanos, que ganham menos que os homens brancos 

(Redwood, 1995). 

 

A métafora teto de vidro é um fenômeno que explica as dimensões discriminatórias 

simbólicas contra as mulheres e as minorias nas organizações (Bendl & Schmidt, 

2010), como se fosse um chão pegajoso, que mantém as mulheres presas à base da 

pirâmide econômica (Berry & Franks, 2010). O teto de vidro concentra-se na carreira 

profissional de mulheres executivas, criando barreiras artificiais invisíveis que as 

bloqueiam em sua ascensão profissional, segundo Schein (1971, como citado em 

Bendl & Schimidt, 2010). Rocha (2006) explica que o fenômeno se constitui em uma 

barreira permeável, que pode ser rompida a partir do momento em que a mulher é 

ousada, corajosa e enfrenta a situação inibidora das relações de trabalho, não 

aceitando se manter sob o teto de vidro. Ela precisa quebrar a barreira, assegurando 

os mesmos direitos garantidos aos homens. 

  

Nesse mesmo sentindo, o teto de vidro está atrelado a uma cultura machista, que 

possibilita o domínio masculino no espaço organizacional e que impede mulheres 
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qualificadas de chegarem a cargos de alta gerência (Koneck, 2006, como citado em 

Pontelo, 2015). Mesmo nos setores direcionados à ocupação feminina, como saúde e 

educação, percebe-se que quem ocupa os principais cargos gerenciais são os 

homens. (Hultin, 2003, como citado em Pontelo, 2015). Essa situação reflete o que 

Berry & Franks (2010) cunharam como “glass walls”, referindo-se ao fenômeno 

estabelecido culturalmente e relacionado ao gênero, de cargos de chefia serem 

ocupados por homens (Berry & Franks, 2010). Além da dificuldade de ascensão a 

cargos executivos, a diferença salarial existente entre homens e mulheres que 

ocupam cargos similares é, também, definida como teto de vidro (Albrechet, 

Bjöklunds, & Vroman, 2001). 

 

Glass walls refere-se a paredes de vidro que restringem a mulher a certos 

departamentos, constituindo uma segregação horizontal, enquanto o fenômeno do 

teto de vidro é relacionado à segregação vertical. O preconceito é o que sustenta essa 

parede, que tem o objetivo de dificultar a mobilidade profissional, segundo Miller, Kerr 

e Reid (1999, como citado em Santos, Carvalho Neto, Caiero, Versiani & Martins, 

2016). Investigação feita com empreendedoras mineiras identificou três paredes de 

vidro. As mulheres entrevistadas não estavam em busca de cargo de chefia, mas sim 

de reconhecimento como empreendedoras. Encontraram também barreiras no 

desenvolvimento, devido à falta de credibilidade familiar, não terem credibilidade 

também dos clientes, fornecedores e funcionários e por não conseguirem recursos 

para fazer investimentos em seus negócios (Santos et al., 2016). 

 

O fenômeno teto de vidro retrata uma estrutura discriminatória e injusta, estática e 

transparente, que dificulta avanços organizacionais. Mesmo que as mulheres 

possuam formação acadêmica e experiência profissional compatível com cargos 

executivos, questões ligadas à idade, a maternidade e saúde, as colocam como 

profissionais vulneráveis e potencialmente deficientes para ocuparem cargos mais 

altos na hierarquia das organizações (Cornelissen, 2005, como citado em Bendl & e 

Schimidt, 2010). 

 

O fenômeno do teto de vidro indica, portanto, discriminação, supondo que a 

capacidade de produção e a produtividade feminina sejam aquém da capacidade 

masculina. As mulheres são subestimadas no cenário organizacional e o processo de 
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ascensão de carreira é dificultado, não em função da qualificação e competência, mas 

sim por questões relacionadas a gênero e poder (Lima et al., 2013; Vaz, 2013). Não é 

somente o teto de vidro que impede o crescimento das mulheres, mas a própria 

estrutura da organização, com suas políticas de contratação e promoção, que podem 

representar as paredes e as vigas que sustentam esse teto (Meyerson & Fletcher, 

2000).  

 

Sob a perspectiva sociológica, o teto de vidro é discriminatório, na medida em que 

empresas se estruturam com base no gênero, trazendo consequências para as 

atividades organizacionais (Calás & Smircich, 2006, como citado em Morgado, 2012). 

De forma ampla, é a discriminação de gênero e a dominação masculina sobre a 

mulher que dá base para o teto de vidro nas organizações (Weyer, 2007, como citado 

em Morgado, 2012). 

 

Na literatura econômica, alguns modelos teóricos tratam da existência do fenômeno 

teto de vidro na sociedade: discriminação e comportamental (Becker, 1957, como 

citado em Coelho, 2006). O modelo de discriminação é dividido em discriminação por 

preferência e discriminação estatística. A discriminação por preferência acontece 

quando empresas contratam homens e não mulheres, por questão de gosto, 

influenciadas por fatores culturais. O modelo de discriminação estatística, proposto 

por Arrow (1972, como citado em Coelho, 2006), mostra que a mulher sofre 

estigmatização social, pois é julgada como menos produtiva, sendo então os homens 

preferidos. O modelo comportamental (Rosen, 1990, como citado em Coelho, 2006) 

ressalta os afazeres domésticos da mulher, o fato de ela ter de cuidar dos filhos, o que 

a levaria a um vínculo mais instável com a organização e, como consequência, ela se 

torna menos atrativa para a contratação. Hoobler, Wayne e Lemmon (2009, como 

citado em Morgado, 2012) ressalta que, nesse sentido, o teto de vidro está relacionado 

à percepção que o gestor tem em relação ao conflito família e trabalho, vivenciado 

pela mulher. Ao vivenciar esse conflito trabalho versus família, na maioria das vezes 

ela escolhe a família. A chefia vê a mulher como menos apta, com reduzido 

desempenho e, consequentemente, menos chances para ser promovida.  

 

Portanto, barreiras relacionadas a aspectos socioculturais não perceptíveis, a gênero, 

à não qualificação e ao questionamento da competência da mulher dificultam a 
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carreira profissional feminina. Essas barreiras traduzem-se em estereótipos, 

preconceito e discriminação que as mulheres sofrem no trabalho (Carvalho et al., 

2010; Steil, 1997). Na próxima seção será discutido esse tema. 

 

2.3 Barreiras para ascensão feminina no mercado de trabalho 

 

Algumas barreiras destacam-se, de acordo com a pesquisa de Carvalho et al. (2010), 

impedindo a ascensão feminina nas empresas: preconceito e discriminação, conflito 

da dupla jornada trabalho e família, a questão da maternidade e da ascensão para 

cargos de liderança. Os autores realizaram pesquisa que teve como objetivo investigar 

mulheres executivas que chegaram ao posto de alto escalão nas empresas 

brasileiras, observando carreira, maternidade, família e parceiro amoroso. Foi utilizado 

método quantitativo e qualitativo, sendo aplicado um questionário fechado a 965 

respondentes homens e mulheres executivos; e realizadas entrevistas com 263 

executivos, sendo 96 individualmente e 167 em grupos de foco. Foi avaliada a 

percepção dos executivos quanto a satisfação, sensação e atitude em relação ao 

equilíbrio vida pessoal versus carreira. Os resultados acusaram que 23% dos 

respondentes são mulheres e somente duas ocupam o cargo de presidente. Elas são 

mais instruídas, possuem nível socioeconômico mais elevado, têm pouco filhos e 

estão mais voltadas para o trabalho do que para a maternidade. Uma das conclusões 

dessa pesquisa é que a executiva precisa aprender administrar a carga 

preconceituosa oriunda de superiores, subordinados e parceiros, precisando aprender 

a trabalhar como um homem e manter-se feminina (Carvalho et al., 2010). 

 

Carvalho et al. (2010) ainda verificaram que as mulheres com nível elevado de 

instrução e bem-sucedidas profissionalmente enfrentam dificuldades para encontrar 

um parceiro que entenda seu excesso de trabalho e que queira constituir família. Em 

consequência, a maternidade pode ser tardia, a partir dos 30 anos, com pressão do 

relógio biológico crescente. Os resultados de suas pesquisas salientaram ainda 

mulheres mais estressadas e insatisfeitas com a dupla jornada, que buscavam 

flexibilidade de horários, enfrentavam preconceitos e precisam provar competência 

para assumir cargos de liderança. Apesar de pagarem alto preço para ascender em 

suas carreiras, essas mulheres não queriam voltar a ser dominadas pelos maridos. 
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Essa insatisfação, entretanto, não significa a negação da carreira, mas gera uma 

reflexão na busca de equilíbrio (Carvalho et al., 2010). 

 

As barreiras foram foco também do trabalho de Betiol e Tonelli (1991), que realizaram 

pesquisa com homens e mulheres executivos, estudantes da Fundação Getúlio 

Vargas, em São Paulo, dos cursos de Administração e de Recursos Humanos. A 

pesquisa teve como objetivo investigar o investimento na formação profissional da 

mulher e verificar a repercussão do trabalho da mulher em postos de comando. 

Chegaram à conclusão de que a mulher vive uma situação de ambivalência frente à 

realização profissional, sobrecarregada com sua dedicação à casa e ao trabalho.  

 

A mulher, para ter ascensão profissional, enfrenta dois tipos de preconceitos/ 

discriminação: tradicional e funcional. O tradicional diz respeito à diferença sexual, ao 

estereótipo de genêro: a empresa vê a mulher como inferior, frágil e sensível, o que a 

impediria de assumir postos de comando. Já a discriminação funcional refere-se à 

desconfiaça que a organização tem em relação à disponibilidade da mulher em 

assumir cargos na empresa, quer dizer, se ela não irá preferir a família em vez de 

priorizar o trabalho. Algumas executivas nem percebem o preconceito vivido, 

entendendo atributos masculinos como um elogio. Elas próprias usam o estereótipo 

masculino: “uso gravata no trabalho e não trabalho com mulheres”, demonstrando 

uma ruptura entre o masculino e feminino. No trabalho usam gravata e em casa são 

mulheres; no trabalho agem como homens e a emoção e dependência ficam para o 

lar (Betiol & Tonelli, 1991).  

 

A pesquisa de Betiol e Tonelli (1991) apurou ainda diferença do significado do trabalho 

para mulheres de classe social econômica alta e baixa. Na classe social baixa, as 

mulheres buscam o trabalho para a sobrevivência, muitas das vezes com tarefas 

repetitivas, sem muito valor; já na classe social alta, o trabalho tem significado de 

independência financeira e autorrealização, mas as mulheres terceirizam as tarefas 

do lar para aquelas da classe baixa (Betiol & Tonelli, 1991). 

 

A dupla jornada, além de causar angústia à mulher, pode trazer transtorno à 

organização, quando, por exemplo, a mulher precisa viajar ou fazer hora extra e não 

tem disponibilidade, em função da família. Isso pode também impedir a sua ascensão 
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profissional. O sucesso profissional pode fazer com que algumas mulheres tenham 

temor de não conseguirem cumprir suas obrigações prescritas como mãe e esposa, 

podendo levá-las a abrir mão de sua profissão e a voltar para o lar. Por outro lado, a 

sociedade dá suporte à mulher, não a julgando pelo fracasso profissional e permitindo 

que ela volte a ocupar seu espaço privado, no papel da mãe (Betiol & Tonelli, 1991). 

 

O tema das barreiras à ascensão da mulher nas empresas foi também pesquisado 

por Lima et al. (2013), Rocha, Silva, Sé, Floriano e Melo (2014) e Santos (2012), tendo 

como público as executivas. Vaz (2013) avaliou-as nas universidades públicas. E 

Calazans (2003), Cappelle (2006) e Pinto (2015) analisaram o público militar. Os 

resultados confirmam muitos dos achados de Betiol e Tonelli (1991) e Carvalho et al. 

(2010).  

 

Ao enfrentar as dificuldades de inserção nas empresas, a mulher precisa se adequar 

aos códigos estabelecidos pelos homens (Lima et al., 2013). Como consequência e 

para superar essa barreira, elas investem mais tempo no trabalho do que os homens. 

Além da competência técnica, elas precisam internalizar atributos que os homens 

valorizam, uma vez que o ambiente é masculino (Lima et al., 2013). As policiais 

pesquisadas por Cappelle (2006), para serem consideradas boas profissionais, 

precisavam se comportar como homens.  

 

A dupla jornada de trabalho, desdobrando-se entre família e empresa e acumulando 

funções, é percebida como conflituosa, causando angústia e estresse (Lima et al., 

2013; Santos, 2012). O fato de ter de se ausentar do meio familiar representa para a 

mulher um sacrifício em nome da carreira escolhida (Pinto, 2015). Para o homem, ao 

contrário, o impacto é positivo, significando que terá que ser mais produtivo para 

prover a família (Salvagni & Canabarro, 2015), sendo-lhe dado o “direito” de dar 

prioridade à empresa (Pinto, 2015). Algumas, que têm condições financeiras, criam 

parcerias e uma equipe de apoio: babás, empregadas e motoristas, com o objetivo de 

ter mais disponibilidade para o trabalho (Almeida, 2012).  

 

O aumento da demanda organizacional e por maior qualificação agrava mais ainda a 

situação feminina, pois exige não mais a dupla jornada, mas sim a tripla jornada - 

familia versus trabalho versus educação (Bruschini, 1987). Amaral e Vieira (2009), em 
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pesquisa com cinco mulheres que estavam cursando o mestrado, e portanto, 

submetidas a tripla jornada, detectou que para elas conseguirem se adequar à tripla 

jornada precisaram, além do apoio dos companheiros, também de uma boa 

empregada. Elas tiveram que fazer uma revisão da organização familiar, 

reestruturando os papéis, pois esta empregada passou a ser agora da família. Mesmo 

com todo o apoio em casa, essas mulheres se sentiam culpadas pela ausência no lar 

e nos cuidados com os filhos. Precisaram abdicar das horas de folga para se 

dedicarem aos estudos. Apesar do esforço para cumprir essa tripla jornada, ela não 

se constituiu como fonte de sofrimento, mas sim de realização e satisfação profissional 

(Amaral & Vieira, 2009). 

 

Outra barreira que impede a ascensão da mulher é a maternidade – casamento e 

filhos podem impactar negativamente a vida profissional (Salvagni & Canabarro, 

2015). Até a década de 1970, no Brasil, os efeitos da maternidade para as mulheres 

eram evidentes – os filhos pequenos as mantinham em casa. Nos anos 1980, já houve 

uma mudança e a mulher passou a ter atividade produtiva também fora de casa, sendo 

a maternidade considerada tão importante quanto o trabalho nas organizações 

(Lameirão, 2011). Mas com desenho de cargos masculinizados, pensados na lógica 

de trabalho do homem, no qual a tradição é manter-se distanciado da família, o espaço 

para a flexibilização do trabalho das mulheres e mães é pequeno, gerando medo de 

uma possível demissão, devido a ausências por causa de família ou doenças.  

 

Assim, algumas mulheres optam por não terem filhos ou retardam a maternidade para 

facilitar a trajetória da carreira (Salvagni & Canabarro, 2015). Santos (2012) já opinava 

que as executivas postergavam a maternidade, pois precisavam se desdobrar entre 

cuidados com a família e com a carreira. Para a gestão da família, elas conseguem 

apoio de avós, maridos e empregadas, mas a responsabilidade continua sendo delas, 

representando o homem apenas um ajudante. São mulheres que, normalmente, 

dedicam poucas horas aos filhos, cujo crescimento é geralmente acompanhado por 

babás. Contratam empregadas dedicadas e interessadas, que realizam várias 

atividades que até extrapolam a rotina da casa, como arrumar malas para viagens, 

fazer supermercados e quitutes (Santos, 2012). Mas, mesmo com uma estrutura para 

ajudá-las na organização da casa, com a terceirização de tarefa domésticas, o 

sentimento de culpa é presente (Almeida, 2012; Santos, 2012). 
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Santos (2012) ainda relata outro cenário, o de mulheres que não querem assumir 

cargo executivo em organizações nas quais imperam pressão e desafios e que, muitas 

vezes, impedem a mulher de cuidar da família. Nesse sentido, mesmo que as 

executivas gostem do que fazem, preferem desacelerar a trajetória profissional 

(Santos, 2012).  

 

Apesar de as mulheres estarem ocupando cargos de liderança, a dificuldade de 

acesso ao poder continua e elas são excluídas de decisões importantes nas 

organizações (Steil, 1997). A desigualdade de gênero se mantém (Salvagni & 

Canabarro, 2015). A dificuldade de as mulheres atingirem postos de comando pode 

ser considerada reflexo da predominância de valores masculinos no ambiente 

organizacional (Steil, 1997). Dessa forma, para elas chegarem aos cargos gerenciais 

e executivos, precisam apresentar características mais lógicas e demonstrar menos 

intuição (Lima et al., 2013). Para elas fazerem parte do topo da organização, precisam 

pensar e agir como homens, o que demonstra a existência da cultura corporativa 

masculina. Por outro lado, para serem amadas, precisam ser femininas e delicadas, 

possuindo atributos dos estereótipos femininos (Betiol & Tonelli, 1991; Carvalho et al., 

2010).  

 

A dificuldade de ascensão das mulheres a cargos de liderança pode ser analisada via 

relação de poder desigual entre homens e mulheres, o que determina a segregação 

horizontal e vertical. Esses tipos de segregação levam mulheres a escolherem 

carreiras dentro do estereótipo que a sociedade dita e, como consequência, causa 

rigidez no movimento do mercado de trabalho (Gauche, Verdinelli & Silveira, 2013; 

Lameirão, 2011). 

 

A segregação horizontal refere-se à concentração de mulheres e homens em 

determinados espaços de trabalho, observando-se setores e cargos e ditando o que 

é trabalho para homem e o que é trabalho para a mulher (Gauche et al., 2013; 

Lameirão, 2011). Refere-se à separação de gêneros para determinadas atividades e 

tarefas. É como se determinasse que homens são do exército e mulheres professoras 

ou enfermeiras (Santos et al., 2016). Pesquisa do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq) em 2013 indica que existem 
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preferências para as áreas de estudo, determinadas por gênero, conforme observado 

na Tabela 3: 

 

Tabela 3  
Comparação entre predominância feminina e masculina nas áreas de estudo 

Área Nº de 
Homens 

Nº de 
Mulheres 

Homens(%) Mulheres(%) 

Fonoaudiologia 59 484 11 89 
Enfermagem 405 2.636 13 87 
Seviço Social 263 1.158 19 81 
Nutrição 227 976 19 81 
Educação 4.645 9.451 33 67 
Eng. Mecânica 1.675 272 86 14 
Eng. Elétrica 2.873 420 87 13 
Eng. Naval e Oceânica 55 8 87 13 
Eng. Aeroespacial 143 41 78 22 
Fisica  2.809 706 80 20 

Fonte: recuperado de http://cnpq.br/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/ 
10157/905361DGP/CNPq (2013). 

 

Percebe-se a predominância de mulheres nas áreas Humanas e Sociais. Em 

contrapartida, a de homens nas áreas de Ciências Exatas, principalmente nas 

Engenharias. Pesquisas de Calazans (2003) e Cappelle (2006) corroboram esse 

resultado, reforçando que mulheres militares são direcionadas para cargos 

administrativos, de educação, apoio e saúde. 

 

Já segregação vertical relaciona-se ao teto de vidro e refere-se a situações nas quais 

as mulheres ocupam cargos de subordinação e são inferiorizadas em relação aos 

homens, ocorrendo uma relação de subjugação da mulher pelo seu superior e 

instalando-se a desigualdade (Calazans, 2003; Lameirão, 2011). Diferentes pesquisas 

em vários setores revelam segreção vertical. Investigação feita por Lombardi (2006) 

no setor de tecnologia ressaltou que o ambiente continua sendo masculinizado e que 

chefias e gerências estratégicas são ainda masculinas, sendo a inserção das 

mulheres, em grande parte, na área de apoio. Vaz (2013) identificou que na 

administração pública federal a participação feminina em cargos comissionados e de 

assessoramento superiores e em cargos de direção e chefia era de apenas 20,9% de 

público feminino. Concluiu que quanto maior o nível decisório, menor a participação 

das mulheres e que a gestão ainda está em mãos masculinas. 

 

http://cnpq.br/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/
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Pesquisas realizadas com mulheres militares obtiveram tais fenômenos de forma 

bastante intensa. Por ser o tema desta dissertação, na próxima seção será discutida 

a carreira e o trabalho policial feminino, com apresentação de pesquisas que indicam 

a existência do teto de vidro nas corporações militares. 

 

2.4 Trabalho policial feminino 

 

A história do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais inicia-se em 31/08/1911, por meio 

da Lei 557 que criou a seção de bombeiros, com profissionais retirados do quadro da 

guarda civil. Eles cuidavam do patrulhamento ostensivo, deparavam com riscos e 

perigo, como acidentes, incêndios e sinistros, mas não possuíam treinamento para 

combater chamas. De maio a agosto de 1912, os guardas civís receberam 

treinamento para combater incêndio na cidade do Rio de Janeiro. Quando esses 

guardas retornaram a Belo Horizonte encontraram problemas como falta de 

equipamentos, dificuldades para acionar os bombeiros, quartel em local inapropriado, 

pouco efetivo e principalmente a falta de água, problemas que duraram até 1915 

(Batista, Marçal, Madureira & Aquino, 2013). 

 

Em 1934, por meio do Decreto Lei 11.186, o bombeiro foi desligado da Força Pública 

e passou a ser chamado de Corpo de Bombeiro de Minas Gerais (CBMG), tornando-

se uma instituição emancipada. O período de 1930 a 1962 foi de suma importância 

para o CBMG, quando houve a criação do batalhão de bombeiro em Juiz de Fora e 

Montes Claros e a desvinculação da Força Pública. Em 25 de agosto de 1966, a Lei 

Estadual 4.234 reintegrou o Corpo de Bombeiro ao quadro policial. A década de 1980 

foi marcada pelo intenso processo de expansão; a estrutura de ensino foi modificada 

e o Centro de Instrução de Bombeiro (CIBOM) passou a ser responsável pelo 

aprimoramento técnico-profissional (Batista et al., 2013; Quirino, 2011). 

 

Em 2 de junho de 1999, com a Emenda à Constituição número 39, o Corpo de 

Bombeiro e a Polícia Militar se desvincularam, tornando-se instituições distintas e sob 

nova nomenclatura: Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais (CBMMG). Houve 

criação das Diretorias de RH (DRH), Contabilidade e Finanças (DCF), Atividade 

Técnica (DAT), de Apoio Logístico (DAL), Assuntos Institucionais (DAI), Tecnologia e 

Sistemas (DTS), Ensino (DE), Comando Operacional de Bombeiro (COB), 
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Corregedoria (CCBM), Suprimento e Manutenção (CSM), Centro de Atividades 

Técnicas (CAT), Centro de operações de Bombeiro (COBOM) e Assessoria de 

Assistência a Saúde (AAS). Com a emancipação, fez-se necessária a formação de 

oficiais com a capacitação e especialização de bombeiro (Batista et al., 2013). 

 

Os postos e graduação hierárquica do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais 

(CBMMG) são: 

 

a) I Oficial 

 Superior: Coronel, Tenente-Coronel, Major 

 Intermediário: Capitão 

 Subalternos: 1º Tenente, 2º Tenente 

b) II Praça Especial 

 Aspirante a Oficial 

 Cadetes do último ano de formação do CFO e Curso de Habilitação de 

Oficial (CHO) 

 Cadete do CFO 

c) III Praças 

 Subtenente 

 1º Sargento 

 2º Sargento 

 3º Sargento 

d) IV Cabos e Soldados 

 Cabo 

 Soldado de 1ª classe 

 Soldado de 2ª classe 

 

Segundo o estatuto militar, Lei 5301 de 16/10/1969 (recuperado de: 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html? 

tipo=LEI&num=5301&ano=1969), o ingresso do bombeiro militar é realizado por meio 

de concurso público, com provas e títulos. Profissionais a cargos de saúde devem 

apresentar graduação correspondente à área compatível. Para o quadro de oficial é 

exigida a aprovação no Curso de Formação de Oficial (CFO), em nível superior de 
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graduação. Para praças e praças especialistas é exigida a aprovação no curso de 

formação.  

 

O CFO é um concurso externo. O CHO é um concurso interno, para o cargo de 2º 

Tenente, podendo ser promovido até o posto de Capitão. Podem concorrer ao CHO 

os subtenentes, os 1º sargentos e os 2º sargentos que tenham no mínimo 15 anos e 

no máximo 24 anos de efetivo na instituição (recuperado de: 

https://www.policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/sites/concurso/17112014165316

710.pdf). 

 

Os cursos de capacitações são concursos internos, com processo seletivo das vagas. 

As provas são escritas e exame físico. São regulados por resoluções específicas de 

cada curso. No ano de 2017, ocorreram cursos tais como Arrais Amador, Combatente 

de Montanha, Técnico em Emergências Médicas, Combate ao Incêndio Urbano, 

Curso de Tripulante Operacional e Técnico em Abastecimento e Suplemento de 

Aviação. 

 

Com a Lei 11.099, de 18 de maio de 1993, 80 mulheres ingressaram na corporação 

para o Curso de Formação de Soldados (CFSd). E para ministrar esse treinamento, 

uma Tenente e uma Capitã da PMMG foram remanejadas. As novas policiais-

bombeiros foram direcionadas para o setor operacional. A cada tarefa desenvolvida, 

precisavam comprovar suas capacidades a seus comandantes, tal qual fizeram a seus 

instrutores na época da formação. No tocante a promoções, em 1995 uma mulher 

alcançou a primeira colocação na área técnica e também teórica no Curso de 

Formação de Sargentos (CFS). A partir desse momento, foram reservados 5% do 

efetivo para o sexo femino e, atualmente, 10% das vagas em concurso público são 

reservadas às mulheres (Batista et al., 2013).   

 

A situação da mulher em instituições militares foi analisada por algumas pesquisas no 

Brasil. Calazans (2003) analisou o processo de inserção feminina na polícia militar na 

Brigada Militar do Rio Grande do Sul (BMRS). A metodologia foi de caráter qualitativo, 

com coleta de dados por meio de entrevistas e grupo focal com 10 policiais praças 

militares femininas. Os dados foram analisados por meio de análise de conteúdo, 

utilizando o software QSR NVIVO2. Os resultados enfatizaram que o contigente 
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feminino na polícia no Rio Grande do Sul representava apenas 5% do efetivo total da 

organização. A entrada de mulheres na BMRS ocorreu devido à necessidade de 

transformação do perfil da polícia, de uma atuação truculenta para um policiamento 

mais estratégico e humano. A feminização na polícia aconteceu em 1987, em paralelo 

à crise de valores na instiuição policial, baseados em princípios masculinos.  

 

A inserção da mulher na polícia foi um processo contraditório, que ia do preconceito à 

admiração; preconceito porque a polícia é culturalmente masculina e a admiração 

relacionada à beleza física (e não à competência do trabalho feminino). Os resultados 

indicaram, ainda, que as mulheres buscaram no concurso para a polícia a estabilidade 

e independência financeira. Elas almejavam se tornar donas de seus destinos, prover 

sustento financeiro e proporcionar estabilidade à família. Por outro lado, precisaram 

se adequar ao rigor e regras para ser policial, suportando longas e árduas fases de 

aprendizagem. Verificou que o posto máximo atingido foi o de Major e, em geral, elas 

ocupavam funções voltadas para a identidade feminina e preestabelecidas pela 

sociedade e trabalhavam somente de dia e no administrativo. Os oficiais pensavam e 

as mulheres executavam. A instituição militar é secularmente masculina, o homem 

tem o domínio, trabalha em todas as áreas e com as melhores tarefas (Calazans, 

2003). 

 

A tese de Cappelle (2006) teve como objetivo estudar as relações de gênero e a 

subjetividade com base nas relações de poder vivenciadas por mulheres policiais que 

atuam no policiamento operacional na região do 8º Comando Regional da Polícia 

Militar de Minas Gerais. Foi realizado estudo de caso de caráter qualitativo com 137 

policiais femininas, sendo 16 oficiais e 121 praças. Os dados foram coletados por meio 

de entrevista não estruturada, pesquisa documental e observação não participante, 

sendo  analisados por meio de análise de conteúdo. A autora conclui que o ingresso 

feminino na PMMG foi marcado pelo descrédito e desconfiança e que a inserção da 

mulher na atividade do policiamento operacional é mais difícil, devido ao modelo de 

herói, que valoriza a masculinidade.  

 

As mulheres representam a minoria e sofrem questionamentos quanto ao seu 

posicionamento na polícia. A preservação da hierarquia de gênero entre homens e 

mulheres é mantido pela limitação de 5% do total de efetivo e, consequentemente, 
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limita a ascensão feminina para altos postos de comando. Observa-se maior número 

de oficiais femininas no primeiro e segundo escalão na área de saúde, pois não há 

limites de vagas para o público feminino nos concursos. Existe restrição à ascensão 

das mulheres, caracterizando o fenômeno teto de vidro: depois de 25 anos de 

presença feminina na corporação, apenas uma mulher chegou ao posto de Tenente-

Coronel (Cappelle, 2006). 

 

Uma das áreas em que se notou a expansão da presença da mulher foi na Polícia 

Civil. Pinto (2015) fez sua pesquisa nessa instituição, detectando que houve 

crescimento, em 2014, de 28% na participação feminina na corporação, segundo o 

Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais (SINDEPOMINAS). O 

intuito da pesquisa foi analisar o empoderamento de delegadas da Polícia Civil que 

atuam em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Foi realizado estudo de caso de caráter 

qualitativo em sete delegacias do Ribeirão das Neves, sendo entrevistados 10 

delegados - cinco mulheres e cinco homens. Os dados foram analisados por meio da 

técnica de análise de conteúdo. Os resultados mostraram que as delegadas são 

qualificadas e detentoras de conhecimento e já conseguem brigar pelo seu espaço no 

cotidiano.  

 

Existem mulheres na direção de todos os tipos de delegacias, que vai de função 

administrativa até as tarefas mais operacionais. Percebeu-se que as delegadas 

adotam a gestão participativa, com caráter mais humano, sendo capazes de ouvir e 

de aceitar sugestões. São firmes em suas decisões e com controle emocional, 

possuem força física e precisam demonstrar coragem, negando o estereótipo de 

gênero de que são sempre frágeis, emotivas e submissas. Mas isso não as isenta de 

preconceitos, pois são distribuídas nas delegacias considerando-se o perfil feminino 

e masculino para as tarefas cotidianas. Existe um estereótipo para o cargo e elas 

precisam se esforçar para demonstrar que possuem competência profissional (Pinto, 

2015). 

 

Concluindo o capítulo, para fins desta dissertação e considerando-se os objetivos 

propostos, entende-se o fenômeno do teto de vidro como barreiras invisíveis, mas 

fortes o suficiente para impedir a ascensão feminina no mercado de trabalho (Steil, 
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1997), atrelado a uma cultura machista e discriminatória contra as mulheres na 

organização (Bendl & Schmidt, 2010). 

 

As mulheres são subestimadas e impedidas de crescimento, não pela falta de 

qualificação e competência, mas por questões relacionadas a gênero e poder (Lima 

et al., 2013), que se revelam como barreiras que impedem a ascensão feminina 

(Carvalho et al., 2010). Entre essas barreiras, destacam-se o preconceito e 

discriminação, que reforçam o estereótipo feminino de fragilidade e o funcional - a 

mulher não possuir capacidade para assumir cargo de liderança (Betiol & Tonell, 

1991). A dupla jornada trata da sobrecarga imposta à mulher, que se desdobra entre 

a família e a empresa, acumulando vários papéis (Santos, 2012). A maternidade pode 

significar um sacrifício, pois a mulher precisa se ausentar do lar para dedicar-se à 

carreira e, com isso, o que leva muitas a postergarem a maternidade (Pinto, 2015). E 

como última barreira, a ascensão a cargos de liderança, indicando a exclusão da 

mulher das decisões importantes na organização, mantendo a desigualdade de 

gênero (Salvagni & Canabarro, 2015) e determinando a segregação horizontal e 

vertical (Gauche et al., 2013). 

 

A Tabela 4 apresenta e resume os principais conceitos adotados para fins desta 

dissertação: 
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Tabela 4  
Principais conceitos teóricos  
Gênero e mercado de trabalho Autor 

Em parte, o fenômeno do teto de vidro está relacionado ao estereótipo de 
gênero. Gênero explica as relações entre o homem e a mulher, 
observando a construção de papeis masculinos e femininos 
determinados pela sociedade. 
Foco no poder do homem viril e a mulher vitimizada, frágil. 

Biasoli-Alves, 2000; 
Costa et al., 2012; 
Zauli et al., 2013 

Historicamente, a mulher foi colocada em posição de submissão. 
Movimentos de emancipação feminina enfraquecem sistema de 
submissão  
- A inserção das mulheres no mercado - a mudanças nas relações 
sociais: se afastam da esfera do lar e se adequam ao mercado de 
trabalho.  
IBGE, no período de 2004 a 2013: diferença de mais de 40% nos valores 
de salários recebidos por homens e mulheres. 
Para a mulher assumir novas posições – internalizar atributos 
masculinos, pensar e agir como homens, não podendo ser delicada, 
sensitiva e intuitiva. Aprendem a trabalhar como homens. 

Betio & Tonelli, 1991; 
Carvalho Neto et al., 
2010; Salvagni e 
Canabarro, 2015; 
Sarderberg e Costa, 
1994; Teles, 1999. 

Teto de Vidro Autor 

Existência de uma barreira invisível que impede a ascensão das mulheres 
e minorias em cargos executivos. 

Redwood,1995; Steil, 
1997 

Metáfora que explica as dimensões discriminatórias simbólicas contra as 
mulheres e minorias na organização. 

Bendl e Schmidt, 
2010 

Diferença salarial existente entre o homem e a mulher. Albrechet et al, 2001 

Modelos sobre discriminação: preferência (empresas contratam 
homens), estatística (produtividade feminina é menor que masculina) e 
comportamental (conflito trabalho versus família). 

Arrow, 1972; Becker, 
1957; Hoobler et al., 
2009; Rosen, 1990 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Tais conceitos serviram de base para realização da pesquisa empírica, apresentada 

na Metodologia, no próximo capítulo. 
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3 Metodologia 

 

Neste capítulo, são apresentados a caracterização da pesquisa, quadro de referência, 

unidade de análise e de observação e as técnicas utilizadas para a coleta e análise 

de dados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Para atingir o objetivo de analisar como as oficiais vivenciam as barreiras do teto de 

vidro em unidades do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais (CBMMG), foi 

realizado estudo de caso descritivo, de caráter qualitativo. Optou-se pelo estudo de 

caso, por ser uma estratégia de pesquisa em profundidade e detalhada (Yin, 2005), 

indicada quando se identifica um problema específico relativo a determinada 

organização (Bertucci, 2008). O estudo de caso visa a generalizações de proposições 

teóricas e não de população ou universo (Yin, 2005). 

 

A pesquisa foi descritiva, pois visou descrever as características de determinada 

população ou fenômeno, indo “além da pesquisa exploratória ao examinar um 

problema, uma vez que avalia e descreve as características das questões pertinentes” 

(Collis & Hussey, 2005, p. 24).  

 

Foi realizada pesquisa qualitativa, por meio de entrevistas, não havendo preocupação 

com representatividade numérica, mas sim com o aprofundamento da compreensão 

de um grupo social. Pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa se opõem ao 

pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências, já que 

as ciências sociais têm sua especificidade (Goldenberg, 2015).  

 

No caso desta pesquisa, buscou-se, portanto, obter profunda compreensão dos 

fenômenos que as oficiais de unidades do CBMMG vivenciam em relação à sua 

ascensão profissional e como elas vivenciam a barreira teto de vidro. 
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3.2 Quadro de referência  

 

Com o propósito de analisar como as oficiais vivenciam as barreiras do teto de vidro 

em unidades do CBMMG, apresenta-se o quadro de referência, baseado nos autores 

apresentados no referencial teórico, principalmente em Almeida (2012), Carvalho et 

al. (2010), Henderson (2016), Lameirão (2016), Lima et al.  (2013), Salvagni e 

Canabarro (2015), Santos (2012) e Steil (1997), conforme apresentado na Tabela 5:  

 
Tabela 5  
Quadro de referência 

Categorias Variáveis 

Participação 
da mulher no 
mercado de 

trabalho 

 Papéis masculinos e femininos na sociedade 

 Inserção e posição da mulher no mercado de trabalho 

 Força de trabalho feminina no mercado de trabalho 

 Educação e emancipação feminina 

 Escolha da carreira 

 Trajetória profissional 

 Remuneração 

Preconceito e 
discriminação 

 Estereótipo feminino: mãe, esposa e do lar (funções femininas) 

 Preconceito tradicional: sexual - mulher inferior 

 Preconceito funcional: disponibilidade para assumir cargos e responsabilidades 

 Adequação aos códigos estabelecidos pelos homens 

 Internalização de atributos masculinos (vestimentas, atitudes, relação com família) 

 Oficiais pensam, mulheres executam 

Dupla jornada  Jornada na empresa 

 Jornada em casa 

 Relação com a família e com a empresa 

 Ambivalência: realização profissional, sucesso e família 

 Conflitos 

 Fontes de estresse e angústia 

 Arranjos domésticos: babás e empregadas para mais disponibilidade p /o trabalho 

 Novos arranjos familiares, ajuda do parceiro 

 Obrigações prescritas: trabalhadora x mãe e esposa 

Casamento e 
maternidade 

 Decisões sobre casamento e maternidade 

 Medos enfrentados em relação ao casamento e filhos 

 Sacrifício - vida profissional x pessoal 

 Horas dedicadas à empresa e à família 

 Sentimentos em relação às escolhas (culpa, insatisfação, sobrecarga?) 

 Limitação na carreira  

 Limitação na vida afetiva e social 

 Equilíbrio emprego e família 

Ascensão a 
cargos de 
liderança 

 Dificuldade de acesso ao poder 

 Mulheres no topo da hierarquia  

 Participação nas decisões estratégicas 

 Cargo de liderança: sensibilidade, criatividade, flexibilidade x lógica, pensar e agir 
como homem 

 Estereótipo masculina x feminino 

 Segregação horizontal: mulheres em funções femininas 

 Segregação vertical: ocupam cargos de subordinação 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Almeida, T. S. (2012). As executivas entre a carreira 
profissional a a vida pessoal. Dissertação (Mestrado em Administração) - Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil. Recuperado de: http://www.biblioteca. 
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pucminas.br/teses/Administracao_AlmeidaTS_1.pdf. Carvalho Neto, A. M., Tanure, B., & Andrade, J. 
(2010). Executivas: carreira, maternidade, amores e preconceitos. RAE eletrônica, 9(1). Recuperado 
de: http://www.scielo.br/pdf/raeel/v9n1/v9n1a4.pdf.; Coutinho, M. L. (2004). Novas opções, antigos 
dilemas: mulher, família, carreira e relacionamento no Brasil. Simpósio Relações Sociais de Gênero: 
Possibilidades e Perspectivas de Análise Psicossocial, 12. Brasília. Recuperado de: 
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/tp/v12n1/v12n1a02.pdf; Henderson, P. (2016). As barreiras para a 
ascensão da mulher a posições hierárquicas: um estudo sob a óptica da gestão da diversidade no 
Brasil. Rev Adm UFSM, 489-505. Doi:10.5902/19834659 8208; Lameirão, A. P. (2011). Mercado de 
trabalho, desigualdade social e de gênero. Anais do Seminário Nacional da Pós-Graduação em 
Ciências Sociais - UFES, 1(1). Recuperado de: http://www.periodicos.ufes.br/ 
SNPGCS/article/view/1630/1226; Lima, G. S., Carvalho Neto, A., Lima, M. S., Tanure, B., & Versiani, 
F. (2013). O teto de vidro das executivas brasileiras. Revista Pretexto, 14(4), 65-80. Recuperado de: 
file:///C:/Users/valer/Downloads/1922-4630-1-PB.pdf; Salvagni, J., & Canabarro, J. (2015). Mulheres 
líderes: as desigualdades de gênero, carreira e família nas organizações do trabalho. Revista de Gestão 
e Secretariado - GeSeC, 6(2), 88-110. Recuperado de: 
https://www.revistagesec.org.br/secretariado/article/ view/347/pdf_73; Santos, M. C. (2012). As 
mulheres brasileiras: do espaço privado da casa para as posições executivas nas organizações 
brasileiras. Tese (Doutorado em Administração) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, Brasil. Recuperado de: http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/ 
Administracao_SantosCMM_1.pdf; Steil, A. V. (1997). Organizações, gênero e posição hierárquica: 
compreendendo o fenômeno do teto de vidro. Revista de Administração da Universidade de São Paulo 
(RAUSP), 32(3), 62-69. Recuperado de: http://unihorizontes.br 
/novosite/banco_dissertacoes/170820091255397712.pdf. 
 

Entende-se teto de vidro como um fenômeno que explica as dimensões 

discriminatórias contra mulheres nas organizações, que as mantém presas à base da 

pirâmide econômica, bloqueando o avanço na carreira profissional e impedindo 

alcançar altos postos de comando (Bendl & Schmidt, 2010; Berry & Franks, 2010; 

Pontelo, 2015). O teto de vidro é atrelado a uma cultura machista, marcada pelo 

domínio do masculino no espaço organizacional (Koneck, 2006, como citado em 

Pontelo, 2015), que traz à tona as barreiras invisíveis enfrentadas por profissionais do 

gênero feminino que buscam a ascensão no mundo corporativo (Botelho et al., 2010). 

 

As barreiras foram caracterizadas, conforme sugerido por Betiol e Tonelli (1991), 

Carvalho et al. (2010), Cappelle (2006), Lima et al. (2013), Rocha et al. (2014), Santos 

(2012) e Vaz (2013), como: 

 

a) Preconceito e discriminação: referem-se às dificuldades que a mulher encontra 

para se inserir no mercado de trabalho e ascender na hierarquia das 

organizações, em função de dois tipos de preconceitos e discriminação: 

tradicional e funcional. O tradicional diz respeito à diferença sexual: a empresa 

vê a mulher como inferior e desigual, o que a impediria de assumir postos de 

comando. Já o preconceito funcional refere-se à desconfiança em relação à 
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disponibilidade da mulher em assumir cargos e em relação ao seu investimento 

no trabalho (Betiol & Tonelli, 1991); 

b) dupla jornada entre trabalho: refere-se à sobrecarga imposta à mulher, pelos 

diversos papéis que desempenha como mãe/esposa e profissional e 

respectivos conflitos e sentimentos contraditórios (Carvalho et al., 2010); 

c) casamento e maternidade: decisões sobre a vida pessoal e familiar como 

fatores impeditivos para a ascensão da mulher na hierarquia das empresas 

(Henderson, 2016); 

d) ascensão a cargos de liderança: desigualdade de oportunidades e dificuldade 

para assumir cargos de comando e ter acesso ao poder, sendo as mulheres 

excluídas das decisões (Steil, 1997). Pode ser analisada via segregação 

horizontal (restrição a determinadas funções e cargos) e segregação vertical 

(ocupação de cargos de subordinação e inferiorização em relação aos homens) 

(Calazans, 2003; Lameirão, 2011). 

 

Essas categorias de análise foram utilizadas para fins da coleta e da análise de dados. 

 

3.3 Unidade de análise e observação  

 

A unidade de análise refere-se ao local aonde será realizado o estudo de caso 

(Vergara, 2014), sendo, nesta pesquisa, o Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais 

(CBMMG). No Anexo A, encontra-se a autorização para a realização deste estudo. 

 

A unidade de observação para a realização das entrevistas foi composta por oficiais 

femininas do CBMMG que tivessem participado de concurso público externo ou 

recebido promoção de cargo, internamente, e que ocupassem função de comando de 

unidade, de seção ou de guarnição. Foram selecionadas, por meio da técnica bola-

de-neve, 12 oficiais femininas das unidades de Direção Geral, de Direção 

Intermediária e de Execução Operacional. 

 

As entrevistadas foram identificadas na apresentação de resultados por meio de 

códigos (Entr 1, Entr 2 ... Entr 12). Seus cargos e local de trabalho não foram 

identificados, em função de se resguardar o sigilo e anonimato. Também os nomes 
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das pessoas citadas na entrevista foram substituídos pelo grau de parentesco como 

filhos, pai, mãe, marido e etc. 

 

3.4 Técnica de coleta de dados 

 

Na coleta de dados, diversas fontes podem fornecer evidências para estudo de caso, 

podendo ser utilizados: documentos, registros em arquivos, entrevista, observação 

direta, observação participante (Yin, 2005). Nesta pesquisa, em função dos objetivos, 

foram utilizadas as técnicas de análise documental e de entrevista semiestruturada.  

 

Para fins da análise documental, foram coletados dados na área de RH do CBMMG; 

em relatórios internos; no site do CBMMG; em editais de concursos internos de 

capacitação. 

 

A entrevista semiestruturada é uma forma de coleta na qual o pesquisador faz 

perguntas a alguém que, oralmente, responde (Vergara, 2014) e tem como objetivo o 

fornecimento de elementos para compreensão da situação pesquisada (Rosa & 

Arnoldi, 2006). As questões da entrevista são apresentadas no roteiro (Apêndice C) e 

na Tabela 6, tendo sido elaboradas e apoiadas no quadro de referência.  

 

Tabela 6  
Roteiro de entrevista - continua 
Categorias Perguntas Autores 

 
 
 
 
 

Identificação 

1) Perguntas sobre dados demográficos: idade, estado civil, 
filhos, grau de instrução (aprofundar nas questões 
referentes à vida pessoal – casamento e filhos) 

2) Fale de sua vida familiar: você considera seu 
relacionamento atual estável? (Tempo, divisão de tarefas, 
responsabilidades...) 

3) Quem fica com os filhos para trabalhar? 
4) Quantas horas por semana você dedica para cuidar da 

gestão da casa? (Babás, faxineiras, motoristas...) 
5) Como foi a sua educação? Se tiver filhos, como os educa? 

(Educação e emancipação feminina) 

Benoit, 2000 
Biasoli-Alves, 2000 
Costa et al., 2012 
Salvagni e Canabarro, 
2015 
Sanderberg e Costa, 
1994  
Santos et al., 2016 
 Teles,1994 

 
 
 
 
 

Participação 
da mulher no 
mercado de 

trabalho 

6) Fale sobre sua trajetória profissional  
7) Como você escolheu sua carreira? Quais desafios e 

facilidades enfrentados? Por que quis ser oficial? 
8) Qual a sua opinião sobre a força de trabalho feminina no 

mercado de trabalho? 
9) E sobre a inserção e a posição da mulher no mercado de 

trabalho? 
10) Quais desafios a mulher enfrenta? 

Benoit, 2000 
Biasoli-Alves, 2000 
Costa et al., 2012 
Salvagni e Canabarro, 
2015 
Sanderberg e Costa,1994  
Santos et al., 2016 
Teles, 1994 
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11) Você considera que existam papéis masculinos e 
femininos na sociedade e nas empresas? Se sim, que 
papéis são esses? Quais as diferenças e por quê?  

12) Fale um pouco sobre a remuneração que você recebe. É 
igual, superior ou inferior à de seus colegas oficiais 
homens? Por quê? 

 
 
 
 
 

Preconceito e 
discriminação 

13) Quais os valores que influenciaram (positiva ou 
negativamente) sua ascensão na carreira? 

14) Facilidades e dificuldades encontradas na ascensão de 
sua carreira 

15) Cite aspectos positivos e negativos do trabalho feminino 
no Bombeiro 

16) Você sente ou sentiu algum desconforto no exercício da 
sua função? Qual ou quais? 

17) Você acha que já sofreu algum tipo de preconceito  

 Estereótipo feminino: mãe, esposa e do lar (funções 
femininas) 

 Preconceito tradicional: sexual - mulher inferior 

 Preconceito funcional: disponibilidade para assumir 
cargos e responsabilidades 

Calazans, 2003 
Cappelle, 2006 
Carvalho et al., 2010 
Lima et al.,  2013 
Santos, 2012 

 
 
 
 
 

Dupla jornada 

18) Descreva a sua jornada de trabalho (em casa, no COB; 
relação com a família e com a empresa) 

19) Como são seus arranjos domésticos? (Parentes, babás, 
empregadas, responsabilidades do parceiro?) 

20) O que você considera que seja suas obrigações como 
trabalhadora e como mãe e esposa? 

21) Existem conflitos? Quais? Por quê?  
22) Fale sobre o que você considera ser sucesso e realização 

como mulher profissional e como mãe e esposa. Quantas 
horas você dedica à empresa? E à família? 

23)  Analisando o seu dia a dia, quais seriam suas principais 
fontes de estresse e angústia? 

Almeida, 2012 
Lima et al., 2013 
Salvagni e Canabarro, 
2015 
Santos, 2012 

 
 
 
 

Casamento e 
maternidade 

24) Vamos mudar de assunto agora – fale um pouco sobre 
como você decidiu casar e ter filhos 

25) Que medos você enfrenta em relação ao casamento e 
filhos? 

26) Acredita que tenha feito algum sacrifício - vida profissional 
x pessoal? Quais e por quê? 

27) Quais seus sentimentos em relação às suas escolhas 
(culpa, insatisfação, sobrecarga)? 

28) Como você equilibra emprego e família? Limitações na 
carreira? Limitação na vida afetiva e social? 

Almeida, 2012 
Lameirão, 2011 
Santos, 2012 

 
 
 
 
 
 
 

Ascensão a 
cargos de 
liderança 

29) Agora, fale um pouco sobre como é a sua relação com 
seus pares. Como você percebe a reação dos 
subordinados ao serem gerenciados por uma mulher? 

30) Conte como você chegou ao cargo de comando no COB.  

 Dificuldade de acesso ao poder 

 Mulheres no topo da hierarquia  

 Participação nas decisões estratégicas 
31) Como é ser mulher trabalhando em meio a uma maioria 

masculina? 

 Adequação aos códigos estabelecidos pelos homens 

 Internalização de atributos masculinos (vestimentas, 
atitudes, relação com família) 

 Oficiais pensam, mulheres executam  

 Segregação horizontal: mulheres em funções 
femininas 

 Segregação vertical: ocupam cargos de subordinação 

Calazans, 2003 
Cappelle,2006 
Gauche, Verdinelli e 
Silveira, 2013 
Lameirão, 2011 
Lima et al., 2013 
Salvagni e Canabarro, 
2015 
Santos, 2012 
Steil, 1997 
Vaz, 2013 

Fonte: elaborada pela autora.  
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As entrevistas foram agendadas previamente e aconteceram dentro da corporação, 

porém em local neutro e mantendo a privacidade, com duração de uma hora e meia. 

Foram gravadas e transcritas, para posterior análise dos dados. As entrevistadas 

foram informadas sobre a pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice B).  

 

Para entrar em contato com cada entrevistada, utilizou-se a técnica bola-de-neve ou 

Snowball, que é uma técnica na qual se utilizam as redes sociais das entrevistadas 

como uma cadeia de referência útil para estudar populações difíceis de serem 

acessadas (Bernard, 2005, como citado em Vinuto, 2015). Cada entrevistada passou 

o contato telefônico de outra colega/oficial de sua rede de relacionamento e ao mesmo 

tempo avisava que a pesquisadora iria entrar em contato para agendar entrevista. A 

marcação das entrevistas foi uma tarefa árdua e longa, em função de dificuldades e 

agendas das oficiais. O conteúdo das 12 entrevistas indicou o corte por saturação, 

quando novas informações não alteram nem acrescentam à compreensão do objeto 

investigado (Thiry-Cherques, 2009). 

 

3.5 Técnica de análise dos dados 

 

A avaliação dos dados foi realizada por meio da técnica de análise de conteúdo que 

visa “obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos, a descrição do conteúdo das 

mensagens” (Bardin, 2006, p. 47). Trata-se de uma técnica qualitativa de análise de 

dados que pode ser aplicada para examinar dados escritos, observação, surveys, 

documentos, entrevistas (Bardin, 2006). Para codificação dos dados, foi utilizado o 

software Nvivo. 

 

A análise dos dados seguiu as três etapas básicas, propostas por Bardin (2006). A 

primeira foi a pré-análise, que consistiu na organização dos dados, a fim de se obter 

uma visão geral do conteúdo coletado nas entrevistas e na análise documental. A 

segunda fase foi a exploração do material, buscando-se reduzir o texto a palavras, 

expressões e frases relevantes, agrupando-as categorias baseadas no quadro de 

referência. Para codificação dos dados, foi utilizado o software Nvivo. A terceira e 

última fase consistiu no tratamento dos resultados, por meio de interpretações, 
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reflexões e inferências, a partir das inter-relações dos dados com a literatura e com o 

quadro de referência (Bardin, 2006). 

 

Na Tabela 7 apresenta-se a síntese da metodologia: 

 

Tabela 7  
Síntese da metodologia 

Fonte: elaborado pela autora.  

Objetivos 
 

Autores 
 

Técnica de 
coleta de dados 

Técnica de 
análise dos dados 

Identificar o perfil das oficiais 
militares do Corpo de 
Bombeiro Militar de Minas 
Gerais 

Almeida, 2012 
Lameirão, 2011 
Santos, 2012 
Calazans, 2003 
Cappelle,2006 
Gauche, Verdinelli e 
Silveira, 2013 
Lameirão, 2011 
Lima et al., 2013 
Salvagni e Canabarro, 
2015 
Santos, 2012 
Steil, 1997 
Vaz, 2013 

Dados 
secundários; 

entrevista 
semiestruturada 

Análise de 
conteúdo 

a)  
b) Identificar a percepção das 

oficiais militares do Corpo de 
Bombeiros Militar de Minas 
Gerais sobre a participação da 
mulher no mercado de trabalho 
 

Identificar a percepção das 
oficiais militares do Corpo de 
Bombeiros Militar de Minas 
Gerais em relação ao 
preconceito e discriminação 
 

Identificar a percepção das 
oficiais militares do Corpo de 
Bombeiros Militar de Minas 
Gerais em relação à dupla 
jornada 
 
Identificar a percepção das 
oficiais militares de unidades 
do CBMMG em relação ao 
casamento e maternidade. 
 
Identificar a percepção das 
oficiais militares de unidades 
do CBMMG em relação à 
ascensão a cargos de 
liderança. 
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4 Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos por meio de análise de conteúdo das 

entrevistas realizadas, conforme categorias registradas no quadro de referência. A 

primeira seção descreve o perfil das oficiais entrevistadas. Na segunda seção, relata-

se a percepção dessas oficiais sobre a participação da mulher no mercado de 

trabalho; na terceira, a percepção sobre preconceito e discriminação; na quarta, sobre 

dupla jornada de trabalho; na quinta, sobre casamento e maternidade; e, por último, a 

percepção sobre ascensão a cargos de liderança.  

 

4.1 Perfil das oficiais entrevistadas 

 

Foram entrevistadas 12 oficiais militares, cujos dados e perfil são descritos na Tabela 

8. 

 

Tabela 8  
Dados pessoais das oficiais entrevistadas 

Variável Categoria No oficiais 

Faixa etária 
Abaixo de 40 anos 5 

41 a 46 anos 7 

Números de filhos Um filho 9 
 Dois filhos 3 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

A maior parte das oficiais entrevistadas (sete) tem entre 41 e 46 anos e cinco oficiais 

têm abaixo de 40 anos. Todas são casadas (ou estão em união estável) há mais de 

dois anos e têm filhos, sendo oito oficiais casadas com militares e quatro com civis.  

 

Alguns companheiros, principalmente quando são também militares, parecem 

entender bem a rotina militar das oficiais em relação aos horários de trabalho, viagens 

profissionais e dedicação à corporação; outros demonstram certa resistência.  

 

Ele é militar também. Ele não é oficial, é praça. E ele entende bem a rotina. 
Como ele vive o dia a dia, isso é bem tranquilo para ele... eu falo com meu 
marido que eu ganhei na loteria, né? Tem várias formas de ganhar na loteria, 
né? Eu ganhei na loteria com o marido (Entr. 5). 
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Então, ele já era de lá, já sabia como era minha rotina e no período de namoro 
ele foi se familiarizando com essa rotina... Ele é bem compreensivo com minha 
profissão (Entr. 7). 
 
Ele acha o máximo eu ser militar. O que se percebe são dificuldades por causa 
de horários, de viagens, é preciso adequar em casa... Ele tem resistência e 
tende a flexibilizar... no início, sempre tem aquela resistência. Hoje vou viajar, 
chegar mais tarde, tenho plantão de 24 horas, sempre tem um pouco de 
resistência ainda. No início teve mais, e com o passar do tempo foi melhorando 
(Entr. 4). 
 
Ele tem ficado extremamente incomodado, a ponto de achar ruim que eu fique 
no final do expediente, quando tem alguma necessidade de trabalho, vindo do 
comandante (Ent . 3). 

 

Apenas para uma oficial a profissão de bombeiro causou problemas no 

relacionamento, como ciúmes e insegurança, por parte do ex companheiro (que não 

era militar). 

 

Muitos ciúmes, muita insegurança por parte do meu ex companheiro, muita 
dúvida, muito medo, uma sensação de depreciação em relação à minha pessoa 
enquanto militar, fatores deste tipo. Foi um casamento difícil, uma relação 
muito complexa no que tange às questões profissionais (Entr. 1). 

  

As entrevistas indicaram que apenas três mulheres tiveram filhos antes de 30 anos. 

As demais planejaram e postergaram a maternidade, em função de demandas do 

trabalho.  

 

Foi bem planejado, pensamos até o mês que queríamos engravidar. Mas com 
relação ao meu serviço, não pensei. Mas com certeza, planejei um pouco para 
dar tudo certo no serviço. Para não ser no ano em que eu faria uma pós-
graduação no quartel ou coisa do tipo (Ent . 8). 
 
Eu deixei para casar mais tarde. Eu já tinha 30 anos, casei com 31 anos e 
engravidei dois anos depois. Por causa do trabalho mesmo. A gente envolve... 
eu me envolvi bastante no trabalho. Eram escalas 24 por 48, então você fica 
muito tempo no quartel. E tem muita coisa para você conhecer. Então tinha 
muitos cursos para fazer (Entr. 7). 

 

Quanto à rotina dos filhos, três oficiais colocaram seus filhos em escola no período 

integral; cinco delas em meio-período e para o outro período conta com a ajuda de 

babás ou faxineiras. As outras três contam com a ajuda de familiares e apenas uma 

oficial tem um filho já independente. 
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Tais resultados são corroborados por pesquisa realizada por Santos (2012) com 

executivas, que indicou que elas adiaram a maternidade em função da carreira. 

Estudo de Pinto (2015) com quatro delegadas indicou que somente uma delas teve 

filho, em função da demanda do trabalho. 

 

O nível de qualificação das entrevistadas é elevado, todas possuem graduação - o 

curso para oficial é considerado curso superior. Sete oficiais têm mais de uma 

formação superior, em cursos como Direito, Educação Física, Fisioterapia, 

Odontologia, Pedagogia e Psicologia; e sete oficiais têm curso de pós-graduação, o 

que é pré-requisito para a promoção.  

 

Essas profissionais possuem o conhecimento indispensável para o desempenho da 

função de oficial, que envolve atividades gerenciais e de comando de outros 

bombeiros, no nível de praças. O tempo de trabalho variou de oito até 24 anos de 

prestação de serviço à corporação Bombeiro. 

 

Para ocupar o cargo de oficial é necessário prestar concurso para o Curso de 

Formação de Oficial (CFO) ou para o Curso de Habilitação de Oficial (CHO). O CFO 

é um concurso público externo para o qual o candidato deve ter idade entre 18 e 30 

anos e escolaridade de ensino médio. Já o CHO é uma seleção interna, na qual o 

candidato deve ser subtenente, ou 1º ou 2º sargento, com no mínimo 15 e no máximo 

24 anos de serviço de corporação (recuperado de: 

http://www.bombeiros.mg.gov.br/images/stories/drh/SRS/CFO_2017/Atos/edital 

%20cfo%202017%20-%20final.pdf).  

 

Das 12 oficiais entrevistadas, oito fizeram o CFO e relatam, com certo orgulho, que 

estudaram muito e foram aprovadas no concurso, que é difícil e concorrido. 

 

Fiquei três anos estudando, tentei o CFO e concorri com o público externo 
passei em 2009, fiz o curso. E hoje sou tenente (Entr. 3). 
 
Eu não era de pequenininha falar que queria ser militar. Não foi meu sonho 
isso. Foi meu pai que fez a minha inscrição para fazer a prova. Eu fui fazer o 
CFO e passei. E aqui estou, né? (Entr. 5). 
 



 

 

50 

O concurso em CFO é difícil, é igual passar em Medicina na UFMG. Se eu 
passar depois eu conto para os meus pais que fiz a prova. Depois que passei 
que contei para eles... então, sim, eu ingressei em 2009 (Entr. 9). 
 
Eu na verdade queria fazer o concurso para polícia rodoviária federal e aí eu 
fui para Brasília fazer a prova e chegando lá o concurso foi cancelado... fiquei 
então um pouco sem chão sem saber o que queria fazer, pois eu estava 
estudando muito, estudava mais ou menos 14 horas por dia. Aí eu voltei para 
Belo Horizonte e vi o edital do bombeiro, vi a grade curricular e achei muito 
interessante.  Pensei, é uma profissão linda... eu disse: eu vou fazer esse 
concurso, pois estou estudando há muito tempo e tenho bagagem e aí eu fiz a 
prova e passei (Entr. 10). 
 

As quatro entrevistadas que cursaram o CHO destacam que se trata de um curso 

voltado para formação gerencial e para o trabalho administrativo, como continuidade 

da carreira – soldado, cabo, sargento. O curso é longo, exige muito estudo e 

dedicação. 

 

Fiz o concurso interno, quer dizer o CHO... aí eu comecei a estudar dois anos 
ininterruptos... O curso de CHO foi de um ano e três meses. O curso foi muito 
bem recepcionado por mim porque o quadro de oficiais complementares, que 
é o meu quadro, é um quadro administrativo, então eu já estava preparando 
psicologicamente para poder ir para administração, fui muito bem-recebida, 
fiquei muito feliz em vir para cá (Entr. 1). 
 
Entrei soldado, cabo, sargento e agora o último curso que fiz que foi formação 
de oficial, concurso interno, voltado para o público interno. O curso durou quase 
dois anos, com exclusividade, sendo empenhado em escalas nos finais de 
semana e também à noite. Terminei o curso em outubro de 2016. O CHO é 
mais voltado para o gerenciamento, pega profissionais com um tempo de 
carreira, que já tem experiência. Eles tendem a serem deslocados para as 
questões de administração, são deslocados para áreas mais técnicas como 
viaturas, compras, pregão. Para fazer o CHO é necessário no mínimo 15 anos 
de serviço. Ele pega sargento e subtenente e significa que já esteve no 
comando. Pois quem já chefiou viatura, quem é o líder é o sargento. Ele já está 
à frente da frota. E quando faz o CHO já está pronto para exercer o trabalho 
(Entr. 4). 

 

Segundo dados fornecidos pela área de RH, o CBMMG possui no ano de 2017 um 

contingente total de 5.294 bombeiros, sendo 502 bombeiros femininas, mantendo os 

10% determinados por lei. Os postos e graduação hierárquica são divididos em I 

oficial, II praça especial, praças, cabos e soldados. O ingresso militar, segundo a Lei 

5.301 (recuperado de: https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/ 

completa-nova-min.html? tipo=LEI&num=5301&ano=1969), é realizado por meio de 
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concurso, com provas e títulos. Os cursos de capacitação são concursos internos, 

com processo seletivo das vagas, sendo provas escritas e exame físico. 

 

O número de contingente feminino e os dados sobre o perfil das oficiais entrevistadas 

já demonstram alguns indícios que poderiam levar ao fenômeno teto de vidro: maioria 

acima de 40 anos, casadas e com filhos; quando casadas com militares, há mais 

compreensão em relação à jornada e exigências do trabalho; postergam a 

maternidade em função das demandas do trabalho; têm alto grau de instrução e 

investimento na formação para ascensão a cargos gerenciais. 

 

Nas próximas seções apresenta-se a percepção das entrevistadas sobre as diferentes 

categorias que caracterizam o teto de vidro. A Tabela 9 apresenta um quantitativo das 

citações nas entrevistas, relativo a cada categoria: 

 

Tabela 9  
Percepção das entrevistadas sobre o teto de vidro no Corpo de Bombeiros 
Militar de Minas Gerais 

Categorias Fonte Frequência % 

Participação da mulher no mercado de trabalho 12 138 21,5 
Preconceito e discriminação 12 154 24,0 
Dupla jornada 12 113 17,6 
Casamento e maternidade 12 138 21,5 
Ascensão a cargos de liderança 12 100 15,6 

Total 12 643 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Ao todo, foram registradas 643 falas, o que dá média de 53,6 falas por entrevistada. 

A categoria que apresentou a mais alta frequência (24,0%) foi de preconceito e 

discriminação, seguida de participação da mulher no mercado de trabalho e questões 

relacionadas ao casamento e maternidade (21,5%), podendo-se inferir que o 

fenômeno teto de vidro seja mais impactado por essas categorias para esse grupo de 

oficiais bombeiros entrevistadas. Segue, na próxima seção, a percepção das 

entrevistadas sobre a categoria participação da mulher no mercado de trabalho. 

 

4.2 Percepção sobre a participação da mulher no mercado de trabalho 

 

A inserção da mulher no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais deu-se por meio 

do primeiro concurso público para mulheres, realizado em 1993. Com a Lei 11.099, 
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de 18 de maio de 1993, 80 mulheres ingressaram no Curso de Formação de Soldados 

(CFSd), a patente mais baixa da carreira militar. Após nove meses, 67 bombeiros 

femininas foram aprovadas no quadro de soldados (Batista et al., 2013). Cinco 

entrevistadas desta pesquisa (Entr. 1, 4, 6, 7, 12) entraram na corporação por meio 

desse concurso e relataram ter sido um processo concorrido, que abriu portas para 

outras oportunidades, mediante o investimento em formação profissional: 

 

Passei no concurso com 18 anos, no ano de 93, na primeira turma de femininos 
com soldado. E aos 21 anos fui aprovado no processo seletivo no curso de 
formação de sargentos, que é um curso para ambos os sexos, sem limites de 
vagas (Entr. 1). 
 
Isso! Eu entrei como soldado, a gente faz nove meses de curso. Aí terminou o 
curso em setembro de 94, eu fui trabalhar na Operacional, que é a prontidão 
de incêndio do 3º Batalhão na Antônio Carlos (Entr. 7). 
 
93 - foi aquela primeira turma. É, eu fiz concurso naquela primeira turma. Foram 
4.800 candidatas para 80 vagas, então foi um concurso concorridíssimo. E eu 
passei, muito bem. Foram várias etapas e em cada etapa muitas iam sendo 
eliminadas. À medida que a gente vai passando, vai entusiasmando, vai 
animando, vai conhecendo um pouco mais da atividade. E acabou que passei 
no concurso, fiz minha matrícula e me encontrei profissionalmente. Me 
identifiquei, entrei como soldado e é o que eu gosto de fazer (Entr. 12). 

 

Como não havia mulheres na corporação de bombeiros para ministrar esse 

treinamento, uma Tenente e uma Capitã da PMMG foram remanejadas. As soldadas 

foram treinadas, seguindo o mesmo plano de ensino dos bombeiros homens, com 

atividades de natação, salvamento, mergulho, jornada militar. Foram submetidas a 

provas exigentes, com o objetivo de atestar se realmente eram aptas à função, sem 

causar prejuízo ao bombeiro (Batista et al., 2013). As entrevistadas perceberam que 

esse processo de inclusão foi difícil, que a corporação não estava preparada para 

receber mulheres e, na verdade, parecia que estavam sendo testadas para ver se 

seriam capazes de desempenhar a função de bombeiro militar. 

 

Na verdade, era muito, tudo novidade, mas a gente percebia que era um lugar 
de muito teste. O concurso foi formatado e como ainda não tinha experiência 
do feminino, eles fizeram, formataram todo o curso, a malha curricular em cima 
do que eles tinham, que era a malha masculina. Não teve nenhum trabalho ou 
pesquisa quanto ao trabalho físico, pois o bombeiro tem muito desgaste físico. 
Quando nós chegamos, foi um teste, se funcionar beleza e se não vamos 
mudar. Onde nós tivemos muitas situações de sobrecarga muito grande, de 
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exigência muito grande. Exigiam igual ao masculino. Foi nove meses de curso, 
o concurso foi para 80 mulheres e entraram as 80 e uma entrou com liminar. E 
formamos 54 mulheres...tinha a questão de aceitação (Entr. 4). 
 
A nossa inclusão foi bem difícil, por termos sido as primeiras mulheres na 
corporação, a gente deparou com mais dificuldades. Tanto que ficou 10 anos 
sem inclusão de mulheres no Bombeiro. Ficou 10 anos, é um período muito 
grande. Então esse período foi tipo um teste: “será que mulher vai adaptar?” 
(Entr. 7). 

 

A inserção na corporação militar foi considerada difícil pelas entrevistadas. Havia o 

choque como os padrões militares, que podia assustar quem não era da área. 

Inicialmente, nada era permitido e tudo era testado, para averiguar se tinham a 

capacidade de ocupar o novo status de bombeiro feminino. O relacionamento com os 

colegas do sexo masculino era proibido, até mesmo uma simples conversa poderia 

ser punida. Como até então o espaço era todo masculino, a ação feminina era 

percebida como invasão. A Entr. 4 percebe que, hoje, já há um avanço: “Hoje, já 

conseguimos algumas liberdades”. 

 
Foi bem complicado. Primeiro o militarismo. Algumas já conheciam, pois 
vinham de família militar. É um padrão, de quem não é da área, assusta um 
pouco. Antes nada podia, não podia conversar com o masculino, cumprimentar 
o masculino. Tudo que fizesse parecia que estava invadindo um espaço. Então 
proibia, nada pode. E se fizesse, era penalizada (Entr. 4).  
 
Eu entendo que nem a mente das pessoas foram preparadas, porque eu 
percebia tanta restrição para conversar com a gente, para se relacionar, se 
alguém quisesse namorar algum colega tinha que comunicar formalmente, que 
estava namorando, dar ciência, dizer quem era. Se queria casar, tinha que 
pedir autorização para casar. Quando casei, tive que comunicar, mas ainda 
tive. Aí tinha diferença, os praças tinham que pedir autorização e os Oficiais 
tinham que comunicar (Entr. 14). 

 

Essas percepções confirmam estudos de Calazans (2003) e de Cappelle (2006), que 

prelecionam que não havia também regras para a entrada das mulheres na PMMG, 

mas que as proibições eram presentes. 

 

Segundo Batista et al. (2013), após o curso de formação de soldado, as policiais 

bombeiros foram direcionadas para o setor operacional. Quatro das cinco 

entrevistadas que entraram nessa primeira turma, as Entr. 3, 4, 5 e 7, foram 

transferidas para o resgate, função recém-implantada na corporação de Belo 
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Horizonte. As que fizeram o curso de resgate ou que tinham curso na área de saúde 

foram transferidas automaticamente: 

 

[...] Em dezembro, fez uma seletiva para fazer o curso de resgate - estava 
chegando o sistema de resgate em Belo Horizonte, Minas Gerais não tinha. Foi 
quando o sistema de resgate veio para cá e selecionou alguns militares para 
fazer esses primeiros cursos, para trabalhar na área de salvamento. Eu já 
trabalhava no salvamento e eu fui trabalhar específico no resgate (Entr. 4). 

Trabalhei muito tempo no resgate, devido à minha formação na área de saúde 
(Entr. 3). 

Formei soldado em 94. Trabalhei na parte operacional durante um bom tempo, 
muito tempo na área de resgate. Aí quando foi em 98 eu fiz o concurso para 
CSF, fiz o curso de Sargento, voltei a trabalhar na área operacional depois do 
curso, também no resgate (Entr. 6). 

Foi interessante, nesse primeiro curso de resgate, que era técnico em 
emergências médicas... porque tinha o regaste, mas era o resgate básico no 
salvamento. E o técnico em emergências médicas era novidade no Corpo de 
Bombeiros de Minas e selecionou-se um grupo de pessoas, não me lembro 
agora quantas pessoas foram, mas eu me lembro que nesse curso tinha uma 
quantidade expressiva de mulheres. Selecionaram bastante mulheres. 
Identificaram característica, bombeiro mulher, bombeiro feminino, com o 
resgate. Com a atividade de resgate. Eles acharam que seria ideal colocar um 
número expressivo de mulheres e nós fomos fazer esse curso, que é vinculado 
à área de saúde, aí nós fizemos esse curso e fomos trabalhar no resgate (Entr. 
7). 

 
Esses dados informam que ocorreu segregação horizontal, que é a concentração de 

mulheres ou homens em determinados espaços de trabalho (Gauche et al., 2013). É 

interessante notar que essa segregação foi apoiada pelas próprias mulheres 

segregadas: 

 

No serviço de resgate, por mais que direcionaram a mulher, foi bom sim. Mulher 
tem o tato de cuidar também, apesar que bombeiro tem isso, mas a mulher é 
diferenciada nisso, de cuidar, o próprio instinto de mãe, de cuidar de pessoas, 
foi por onde eles focaram as mulheres no serviço de resgate. Mulher dialoga, 
em reuniões, ela é muito mais perfeccionista, ela vai nos detalhes, então numa 
reunião ela consegue ver o todo, sabe (Entr. 7). 

 

O discurso das entrevistadas (não somente aquelas que participaram do primeiro 

curso de formação) destaca a participação feminina na corporação, reforçando essa 

segregação como positiva, e justificam uma vez que trouxe transformação à estrutura 

rígida do militarismo e a um mundo que era exclusivamente masculino. Elas buscaram 
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contrapor o ambiente rústico, rude, de grosserias, como se fosse natural ao gênero 

masculino, à leveza, delicadeza, educação e humanização, como se fosse natural ao 

mundo feminino – “a gente fala que colocou flores no meio do gramado” (Ent. 7): 

 

Eu acho que a gente acrescenta, traz leveza ao ambiente, a gente quebra um 
pouco o ambiente masculino. O tipo de conversa fica voltado para carro, 
atividades masculinas e aí quando a gente vem, traz um outro universo, traz 
assunto do feminino e enriquece o ambiente (Entr. 3). 
 
O feminino no bombeiro vejo como ponto positivo, os masculinos aprenderam 
a ser menos rudes, inclusive com o público externo. Se tem uma fem 
[classificação utilizada para policial feminina] ali, não vai falar palavrão, não vai 
ter atitudes grossas, quando junta muito homem, eles ficam meio bicho, meio 
animal. A fem trouxe esta melhora, de melhorar a educação dos masculinos 
perante ao público externo e dentro do quartel, na caverna lá. Algumas ideias, 
a gente vê que a mulher é bastante criativa, tanto coisas para melhorar no 
serviço do bombeiro para ajudar o corpo de bombeiro (Entr. 8). 
 
A mulher tem sempre a percepção com próximo e isso harmoniza muito nosso 
ambiente, humaniza muito nosso ambiente de trabalho. No batalhão 
operacional, principalmente, que a gente percebe algumas situações muito 
rústicas e que a gente tinha que atuar com a nossa percepção e a nossa 
sensibilidade. A gente até conseguiu motivar os colegas, temos mais 
sensibilidade, muitas vezes de coisas simples, como, por exemplo, o 
aniversário de quem estava do seu lado. Eu percebi que no batalhão a nossa 
presença humaniza a tropa, principalmente quando tinha ocorrências com 
crianças, a presença da mulher trazia a confiança para criança e para aquela 
mãe. Pois tinha uma mulher na ocorrência. Então como ponto positivo é 
humanização (Entr. 10). 
 
Ela é proativa, então ela apresenta sugestões, tem se percebido aqui, né? Eu 
vejo esse lado positivo e a instituição também tem visto isso. Ela é alegre. 
Percebe, nós mesmas que fomos as primeiras a gente entrou num ambiente 
muito fechado, muito rígido mesmo, muito rígido. E homem é muito objetivo, 
né? Está não está, é não é. Mulher não, já tem um: não, porém, vamos 
conversar. Então mulher é mais isso. Ela é mais receptiva. Então trouxe esse 
ponto mais ameno da instituição, a gente fala que colocou flores no meio do 
gramado (Entr. 7). 

 

Além de essa participação feminina na corporação ter levado a modificações no 

ambiente, elas percebem que a forma de atuação da oficial tem características que 

seriam inerentes ao gênero feminino – capacidade de doar, dedicação, ser multitarefa, 

dinamismo, visão macro. Essas características as levam a superar os desafios e ao 

destaque na profissão: 
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Eu acho que a mulher dá conta de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, 
sabe, ela é muito dinâmica. Dar conta de gerir a casa, gerir o trabalho, de ser 
chefe, de ser mãe, de ser esposa. O homem, poxa, dá conta do trabalho dele 
e olhe lá, entendeu? A mulher dá conta de tudo ao mesmo tempo. E aí, o 
homem deu conta do trabalho dele e ficou com o filho meia hora e está se 
achando o cara. Então, eu acho que a mulher dar conta de um monte de coisa 
e supera ali estes desafios. Eu acho que é bem legal, esta capacidade de 
gestão macro da mulher (Entr. 2). 
 
Aqui eu enfrentei desafios tanto de ordem física, de superação física. De limites 
físicos mesmo quanto desafios de ordem emocional mesmo. De engolir muito 
sapo, de comandar tropa, de ficar quieta diante de ordens absurdas do 
superior. Tudo isso tive que aprender a lidar, aprender a comandar, aprender 
a controlar o lado emocional. São desafios, né? (Entr. 2). 
 
Eu acho que a mulher tem uma capacidade de se doar mais. De abrir mão de 
algumas coisas e se dedicar mais por um certo tempo para aquilo que ela 
precisa. Como a mulher se dedica mais, a tendência dela é sobressair, é ter 
uma chance maior de sucesso, é ter o reconhecimento, eu vejo aqui dentro. 
Quando fizemos o destaque, eu vi muito destaque feminino, pela dedicação 
(Entr. 3). 

 

A trajetória profissional das oficiais entrevistadas foi bem similar e marcada pela 

própria estrutura hierárquica e de carreira, como já abordado anteriormente. Toda a 

ascensão ocorrida foi hierarquicamente determinada pelo ciclo da corporação. Sete 

oficiais (Ent. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12) ingressaram como soldado até atingir o oficialato. As 

demais ingressaram como aspirantes até atingirem o cargo de oficial: 

 

E aos 21 anos fui aprovada no processo seletivo no curso de formação de 
sargentos... aí eu decidi que eu iria me promover, e como seria isso? Apenas 
me preparando para a formação de curso de oficiais, o curso interno, quer dizer 
o CHO. Aí eu comecei a estudar dois anos ininterruptos e consegui passar. No 
primeiro ano, eu não passei, foi extremamente concorrido, foram apenas 13 
vagas para o estado todo de Minas Gerais, não passei, é muito pesado a 
concorrência. Aí no segundo ano, mudei a estratégia de estudos e graças a 
Deus eu passei. Então eu fui nomeada a Tenente em 2014 (Entr. 1). 
 
Já entrei com o CFO, em 2004. Não trabalhava ainda e só estudava. Trabalhei 
na área operacional. Depois na Diretoria, voltei para atividades operacionais e 
agora no comando operacional (Entr. 2). 
 
Então eu me senti no direito de fazer o CHO, porque você acaba ficando muito 
tempo no mesmo cargo, já tinha mais de 20 anos de serviço, você sente que 
precisa subir mais. E a gente já era 1º Sargento. Eu já era 1º Sargento com 20 
anos de serviço. E como praça você vai só até subtenente, então o máximo 
que eu iria... Só faltava uma graduação, aí se eu fosse subtenente eu ia ficar o 
resto da minha vida profissional na mesma graduação. Falei: “não, vou ficar 



 

 

57 

muito tempo”. Então a mulher é um pouco insaciável, sabe? Sempre quer mais 
e às vezes fica travada, porque aqui o militarismo já tem as suas graduações, 
tem seus períodos. Precisa estudar e se esforçar (Entr. 7). 
 
Eram 10 mulheres na minha turma e todas chegaram ao final do curso, os 
melhores lugares são das mulheres. Eu sou a terceira na minha turma. 
Normalmente as mulheres estão nos melhores lugares, elas ficam antes da 
metade. O desempenho é melhor (Entr. 9). 
 

O que difere na trajetória delas são escolhas de cursos para o aprimoramento técnico 

e setores diferenciados de trabalho. 

 

Todas as entrevistadas afirmaram que não existe diferença salarial entre a mulher e 

o homem na corporação Bombeiro, o que é um requisito legal. O salário é definido 

pela hierarquia, torna a instituição vantajosa para se trabalhar: 

 

Não. Tenente com x anos feminino ganha a mesma coisa que o tenente que 
tem o mesmo x anos masculino, ressalvadas as vantagens específicas para o 
cargo. Nós ganhamos igual ao masculino, de acordo com o nosso posto e 
graduação (Entr. 1).  
 
Mas todos da mesma hierarquia ganham iguais. O que interfere é o quinquênio, 
adicional desempenho, tempo de instituição (Entr. 2). 
 
Começando pelo salário que está amparado pela lei. Não existe diferenciação 
salarial, porque a lei estabeleceu que assim fosse. É de igual para igual com o 
masculino (Entr. 4). 
 
Não, na instituição não existe diferença de remuneração. Você é sargento e 
recebe como sargento, independentemente de você ser mulher ou homem, se 
você é oficial você vai receber como oficial, independente do sexo (Entr. 6). 

 

Essa igualdade salarial difere do mercado corporativo, no qual a diferença entre o 

ganho do homem e da mulher pode chegar a 40%, segundos dados do IBGE 

levantados no período de 2004 a 2013 (recuperado de: 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv94414.pdf). 

 

As oficiais têm também a percepção de igualdade entre os papéis femininos e 

masculinos, que não existiria espaço para separá-los ou uma diferenciação entre eles. 

Percebem que essa situação é resultado de um amadurecimento, tanto na sociedade 

como no Bombeiro.  
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Eu acho que realmente a mulher ganhou muita força nos últimos anos, quer 
dizer na última década, a mulher tem oportunidade de ocupar cargos hoje 
inimagináveis a anos atrás (Entr. 1). 
 
99% dos serviços, não consigo imaginar qual o serviço que o homem é melhor 
que a mulher, mas deve ter, como trabalhar em mina estas coisas assim, deve 
ser melhor para homem, mas não consigo imaginar um serviço que não seja 
melhor para a mulher. Tudo deveria ser bom. Mas vejo que a mulher sobressai 
na educação, no marketing. E às vezes ela não quer entrar em outro ramo, 
nem pensa. Por exemplo, no militar. Tem também a limitação da lei, mas não 
vejo muita gente falar que quer ser militar, se observa pela estabilidade, não é 
sonho de menininho, enquanto criança (Entr. 8). 
 
Mas com relação a homem e mulher não existe espaço para separar papéis 
femininos e masculinos, eu entendo que não existe essa separação, pois cada 
um se ajuda. Em casa o homem pode ajudar em casa, pois ele ajuda a sujar 
também. Não vejo essa separação, se tivesse que dar errado aqui, tinha dado 
errado lá no começo quando as mulheres entraram para o Bombeiro. 
Enfrentaram muita coisa para estar aqui, tipo entrando no rio Arrudas sem EPI, 
então não deu errado lá trás e vejo que é cada um no seu lugar (Entr. 11). 
 
Eu não acho que existam papéis tipicamente femininos, tipicamente 
masculinos, porém a gente não pode esquecer que um homem e uma mulher 
são diferentes. Então, quando a gente pensa, por exemplo, eu vou até usar o 
estereótipo, quando a gente pensa no estivador, carregando um saco ali, 
pesado, de cimento, de grãos, é um serviço pesado, é um serviço difícil para 
mulher, a gente não vê mulheres estivadoras, o que não quer dizer que não 
possa ter. Se alguma tiver a mesma condição física, o mesmo preparo físico, 
não tem nada que impede. E por outro lado, quando falo dessa questão de 
força física é porque eu acho que hoje esses papéis não são mais tão 
delimitados, porque hoje nós já temos formas, tecnologias que permitem 
superar essa diferença. Então eu não consigo carregar, levantar 80 kg de peso. 
Mas consigo carregar uma pessoa, empurrar uma pessoa de 80 kg numa 
maca, se eu tiver um sistema de redução de força, consigo levantar uma carga 
muito mais pesada que eu. E a gente tem tudo isso disponível aqui para nós. 
Então acho que hoje não existe diferenciação de papéis (Entr. 12).  
 
Hoje eu vejo que a mulher alcançou quase todas as áreas, dentro do Bombeiro. 
Entendeu? Eu acho que houve um crescimento, um amadurecimento da 
mulher conseguir alcançar outros cargos, outras funções. Hoje temos dentro 
do Bombeiro mulheres que dirigem autobomba, pilotam helicóptero. Então eu 
creio que o leque está bem mais aberto, né? (Entr. 6). 
 

A afirmativa da Entr. 6 de que “no Bombeiro você é bombeiro militar, então você tem 

que estar em condições de fazer qualquer atividade, mas de certa forma, de forma 

velada, existe ou já existiu [a discriminação]” permite inferir que, por características 

formais da corporação, principalmente ligadas ao salário e à carreira, que 
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teoricamente implicariam igualdade para ambos, poderia reforçar a inexistência de 

diferenças. 

 

Por outro lado, há uma percepção de que as mulheres estão ocupando esse espaço 

em função da luta empreendida, que tem levado ao seu empoderamento. Esse é um 

caminho ainda em desenvolvimento, uma vez que elas percebem que ainda não são 

tão valorizadas no ambiente de trabalho e que precisam ainda continuar rompendo 

barreiras quanto ao reconhecimento e liderança.  

 

Então, para o feminino romper barreiras é muito difícil. Eu vejo pelas minhas 
irmãs que estudam e têm formação. O mercado de trabalho é muito mais 
restrito, é pesado para elas. Fazer uma entrevista de trabalho é muito difícil. 
Está caminhando, é claro. Por outro lado, tem muito debate e querer 
conscientizar. É muito importante este movimento. Pois se for olhar, tem muita 
mulher no mercado de trabalho hoje, alguém precisa falar. Mostrar as 
dificuldades que é muito puxado, com dupla jornada de trabalho, a questão de 
assédio que vê na mídia, sem ocupar lideranças. Ainda tem muito a avançar, 
é muito lento (Entr. 4). 
 
Olha, eu entendo que o trabalho da mulher tem uma importância muito forte, 
realmente no mercado. Apesar de entender que ele não é encarado dessa 
maneira. Eu acho que o trabalho da mulher ainda é desvalorizado quando 
comparado ao trabalho do homem. Acho que a mulher tem uma força de 
trabalho, tem um potencial, assim como os homens. Entendo que nem sempre 
o trabalho da mulher é reconhecido. A mulher tem sempre que provar que é 
capaz e quando ela mostra que é capaz, alguém entende que ela é somente 
pelo fato de ser mulher. Não é porque treinou, não porque se preparou, não é 
porque estudou, tem conhecimento e habilidade... conseguiu porque é mulher. 
Eu acho que ela enfrenta todas essas dificuldades relacionadas às várias 
jornadas, administrar casa, administrar família, administrar serviço. Ligadas a 
essa questão mesmo, da dúvida com relação ao seu potencial (Entr. 12). 
 

Esse é um processo de construção do papel da mulher, principalmente na corporação, 

típica e historicamente masculina, como resultado e contraposição às dificuldades e 

discriminação pelas quais as oficiais passaram e ainda passam. A Entr. 11 trouxe 

algumas reflexões importantes sobre esse processo: “Eu sempre senti dificuldade de 

nós mulheres sermos inseridas; e quando somos chamadas e reconhecidas, ficamos 

fortes, pois é uma construção do nosso papel na corporação”. 

 

Mas a questão é que nós estamos ocupando um espaço que conquistamos e 
nós precisamos permanecer nesse espaço. É permanecer com o legado das 
meninas que passaram por muita coisa, pelo fato de chegarmos até aqui. E por 
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isso que eu me pergunto - o que que eu faço para manter esse espaço e para 
dar continuidade e para valorizar o que elas já conquistaram. [...] E temos que 
mudar o nosso processo para nos fazer enxergar. Percebo o empoderamento 
feminino, muitas meninas passaram por muitas coisas para que a gente possa 
estar aqui hoje, então eu valorizo tudo e me preocupo o que eu faço com tudo 
aquilo que as meninas trouxeram de mudanças, com todas as conquistas que 
elas tiveram, preocupo se eu estou fazendo o quê para dar continuidade com 
todo o trabalho que elas tiveram (Entr. 11). 

 

Tais dados corroboram a posição de Calás e Smircich (2006, como citado em 

Morgado, 2012), que afirmam que as mulheres, apesar de seus esforços, ainda 

enfrentam dificuldades para ocupar posições de destaque no mercado de trabalho. 

Apesar de as mulheres estarem desempenhando novos papéis na sociedade, por 

muitos anos homens e mulheres tiveram papéis bem definidos. Com a saída das 

mulheres da esfera do lar, do privado para ir em busca do trabalho, na esfera pública 

(Biasoli-Alves, 2000), esses papéis vêm se alterando, mas ainda não se observa a 

homogeneidade de papéis femininos e masculinos no mundo corporativo (Santos, 

2012). 

 

Houve avanços em diversas questões mencionadas pelas oficiais, embora estejam 

muito longe do ideal, uma vez que observam as mulheres com acúmulo de papéis e 

precisando trazer resultados nos dois cenários, tanto no lar, quanto no mundo 

corporativo: 

 

Eu acho que o problema desta revolução feminista que aconteceu [risos] é 
ainda um problema. Os papéis da mulher meio que dissolveram, né, questão 
de a mulher ter que ir para o mercado do trabalho, só que na cabeça do homem, 
esta questão de ter que assumir também parte destes papéis dentro de casa 
não encaixou bem. Acabou que a mulher acumulou o papel de ter que trabalhar 
fora e em casa. E o homem não entendeu muito que tem que participar também 
em casa. A mulher acumulou trabalho só. Eu acho que virou um problema sim. 
Não se dividiram as tarefas dentro de casa, e a mulher acabou acumulando 
uma carga de trabalho muito grande. Então eu acho que esta questão do 
feminismo foi boa em parte, porque veio para o mercado, mas dentro de casa 
não é para todo mundo que funcionou, pelo menos comigo não [risos] (Entr. 2). 

 

A partir dessa análise das entrevistas, pode-se destacar que as oficiais buscaram 

cedo sua inserção no mercado, pois já aos 18-21 anos tentavam se inserir na 

corporação por meio de concurso, que foi um processo concorrido, mas abriu portas 

para o investimento em formação e para a trajetória profissional. Essa escolha foi mais 
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guiada pela busca de estabilidade financeira do que por vocação ou projeto de 

carreira. O processo de inclusão foi difícil, até mesmo porque a própria corporação 

não estava preparada para receber mulheres. Essas oficiais perceberam que estavam 

sendo testadas, para ver se seriam capazes de desempenhar a função de bombeiro 

militar, mas que já se percebe um avanço.  

 

Existiu segregação horizontal (Lameirão, 2011) com transferência da maior parte das 

entrevistadas para o resgate, cujas atividades foram comparadas ao instinto maternal 

e de cuidados com o outro. As próprias oficiais justificam essa segregação e afirmam 

que a inserção das mulheres no Bombeiro trouxe mudanças ao ambiente rude e 

masculinizado do quartel - do mundo “masculino” -que foi humanizado, tornou-se mais 

leve e delicado - estereótipo feminino. Elas buscaram contrapor o ambiente rústico, 

rude, de grosserias, como se fosse natural ao gênero masculino, à leveza, delicadeza, 

educação e, como se fosse natural ao mundo feminino. Percebem características 

inerentes ao gênero feminino - capacidade de doar, dedicação, ser multitarefa, 

dinamismo, visão macro - que auxiliam a superar os desafios e a ter destaque na 

profissão. 

 

Como a trajetória profissional obedece à hierarquia das carreiras militares e salários 

são iguais, elas percebem que existem semelhanças e igualdade de gênero, mas que 

essa “igualdade” seria resultado de lutas e amadurecimento, de um caminho de 

construção da própria imagem na corporação.  

 

Esses resultados têm respaldo no referencial teórico, principalmente em aspectos 

destacados por Betiol e Tonelli (1991), por Carvalho et al. (2010), por Pinto (2015) - 

as mulheres estão ocupando seus espaços, fazendo-se presentes no mercado de 

trabalho, buscando conhecimento, assumindo novas posições quanto aos papéis 

desempenhados na organização, embora haja muito esforço e elas ainda enfrentem 

barreiras para sua ascensão. 

 

Na próxima seção, apresenta-se a percepção sobre o preconceito e discriminação na 

corporação Bombeiro. 
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4.3 Percepção das oficiais em relação ao preconceito e discriminação 

 

Uma forma de discriminação percebida pelas oficiais entrevistadas diz respeito ao 

fardamento e às instalações físicas das unidades. O uso de uniforme e de 

equipamentos de proteção individual (EPIs) é obrigatório, de acordo com o 

regulamento e insígnias do Corpo de Bombeiros (recuperado de: 

http://militarnet.xpg.uol.com.br/PDF/Res%20050RUICBM%202001.pdf). Entretanto, 

não há adequação ao contingente feminino. Em 1993, quando da inserção feminina, 

a corporação não estava preparada para receber as oficiais, tanto em termos de 

estrutura quanto de fardamento. Elas tiveram (e ainda têm) de usar equipamentos e 

fardas na numeração masculina existente, inadequados à anatomia feminina. 

 

Quando começou em 93, primeiro curso de soldado, esse foi um dos pontos 
observados, como não tinha mulheres, os equipamentos eram todos 
comprados de uma determinada numeração para cima. Por exemplo, botas era 
39 a 43. Eu recebi uma bota que eu tinha vergonha de usar, e naquela época 
a gente ganhava o fardamento, eu recebi uma bota que era maior que meu pé, 
então eu calçava ficava aquele pé imenso, enorme. Cinto, a gente usava um 
cinto, o menor número era muito maior que minha cintura. Ele caía e ficava 
igual cinto de cowboy, sabe aquele cinto pendurado e caído? As roupas, os 
trajes que a gente usava, enormes. Eu ainda não sou das mais baixas, mas 
tinha muitas com altura de 1,55 m e 1,60 m sobrava roupa, não tinha como, 
não fechava e não vedava. A gente colocava máscara de proteção respiratória, 
a máscara era maior que o rosto. Então foram muitas dificuldades que a gente 
vem superando com o tempo. O Bombeiro de 1993, quando nós entramos, já 
não é o mesmo de hoje. Eu entendo que, apesar de tudo ter sido preparado 
para nos receber, naquela época o Bombeiro não estava pronto para gente. 
Quando nós entramos, não tinha um alojamento feminino. Foi improvisado para 
gente, sala de aula que foi fechada e colocado à nossa disposição para gente 
trocar de roupa, porque quartel de Bombeiro não foi pensado para isso, não 
tinha nada para mulher. E só lembraram, só pensaram nisso quando chegaram 
as 80 mulheres e não tinha onde trocar de roupa. Então os quartéis não foram 
preparados, as instalações não foram preparadas, os materiais não foram 
preparados (Entr. 12). 
 
Num primeiro momento, quando nós entramos para corporação, nós 
enfrentamos muitas dificuldades quanto a isso. Primeiro, íamos fazer, por 
exemplo, fazer uma atividade de mergulho, eu calço 35, eu nunca achei uma 
nadadeira que coubesse no meu pé, eram todas 40 e alguma coisa. Bota, por 
exemplo, de combate ao incêndio, a gente calçava e ficava nadando dentro da 
bota, né? Então tem melhorado, mas tem que melhorar ainda mais, porque o 
nosso uniforme tem que ser diferenciado, nossa anatomia é diferente. O 
homem, para ir ao banheiro ele não precisa tirar todo o roupão de combate 
incêndio para ir ao banheiro, a mulher tem que tirar todo o roupão para ir ao 
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banheiro, tem que se pensar na forma de confeccionar os equipamentos de 
proteção individual de forma a atender às nossas necessidades. Tem que 
melhorar ainda mais. Já melhorou bastante, mas ainda falta muito (Entr. 6). 

 

Não existiam alojamentos ou banheiros femininos. Ainda hoje, algumas unidades não 

têm como alojar mulheres, por falta de banheiro feminino. No caso de terem mulheres 

no contingente, elas precisam passar pelo constrangimento de usar o banheiro 

masculino, inadequado e sujo. 

 
Mas há unidades menores como companhias e frações não têm condições 
nenhuma de receber a mulher, não têm um banheiro e quando têm, são 
banheiros unissex, extremamente sujos e malcuidados. Eu já tirei serviço no 
Pronto-Atendimento – centro, que só trabalham homens, porque não tem 
estrutura para as mulheres e na época do resgate, a unidade estava pegando 
muitos acidentes e pediu reforço da minha unidade. Eu saí da minha unidade 
para ficar lá de plantão e eu não tinha onde dormir, eu tive que dormir sentada 
na sala de televisão, que é uma cadeira extremamente desconfortável 
assistindo televisão e os homens deitados nos alojamentos deles. É uma 
unidade extremamente suja, malcuidada, sem nenhum suporte para mulher lá, 
nenhum banheiro lá. Eu tinha que usar o banheiro masculino, sujo. Eu acho 
que está muito voltado para a questão da higiene feminina mesmo (Entr. 1). 
 
Mas falar que todo o quartel tem banheiro e alojamento feminino, por exemplo, 
não tem. Estão se adequando aos poucos. Já aconteceu de o pai da bombeira 
feminina construir o banheiro e alojamento no quartel, pois ela iria voltar para 
a cidade de origem, na cidade x. Na legislação é muito bonita, no papel é muito 
bonito, mas a prática (Entr. 8). 

 

Existem regras de apresentação pessoal, tanto para homens quanto para mulheres, 

sendo o uso do fardamento uma questão de segurança. As oficiais possuem dois tipos 

de fardamento: social e túnica operacional. As 12 entrevistadas estavam usando a 

túnica operacional na entrevista, que é um uniforme mais másculo, que não mostra 

curvas. Seu uso, no meio de outros profissionais, descaracteriza o gênero, não se 

percebe se é mulher ou homem, mas sim um bombeiro. Além do fardamento, existem 

os padrões exigidos pela corporação quanto ao uso de maquiagem, esmalte, coque 

no cabelo, brinco e perfume. Há a percepção da necessidade de discrição em relação 

a ornamentos femininos, pois quando elas estão de farda, representam a instituição. 

Então, os adereços não podem prejudicar o fardamento. Se o uniforme as torna 

padronizadas quanto ao serviço de Bombeiro, elas são mulheres e, por isso, têm o 

direito de usar adereços femininos, desde que dentro de certos limites – “Eu deixo 

bem claro para as meninas que aqui no quartel não é local para desfile de moda, mas 
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um brinco, um batom com certeza a gente tem que ter, a gente não é menino, somos 

meninas” (Entr. 11). O uso desses adereços é uma conquista, pois anteriormente era 

proibido até o uso do batom.  

 

Os esmaltes e maquiagem é o mais discreto possível. Eu vejo assim que 
estamos aqui para desenvolver uma função, eu não entendo que precisa estar 
extravagante, em perfume forte. Pode estar bem, adequada sem precisar 
chamar atenção do ambiente todo. A maioria é masculina e a tendência 
masculina é voltar o olhar para a minoria feminino. Não precisa chamar atenção 
do andar todo com o perfume muito forte, com batom muito forte. Eu passo 
protetor solar todos os dias com base. Uso batom normal. Pode pintar a unha, 
com cores discretas, pode até pintar de vermelho. Antes não podia. E agora 
que tem mais diversidade de cor, já pode usar (Entr. 3). 
 
Porque quando nós estamos imbuídos de uma farda, nós representamos 
aquela Instituição, então eu acho que não cabe, às vezes, o exagero a 
extravagância, acho que a gente tem que ter uma parcimônia no se vestir, no 
se maquiar, não é? Então tem que ter um equilíbrio, a gente está representando 
uma instituição. A gente não pode simplesmente usar porque é meu estilo de 
vestir, é meu estilo de ser, eu não posso também atrapalhar a instituição, então 
tem que ser casada as duas coisas. Nem a instituição me anular, nem eu anular 
o objetivo daquela instituição (Entr. 6). 
 
Então a mulher tem que se manter mulher, na aparência, tem que estar bem 
vestida, mulher usa maquiagem, usa brinco, usa acessórios, mas tem que usar 
de um ponto que isso não seja prejudicial à sua função, na sua atuação, porque 
o excesso atrapalha a atuação, sabe? E nós estamos em contato com 
secreções, com um ambiente agressivo, então se você coloca objetos que vai 
atrapalhar sua proteção, na atuação de serviço isso é prejudicial, então eu creio 
que a instituição está procurando tirar essas arestas, onde antes a gente via 
que era em excesso, porque mulher não podia passar batom, não podia usar 
brinco, a gente sabia que era um excesso. A proibição não era para o lado de 
proteção, então eu vejo que estão tentando se adequar e tem uma consulta 
pública, né? Quando tem qualquer modificação, eles pesquisam (Entr. 7). 

 

Embora haja essa luta para se mostrarem como mulheres, com suas características 

femininas, as entrevistadas declararam que nesse ambiente masculinizado não 

podem manifestar questões femininas ou emoções. Elas acabam se adequando a 

esses padrões e internalizando atributos masculinos para não serem estigmatizadas 

como frágeis.  

 

Até da minha voz, os meninos riam. Mandavam cantar as músicas, porque 
minha voz é fina. Mas ok, eu sou uma mulher. Mas aqui tem que ser forte, ter 
uma postura firme e isto aprendi a ser (Entr. 2). 
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Tem uma coisa aqui, que aquele ambiente tipicamente masculino, ele não te 
dá muita condição de ser mulher. Você não pode aflorar suas questões 
femininas neste ambiente não. Poder você até pode [pausa], mas 
provavelmente você vai ser taxada de frágil. Não existe espaço para chorar 
nesses ambientes, não pode ter TPM, não pode reclamar que está passando 
mal. Não pode virar e falar para os seus colegas que você está de TPM e que 
é para eles não conversarem comigo (Entr. 1). 

 

Elas têm a percepção de que, por serem mulheres nesse universo masculino, 

precisam provar a sua competência, que têm capacidade técnica e intelectual, para 

poderem conquistar a confiança dos colegas. Por serem mulheres, precisam provar 

que merecem estar ali, enfrentando posições que as entrevistadas percebem como 

machistas. 

 

Na verdade, é assim, o que eu sentia que a gente tinha que sempre mostrar 
que merecia estar ali. Eu me machuquei bastante, para mostrar que merecia 
estar ali. Só eu formei, eram duas vagas. A outra desistiu, pediu baixa durante 
o curso. Sempre os professores nos mandavam fazer primeiro para que os 
outros fizessem. Falavam assim: as femininas fizeram, então vocês têm que 
fazerem também. Então a gente tinha que fazer tudo primeiro, depois que os 
meninos faziam. Sempre tinha que mostrar que merecia estar ali. Minha turma 
era de 30 homens e 2 mulheres e como a outra pediu baixa durante o curso, 
ficou eu. Mas foi bacana, os meninos eram unidos e legais conosco. Mas a 
sensação que tive era esta, de mostrar porque estava ali. Que merecia a vaga, 
que merecia estar no meio dos meninos. E hoje não é diferente. A gente tem 
que mostrar que merece estar na instituição e que faz jus a esta posição, sabe? 
Enfim, parece que tem que fazer algo a mais para mostrar que merece estar 
aqui (Entr. 2). 
 
Muitas vezes, temos que provar que damos conta de fazer para termos 
credibilidade. Eu fui em um combate de incêndio, ele era muito grande, era em 
Sabará. Era uma descida muito íngreme. Na hora de começar a descer, eu não 
dava conta de ir sozinha. Meu colega me ofereceu a mão para eu não descer 
sozinha. Eu não me sinto inferior, quando eu recebo ajuda de colegas, não 
quero fazer tudo sozinha, não importa se for homem ou mulher, o importante é 
cumprir a tarefa que foi determinada. Tinha outro colega que estava acima de 
mim e eu ofereci a mão para ele, perguntando se queria uma força. Ele achou 
um absurdo, eu querer ajudar ele. A gente vê que tem o machismo, não são 
todos, mas a gente percebe que tem. Ele deixou mais ou menos claro que não 
precisa ajuda de feminino (Entr. 3). 
 
Hoje a gente ainda escuta, mas na época escutava muito mais, o que nós 
estávamos fazendo ali, este tipo de coisa. Que ali não era lugar para mulher, 
que Bombeiro não é para mulher. Que mulher tem que ficar no escritório, ainda 
hoje alguns colegas pensam assim. Com o tempo foi diminuindo, pois muitos 
reformaram. Mas sempre acreditam que nosso trabalho é voltado para a 
questão do trabalho de escritório e trabalho doméstico (Entr. 4) 



 

 

66 

 
Algumas pessoas me respeitam e outras não.  Eu já participei de reuniões onde 
eu coloquei a minha opinião, tracei o resultado e fui ignorada. Um outro oficial 
falou a mesma coisa que eu disse e as palavras dele foram acatadas. Fico com 
ódio quando isso acontece. E aí eu fico com dó de suas esposas, porque alguns 
desses oficiais que estão na reunião são casados com oficiais 
femininas, imagina como que ele deve ser em casa! Algumas vezes, como eu 
estou sempre no meio de homens, algumas coisas acontecem como piadinhas 
e com toda a certeza eu sublimo. Acho que é inveja, machismo e realmente eu 
não vou perder o meu tempo, dando valor a essas coisas, tenho muita coisa 
para fazer (Entr. 11). 
 

As entrevistadas, ao longo das entrevistas, referem-se aos oficiais homens como o 

masculino e às oficiais mulheres como o feminino. Quando elas assumem cargo de 

chefia da tropa, o preconceito do “masculino” em estar sendo gerenciado pelo 

“feminino” se acentua. Se não houver o acatamento à hierarquia, é considerado crime; 

mas elas consideram que precisam ser respeitadas. E esse respeito ocorre por meio 

do conhecimento e da demonstração de competência.  

 

Tem que impor, não no sentido na agressão, mas com conhecimento. Tanto 
acontece com o masculino quanto com o feminino, se tiver conhecimento e 
segurança, tem respeito. Não adianta ter hierarquia. Ele vai te acatar e não 
respeitar, pois, se ele não o fizer, pode cometer um crime. Porque respeito é 
diferente. Quando se tem conhecimento, todos te respeitam, porque começa a 
mostrar que tem capacidade. Agora se não tem conhecimento, somente com a 
graduação, não consegue. A cultura pesa muito mais. Eu vejo que o único que 
consegue romper um pouco da barreira do preconceito de gerenciar o 
masculino é o conhecimento. Tem que estudar, tem que saber. Principalmente 
quem está à frente de tropa. Claro que não vai saber tudo. Mas precisa se 
portar, saber falar. Por que aí mostra para a tropa que não é pela força, 
arbitrariamente. Não é um caminho bacana, cria mais empecilhos para o 
feminino. E quando demonstra diferente, com conhecimento e técnica e ganha 
respeito, mesmo daquele que era resistente (Entr. 4). 
 
Quando trabalhava comandando o operacional, tinha 30 a 50 bombeiros 
entrando em serviço, apenas três mulheres, o restante era masculino. E eu 
comandava o masculino e via a falta de confiança no meu discernimento, tem 
que saber conversar e mostrar que aquilo está certo e continuar. Mas 
realmente, isto aí, não tem jeito. Ainda é uma instituição masculinizada, então 
tinham este preconceito de uma mulher comandando, à frente. Eu tinha praça 
com 30 anos de serviço que estava se aposentando e eles falavam que “mulher 
vem aqui falar o que tenho ou não tenho que fazer”, não aceitavam e realmente 
eu passava por preconceitos. Eu então mostrava que aquela decisão estava 
certa, mostrava tecnicamente o porquê que tinham que fazer daquele jeito, eles 
faziam e viam que davam certo e ai fui conquistando a confiança deles (Entr. 
8). 
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Apesar do espaço conquistado, as oficiais aprenderam que, para sobreviver ao 

militarismo, é necessário insistência em permanecer no espaço conquistado e luta por 

respeito e visibilidade. Elas precisam provar essa competência e são testadas 

constantemente, de forma diferente da que ocorre com os colegas oficiais. No 

universo masculino é diferente, eles não precisam provar competência, simplesmente 

por serem homens.  

 

O homem passa no concurso e não tem que provar que merece estar ali. Eu 
passei no concurso em primeiro lugar e tive que provar que merecia estar ali. 
O cara passou em último e não precisa estar provando nada, ele é 
simplesmente homem (Entr. 2). 
 
Se por algum motivo, existir dois homens fazendo uma tarefa e um não 
conseguiu executar a tarefa, tem uma justificativa banal. Mas se for um homem 
e uma mulher, a justificativa muda, sempre falam que era a mulher, que ela 
atrapalhou, por isso que não conseguiu (Entr. 4). 
 
A gente, enquanto mulher, assumia muita tarefa e era muito perceptível, a 
gente acumulava funções. Nas tarefas de campo, nos acampamentos, a gente 
era testada, a gente tinha que ter a mesma capacidade física que um homem. 
Naturalmente, a gente não tem, porque a estrutura feminina é diferente, né, 
mas mesmo assim, a gente tinha que ter a mesma resposta. Tinha que carregar 
o mesmo peso, mesmo tanto que eles corriam, a gente tinha que correr, a gente 
sofria uma pressão psicológica muito grande tipo, você é mulher e não vai 
aguentar. E se a gente aguentava e um homem não aguentava, tinha aquela 
comparação entre aspas “até a mulher conseguiu e você homem não treinou”. 
A gente era sempre taxada com uma capacidade inferior. A gente tinha que 
mostrar o tempo todo que não era. Mas isso percebo que vai fortalecendo a 
gente (Entr. 10). 
 
Olha, sobre o tema ser mulher não é fácil dentro desse ambiente militar. Por 
exemplo, quando eu cheguei aspirante no batalhão para liderar a tropa no 
trabalho operacional, eu era testada o tempo todo, onde que tinha que provar 
que realmente eu tinha capacidade e mostrar porque que eu estava ali. E pelo 
fato do meu marido ser militar e ter uma mesma patente que eu, a gente 
conversava muito e certas situações que eu passava, ele nunca passou, até os 
testes que eu era submetida, ele nem viu, ele nem passou por eles. A gente é 
muito mais exigida e a gente precisa provar o tempo todo a capacidade para 
ter confiança. Apesar que na academia a gente é muito provada, então quando 
a gente chega no quartel, no batalhão quer dizer a gente já vai pronta para se 
defender (Entr. 10). 

 

O preconceito também se manifesta em relação às oficiais que são casadas com 

militares. Elas comentam que, no lar, seus maridos demonstram um preconceito 
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velado em relação à suas patentes e remuneração. Socialmente, frente a 

“brincadeiras” que ressaltam a superioridade da mulher oficial, há reação de 

desconforto e contraposição às insinuações.   

 

Eu sinto que ele não ficava incomodado, pelo fato de ser de patentes 
diferentes. E isto, ele nunca ficou incomodado. E neste tempo todo que 
estamos juntos, ele nunca teve nenhum tipo de problema. Mas, agora, estamos 
no mesmo setor e andar e todas as pessoas conhecem a gente, ele tem ficado 
extremamente incomodado a ponto de achar ruim que eu fique no final do 
expediente quando tem alguma necessidade de trabalho, vindo do meu chefe... 
quando fui fazer curso de oficial, muitos colegas da turma eram da turma dele, 
eles falavam que a esposa passou na frente dele. Então acaba minando o 
relacionamento. É um preconceito velado em casa, a gente vai contornando 
(Entr. 3). 
 
Eu sou oficial e ele era praça e ele é a graduação mais alta das praças, que é 
o Subtenente. Então a gente já se encontrava no ciclo diferenciado. E isso 
também gerou alguns desconfortos. Em nossas relações sociais, onde as 
pessoas brincam muito, dizendo que eu era mais do que ele, ela ganha mais 
do que você, ela é sua chefe. Aí, ele ficava bem desconfortável, claramente 
desconfortável ao ponto de dar má-resposta nas pessoas, dizendo: não, ela 
não é minha chefe, eu não trabalho com ela, o meu chefe é um Major. Não, ela 
não ganha mais do que eu, embora ela seja uma oficial, eu ganho mais do que 
ela (Entr. 1). 

 

As entrevistadas ainda destacaram que sofreram preconceitos em relação à 

maternidade, sendo, muitas vezes, consideradas improdutivas por seus chefes e 

colegas de unidade, com se gravidez fosse sinônimo de incapacidade de raciocínio e 

de trabalho. A maternidade ou a possibilidade da mesma pode impedir promoções e 

levar a transferências. Como castigo, as oficiais podem ser hostilizadas, sob a 

insinuação de que a produção caiu, ou serem transferidas para algum setor 

hierarquicamente inferior. Mesmo em tom de brincadeira, há alusão ao afastamento 

da oficial em função da maternidade, como relata a Entr. 7 em relação à fala de um 

colega: “vamos olhar uma mulher nos 25 anos de serviço, se ela tem quatro filhos, ela 

vai ficar x meses fora”. Ele calculou, com as férias e tudo: “a mulher vai acabar 

trabalhando tanto tempo”. Como se a gravidez fosse período de férias.  

 

Eu já fui transferida pelo fato de ser mulher. A mulher é vista de maneira 
diferente em relação aos homens, quando o comando enxerga a gente, 
dependendo da situação. Eles olham assim, aquela ali pode tirar licença-
maternidade. Aquela ali é mulher, para o operacional não vai render igual ao 
homem. A gente é vista de maneira diferente. A gente está em uma instituição, 
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que é ainda muito machista. Infelizmente, a gente é vista de uma maneira 
diferente sim. Então é limitante sim, a nossa condição de mulher. A gente sofre 
as duas situações: por preconceito e discriminação pelo fato de ser mulher. 
Então eu acho limitante, nas duas situações. Tanto do homem olhar para gente 
e dizer que prefere trabalhar com homem. O operacional vai render mais. E 
não vai tirar licença-maternidade. Então é limitante sim. Não vai ter que sair 
para acompanhar filho. Por mais que as vezes eles não falam, veladamente, 
mas eu já ouvi, eu já fui transferida. E quando fui perguntar o porquê, 
respondeu por que prefere trabalhar com homem. Eu fiquei muito frustrada, eu 
falei assim: por que estou sendo transferida? Não estou rendendo da maneira 
correta? Eu fiz algo que desagradou ou fiz algo de errado? Ele só respondeu 
que tinha que transferir alguém e que preferia trabalhar com homem e aí fiquei 
muito desapontada. Porque preferia que tivesse sido por algum erro, pois aí 
poderia consertar, mas aí só o fato de ser mulher, muito, muito frustrante. 
Realmente, eu acho muito complicado. Não dar para lidar com este tipo de 
situação, né, mas quando está errando, tem a chance de corrigir, mas quando 
se é transferido pelo simples fato de ser mulher, aí não tem o que corrigir e 
nem possibilidade de consertar. Aí eu acho muito frustrante (Entr. 2). 
 
Eu não [sofri preconceito], mas já ouvi colegas contarem que já passaram 
discriminação, inclusive em relação à maternidade, de ter restrição de 
promoção pelo fato de ter tido mais que um filho. Eles falam que essa mulher 
só serve para parir; e aí, cria-se um rótulo.  Eu tive um filho apenas por opção, 
mas ainda tem muito isso aqui dentro. Mas eu, particularmente, não passei por 
isso, mas eu tive muitos colegas que passaram por preconceito e assédio direto 
(Entr. 4). 
 
Desconforto, foi só na época da minha gravidez que eu senti muito nítido. Eu 
gostava de trabalhar, eu gostava muito das atividades práticas. Então, quando 
eu vi que eu estava sendo diferenciada, porque eu estava grávida, aí me 
machucou muito. Aí eu falei, eu cheguei a falar, a expressar isso para meus 
colegas. E eu continuei vendo isso, meus filhos tem diferença de quatro anos, 
na primeira gravidez eu vi isso, e na segunda gravidez, eu vi isso também. Eu 
não fui transferida, mas quando eu voltei, eu mesma pedi para sair, porque eu 
vi que o ambiente não estava bom. E depois eu vi acontecendo com duas 
amigas. Então é um caso que aconteceu há 10 anos e eu ainda vejo 
acontecendo. Isso não é legal. Então o principal que foi marcado, foi o 
preconceito contra a mulher quando ela passa a ter família e, principalmente, 
engravidar... Aqui mesmo, logo depois, que eu já tinha passado por duas 
gravidezes, eu vi outras mulheres também engravidando e passando por esse 
problema, isso não tem muito tempo não. Engravidou e por ela ter engravidado 
precisou-se movimentar pessoas, porque não servia mais, estava grávida. 
Aconteceu isso aqui (Entr. 7). 
 

A fala da entrevistada 10 indica que não ser perseguida em função da gravidez é uma 

benevolência de um chefe com “um senhor coração”, cuja postura é rotulada de “legal” 

e única, na corporação.  
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[...] e até o nosso chefe anterior, que é o Coronel X, ele é um senhor coração, 
foi até uma postura muito legal que achei da parte dele, pois eu saí de licença 
de maternidade e voltei para um mesmo setor que eu trabalhava antes. Pois 
isso não acontece na corporação. Engravidou, é transferida. Mas isso é dele, 
isso foi uma postura dele, a gente vê outras situações que militares que saem 
e quando voltam, elas são transferidas e de certa forma não é confortável, né, 
e eu tive a sorte e voltei para a mesma tarefa e setor. Aconteceu também com 
a Capitão Y, ela também voltou para o meu setor, mas isso é a sensibilidade 
do nosso chefe. Mas ele é o único, ele é uma pessoa extremamente iluminada, 
a maioria das mulheres são deslocados para outras áreas (Entr. 10). 

 

Além do preconceito e discriminação vivenciados pelas oficiais, ocorreram relatos e 

referência a situações de cantadas e de assédio. Das 12 oficiais, seis relataram ter 

vivenciado insinuações e alusões que as incomodaram. Apesar do incômodo, há uma 

tendência a se calar, ignorar ou “sublimar”. Houve um caso de denúncia de assédio 

de um superior que gerou processo, foram ouvidos o acusado e várias oficiais, mas 

não resultou em punição.  

 

A gente sofre as duas situações: por preconceito e discriminação pelo fato de 
ser mulher, como a questão de assédio mesmo. De cantadas, estes tipos de 
situações. Então eu acho limitante, nas duas situações (Entr. 2). 
 
Já passei desconforto de ser assediada, por exemplo, já imaginou um superior 
seu falar alguma palavra ou galantear pelo fato de você ser mulher e não te 
respeitar como profissional! Pois é, isso eu já vivenciei dentro do Bombeiro! É 
complicado, me causou um desconforto muito grande. Eu já era casada, num 
primeiro momento eu não falei com meu marido, porque eu tinha receio da 
reação dele. Só que depois, tempos depois, essa pessoa que me assediou, de 
certa forma, também tinha assediado outras mulheres. E aí conversando entre 
as mulheres, percebemos que essa pessoa tinha assediado várias mulheres. 
Aí resolvemos sim dar o grito, porque não foi só com uma pessoa. Só que esse 
caso ficou muito tempo na gaveta. Até que veio à tona e o resultado do que 
deu, eu nem sei, porque para mim teria que ter dado exclusão para essa 
pessoa, mas não foi isso que deu. Então, assim, eles levaram como: “bobagem, 
não vamos mexer com isso não”. Fizeram o processo, ouviram as militares, 
ouviram o acusado, mas não vi nenhuma punição. Eu não vi uma punição à 
altura, mas é uma instituição predominantemente masculina, né? E eu acho 
que, de certa forma beneficiou a pessoa, nessa questão, nesse assunto (Entr. 
6).  
 
As cantadas, né, essa parte eu sublimo, faço de conta que não escutei, pois é 
o tempo todo. Se for subordinado, eu dou conselho dele voltar e iniciar a fala 
novamente e aí a gente começa a conversa. Mas se for superior, eu falo para 
ele que está sendo inconveniente e que vou voltar outra hora, eu viro as costas 
e vou embora. Eu não sou de ficar remoendo os negócios. Eu confesso que 
pode existir sim, algumas situações que configuram como assédio, segundo o 



 

 

71 

código, né? Hoje, a gente tem até mais apoio, mais setores que podem 
denunciar. Mas aí, com toda sinceridade, eu falo que não vou perder tempo 
com isso não, eu me sinto muito melhor do que toda essa situação. Eu isolo 
aquela pessoa e vira apenas uma relação profissional: sim senhor e não senhor 
e pronto. Eu reconheço que algumas coisas realmente deveriam ter dado mais 
importância, mas vejo que estou aqui para trabalhar (Entr. 11). 

 

Na fala de uma das entrevistadas, pode-se entrever um discurso machista e de 

naturalização da situação: se a mulher souber se posicionar e dizer não, o assediador 

vê que ela “é correta”. E ressalta que assédio é comum em qualquer organização, que 

não ocorria só no Bombeiro. 

 

Já teve, há um tempo, de ter chefe nosso, assediando as mulheres aqui. Mas 
se ela sabe falar não, já percebe que aquela ali é correta e não vai nem insistir 
mais. No meu caso, não me influenciou na promoção. Mas pode ser que 
alguém tenha sofrido isto e tenha problema com ascensão profissional. Isto não 
é só no Bombeiro, mas em qualquer lugar que tenha homem e mulher pode 
acontecer (Entr. 8). 

 

Os dados das entrevistas indicam que as oficiais na corporação Bombeiro são 

expostas a diversos tipos de preconceito. A própria corporação, por não estar 

preparada para receber as mulheres, tanto em relação a alojamentos e banheiros 

femininos como em relação à adequação do uniforme à anatomia das oficiais, impõe 

um padrão masculino, descaracterizando o feminino. Apesar de o preconceito em 

relação ao uso de adereços femininos estar perdendo força, reforçando que as 

mulheres têm o direito de se enfeitar, ainda há indefinição do que é discreto e 

permitido. O ambiente masculinizado inibe a expressão de questões e de emoções 

consideradas femininas, impondo a internalização dos atributos masculinos, para não 

serem estigmatizadas como frágeis. As oficiais são relegadas a promoções e cursos, 

mesmo tendo tanta ou mais competência que colegas homens.  

 

Há preocupação em relação ao matrimônio e filhos, considerados como uma barreira 

ao adequado desempenho na corporação e motivo para transferências. Elas precisam 

provar que são competentes e que merecem exercer os cargos que ocupam. O 

exercício de cargos de chefia exacerba o preconceito de o “feminino” gerenciar o 

“masculino”. Os dados ainda revelam que elas estão sujeitas a galanteios e cantadas, 

inclusive de superiores, existindo caso de assédio que, apesar de investigado, acabou 

sendo abafado.  
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Tais dados revelam restrições ao sexo feminino, destacam desigualdades e reforçam 

a existência do teto de vidro como prática discriminatória contra as mulheres, 

conforme citado por Bendl & Schmidt (2010). Tal discriminação ressalta o machismo, 

o não reconhecimento da independência financeira, da competência profissional e da 

capacidade de liderança das mulheres (Lima et al., 2013). Ainda prevalece o papel de 

submissão da mulher como a rainha do lar (Salvagni & Canabarro, 2015). Esses 

relatos reportam-se aos achados de Konec (2006, como citado em Pontelo, 2015), 

que associa o teto de vidro a uma cultura machista, ao domínio do masculino e ao 

impedimento de as mulheres chegarem ao cargo gerencial. Esse preconceito se 

revela também por meio do assédio sexual, às vezes conceituado como cantadas ou 

galanteios, com intenção de seduzir, de buscar cumplicidade. Entretanto, o assédio é 

permeado pela disputa de poder e encontra suporte no preconceito e mentalidade 

machista; é da ordem do autoritarismo, da pessoa usar sua posição na organização 

para fins pessoais. O assédio provoca indignação, pela impunidade (Freitas, 2001). 

 

Os depoimentos das oficiais confirmam dados da pesquisa de Santos (2012) sobre 

preconceitos e discriminação que afetam a carreira e impedem a ascensão de 

mulheres aos altos postos da hierarquia. Foi evidenciado o preconceito funcional, que 

é a desconfiança que a organização tem em relação ao sexo feminino (Betiol & Tonelli, 

1991); e o tradicional, a mulher sendo considerada frágil, inferior e sem a capacidade 

de trazer resultados (Betiol & Tonelli, 1991). 

 

Os dados encontrados nesta pesquisa ainda são similares aos da pesquisa de 

Cappelle (2006), que indicou que as militares também foram excluídas de 

treinamentos no curso do CFO, que enfrentaram o descrédito e a desconfiança por 

parte dos superiores, que não acreditavam que elas seriam capazes de executar as 

provas, sendo alvos de ataques e de intimidação. Também essas militares precisaram 

se adequar aos atributos masculinos, ao uso do fardamento, que facilitava a 

socialização e as igualava aos homens; precisaram suprimir sentimentos e emoções, 

estereótipos de fragilidade e fraqueza feminina.  

 

Na próxima seção exibem-se as barreiras vivenciadas pelas oficiais em relação à sua 

carreira no Corpo de Bombeiro de Belo Horizonte. 
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4.4 Dupla jornada de trabalho 

 

Os relatos das 12 entrevistadas indicam que elas precisam se desdobrar entre a 

família e a instituição, buscando tanto a realização profissional quanto a pessoal. 

Como jornada de trabalho, as oficiais trabalham às segundas e sextas-feiras, no 

horário de 08:30 às 17:30, expediente interno e administrativo; às terças e quintas, 

fazem atividades físicas pela manhã e trabalham à tarde; e às quartas, o expediente 

é até as 13 horas. Nessa jornada de trabalho, além do trabalho que realizam, elas 

sofrem pressões relacionadas à inserção da mulher no Bombeiro e aos preconceitos 

e discriminação, já citados anteriormente. Precisam ainda se organizar e se desdobrar 

para executar as atividades relacionadas ao lar e à família: cuidar da casa, cuidar dos 

filhos, dos trabalhos escolares, do preparo da alimentação para o dia seguinte ou 

mesmo para a semana. Nesse ritmo, fica reduzido o tempo para estudo para os cursos 

de pós-graduação, para a vida social ou mesmo para os cuidados consigo própria fica 

reduzido. 

 

Eu chego em casa 18 horas. Agora, porque eu trabalho perto, né, então eu 
chego em casa mais cedo. Primeiro é tentar descansar um pouco. Porque o 
meu filho já está em casa. Porque agora que meu marido está desempregado 
eu fiquei mais tranquila, mas ele não. Então, é um tranquilo assim em termos. 
Então eu chego, descanso um pouco e vou preparar a comida, aí minha filha 
chega da escola, ela está estudando muito longe, minha filha de 7 anos, ela 
chega da escola às 19 horas. Aí é preparar o jantar e as coisas para o outro 
dia. Aí é verificar o material escolar deles, verificar se fizeram para casa. Para 
casa também, é uma coisa que estressa. Tem muita coisa da escola que é para 
fazer em casa. E a gente tem que estar acompanhando, quando você percebe 
já passou daquela fase, tem trabalhos para fazer, isso me estressa bastante, 
porque eu me cobro e não consigo acompanhar meus filhos na escola e agora 
eles estão precisando de mim. Essa é a parte que está mais assim, latente. 
Porque meus filhos agora estão na idade escolar, filho com 10 anos e filha com 
7. Aí estão me cobrando muito e eu não estou dando conta de estar junto com 
eles. E ainda tem a parte social que está tão difícil (Entr. 7). 
 
Eu chego em casa às 18 horas. Então eu me planejei de 18 até 20h em fazer 
nada, por causa do meu filho, é o momento da gente curtir, é o momento da 
gente brincar. Então eu fico com ele de 18 às 20 horas, ele dorme mais ou 
menos entre 20 e 20:30h. E depois, eu vou juntar brinquedos, vou preparar o 
jantar para o dia seguinte, vou preparar a mochilinha dele, vou preparar 
marmitinha dele, a merendeira dele e eu consigo acabar tudo mais ou menos 
às 22:30. Aí eu vou fazer as minhas coisas, fazer o trabalho da pós-graduação 
(Entr. 10). 
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Geralmente a gente deixa tudo adiantado no final de semana, deixa a alface 
lavado, o feijão para a semana toda, o arroz integral pré-cozido. Deixa tudo 
muito organizado (Entr. 3) 
 
Então no domingo eu já preparo um tanto de refeição para semana toda. Aí já 
deixo tudo preparadinho, já separadinho, e quando é durante a semana à noite, 
eu só faço o acerto disso aí, vou distribuindo nas minhas marmitinhas e trago 
para cá, durante a semana (Entr. 5). 

 

Percebe-se, portanto, a necessidade de organização e divisão das tarefas, de maneira 

que tenham adequada estrutura para fazerem frente à incansável rotina doméstica. 

Tanto para a criação dos filhos, como para os afazeres domésticos, as oficiais contam 

com a ajuda, principalmente, de parentes e/ou de terceiros. Cinco Das 12 oficiais, 

cinco contam com empregadas fixas, cinco com diaristas e parentes como avó, 

padrinho e tios. Duas não recebem ajuda. Os filhos ficam na escola, por meio-período 

ou tempo integral. Entretanto, a ajuda de terceiros não as isenta de administrar as 

atividades cotidianas - jantar, dever de casa e principalmente atenção e cuidados com 

os filhos. É uma rotina corrida, tumultuada. 

 

Hoje, minha filha fica meio período na escola. Ela fica na parte da manhã com 
uma pessoa na minha casa. Ela leva na escola à tarde e eu busco. Então é 
nossa rotina hoje, corrida, tumultuada. Mas acredito que é uma rotina da 
maioria das mães que trabalham (Entr. 2). 
 
Eu tive que pedir minha tia para me dar apoio, ela ia de 15 em 15 dias e eu 
tentava fazer o resto. Fiquei muito desgastada, até bati o carro de tão cansada. 
O filho ficava o dia todo na escola, de manhã o levava para a escola, trabalhava 
o dia todo, o buscava na escola e, se tivesse que fazer compra, eu fazia. E 
minha sogra, na época, ela me ajudava. Na escola, eles terceirizavam o almoço 
para as crianças e à noite minha sogra tirava a marmitinha do meu filho, ela me 
ajudava e ajuda muito. Otimizar meu tempo, almoça na escola e à noite na hora 
do jantar, ele tem a marmitinha (Entr. 3). 
 
Então, desde pequenos, eles [os filhos] tiveram que ficar em escolas no período 
integral. Mais o filho que ficou, porque na época, eu e meu marido trabalhando, 
no mesmo horário, então ele tinha que ficar em escola integral, até que quando 
a filha nasceu, eu consegui uma pessoa para ficar com eles em casa. Então, 
hoje eles estudam meio-horário. Na parte da manhã, na escola e à tarde eles 
ficam com essa pessoa. E eu dei a sorte de ter uma pessoa de confiança, então 
para mim fica mais tranquilo (Entr. 6). 
 
Este ano, resolvemos ter esta ajudante mais por causa dos meus sogros. Para 
minha filha ficar menos dias com eles. Minha filha ficava todas as manhãs com 
eles, de segunda à sexta, e a escolinha é na rua da casa deles. Minha sogra 



 

 

75 

tem atividades para fazer e não tem ajudante também. Então nós decidimos 
desafogar meus sogros e nos desafogar também. Porque a gente trabalha 
muito e tem que ter um descanso. A gente está com ajudante e quando 
chegamos em casa basicamente está tudo pronto. Casa pronta, tudo limpinho, 
comida pronta. Tudo tranquilo (Entr. 9). 

 

As atividades domésticas são compartilhadas com os parceiros, que são presentes e 

considerados pais dedicados. Ajudam no jantar, levam ao médico, fazem a 

merendinha para a escola, ajudam no dever de casa dos filhos. A divisão refere-se às 

tarefas, mas a responsabilidade permanece com as oficiais. 

 
Quando eu retornei de licença, a gente revezava para ficar com nosso filho: ele 
ficava de dia com ele e eu à noite. E aí a gente conseguiu nos organizar. Mas 
logo em seguida ele passou no concurso de sargento. Mas o curso era 
dedicação integral, tinha escala noturna, tem atividades com várias escalas e 
não podia contar com ele em hora nenhuma (Entr. 3).  
 
Comida, quando eu chegava, eu fazia, hoje não faço mais. Porque meu marido 
chega mais cedo, ele faz. E como nós almoçamos fora, só fica o jantar. Fui 
muito criteriosa com a questão do jantar por causa do nosso filho, por causa 
da idade. E é o momento para reunirmos. Temos jantar de segunda à quinta. 
Sexta está liberado, pode ser lanche ou sair. E aí ficou por conta do marido. Às 
vezes, ele fica enrolado também por conta do horário dele e eu chego e tenho 
que fazer... Médico, meu marido leva também. O que pega é a questão do 
horário dos médicos com meu trabalho. Então meu marido vai, mas faço uma 
lista para perguntar e relatar tudo. Meu marido neste ponto é muito colaborativo 
comigo, não preciso acionar minha mãe. Tem estas questões que preciso 
ajustar, mas ele sempre me ajuda em fazer comida, ficar e passear com o 
nosso filho (Entr. 4). 
 
Até completar um ano, mas até completar um ano, ela vai ficar com meu 
marido, ele só vai trabalhar ànoite, não vai trabalhar de dia. E aí eu trabalho de 
dia e ele à noite, a gente fica com ela (Entr. 8). 
 
Tenho empregada é a partir deste ano mesmo. Antigamente, eu tinha que 
dividir mesmo as tarefas. Era eu e meu marido. Na verdade, ele cuidava mais 
da casa. Minha filha mamou até dois anos de idade, então demandava tempo. 
Então quem ia para o fogão e arrumar a casa era ele. Eu ficava com ela. E à 
noite, ela queria mamar. Ele me preservava de algumas coisas também. 
Sempre foi muito tranquilo com as nossas tarefas de casa. Sempre dividiu bem 
(Entr. 9). 
 
Ele faz tudo, ele faz tudo junto comigo, como, por exemplo, pela manhã, ele 
junta as roupas, ele já pega as coisas que eu deixei na geladeira e coloca na 
merendeira do XX e já deixa tudo preparado. Ele que acorda a gente, e eu, só 
falta tomar café.  E aí a gente toma café, enquanto eu arrumo, ele troca a fralda 
do XX, tira o pijama, coloca uniforme prepara o XX para ir para escolinha. Então 
ele divide comigo todas as tarefas (Entr. 10). 
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Agora a questão da escola, sou eu que vou em todas as reuniões.  A parte da 
escola é toda minha. Meu marido fica com a parte de Matemática, ele já tentou 
até entrar mais. Mas a escola não, a escola é comigo, eu quem sou a chata 
com isso. Eu não consigo passar para ele não, ele pode até estar explicando 
melhor do que eu, mas eu acabo passando por trás e falo não é dessa forma. 
Eu não consigo ficar calada [gargalhadas]. Ele olha para mim e faz barulho com 
a garganta para eu poder sair de fininho [gargalhadas] (Entr. 11). 

 

As oficiais têm, portanto, de equilibrar responsabilidade do trabalho e as domésticas, 

a de mãe e de dona de casa. Elas reconhecem que manter família e trabalho é um 

grande desafio a ser cumprido. A Entr. 3 usa a metáfora do malabarismo, de equilibrar 

os pratinhos, como nos circos, para exemplificar esse exercício. Ressalta que é difícil 

dar atenção a tantas demandas, mas que as mulheres têm capacidade de se 

reinventar para atingir seus objetivos. Na hierarquia das demandas, primeiro são os 

filhos, depois o trabalho e o marido é “o último da lista”: 

 

Eu vi uma pessoa uma vez falando que a vida da gente é como vários pratinhos 
e que aí eles ficam equilibrando. Aqui é o pratinho do marido, que fica ali 
girando e você deixa o pratinho do filho, que fica girando também. Depois você 
pega o pratinho do trabalho, faz ele girar. Aí você volta no pratinho do marido, 
que está quase caindo, coitado, pois ele é sempre o último da lista [risos]. O 
filho com certeza é o primeiro, o do trabalho é o segundo e a gente vai 
administrando os outros pratinhos também. Tem a família, os amigos e vai 
equilibrando até dar conta. Mas dá para se conciliar, vai dividindo os horários, 
mas acho que dá para fazer. Nós mulheres temos uma capacidade muito boa 
de reinventar, é desafiador, mas conseguimos. Aí está difícil aqui e tenta ali, 
até atingir os objetivos da gente (Entr.3). 

 

Mesmo recebendo ajuda, elas se angustiam, se estressam, pois precisam cumprir 

uma carga horária de trabalho no quartel, os afazeres domésticos. A dupla jornada é 

exaustiva e elas se sentem angustiadas: “angústia [pensando]? A gente sempre 

pensa: será que vale a pena? ” (Entr. 6). Tais situações e pressões refletem-se tanto 

no emocional como nos sintomas físicos, que prejudicam a vida familiar e profissional. 

Elas relatam que têm buscado ajuda espiritual na Igreja. 

 

E neste período de março até dezembro, meu filho tinha um aninho, eu fiquei 
por conta da casa. Eu levava e buscava na escola, ia trabalhar, voltava e fazia 
compras, era tudo eu. Eu tive que pedir minha tia para me dar apoio, ela ia de 
15 em 15 dias e eu tentava fazer o resto. Fiquei muito desgastada, até bati o 
carro de tão cansada (Entr. 3). 
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Eu me policio bastante, mas eu tenho uma irritabilidade muito presente, muito 
latente e eu prejudico muito o meu marido e meus filhos com isso. Pode até 
fazer uma análise psicológica, eu tenho uma certa resistência em fazer uma 
análise assim, mas eu sou muito irritada e, às vezes, até agressiva. Meu marido 
sofre com isso. E eu tenho buscado ajuda, principalmente espiritual, na Igreja, 
para me ajudar nesse ponto. É o que tem prejudicado meu casamento nesses 
últimos cinco anos. É essa irritabilidade... eu tenho muitas coisas para fazer 
aqui, eu tenho que dar conta, eu me cobro em ser eficiente. Eficaz é difícil, acho 
que é difícil eu ser eficaz aqui, porque você fazer 101% que você nunca vai ser 
eficaz. Mulher... eu não vou falar mulher, mas eu falo no serviço em si, eu 
procuro fazer o meu melhor, mas eu não chego ao 100%, meu melhor não é o 
100% dentro da instituição (Entr. 7). 
 
Eu levo serviço para casa mais do que meu marido. Às vezes, a gente acaba 
comentando sobre o serviço. Mas eu percebo que eu falo mais do que ele, ele 
se fecha mais, ele não é de comentar muito. Eu já me sinto mais incomodada, 
eu sofro mais, então acabo falando mais. E, às vezes, dependendo do 
problema que me afeta, não só no falar, como me afeta no físico. Eu sinto que, 
às vezes, eu tenho algum tipo de enfermidade que eu sei que é por causa da 
minha preocupação com o serviço e casa. Isso já aconteceu várias vezes. Eu 
procuro ajuda espiritual também, porque só Deus para dar a gente 
tranquilidade. Então, assim, às vezes procuro me desligar um pouco do serviço, 
dar mais atenção aos meus filhos, à minha família e falar para mim mesma que 
meu trabalho é muito importante, porque é meu sustento, é minha profissão, é 
algo que gosto de fazer, mas não é tudo. Então tenho que cuidar de mim, tenho 
que estar bem, para que eu possa cuidar também da minha família e trabalhar 
bem. Então tem que ter um equilíbrio. Não é fácil atingir esse equilíbrio, mas a 
gente procura equilibrar isso (Entr. 6). 

 

Portanto, tais resultados evidenciam que equilibrar as demandas da dupla jornada, 

com esforços em relação à carreira e às tarefas domésticas, requer organização e 

planejamento que permitam executar as tarefas do lar e a criação dos filhos, trazendo 

resultados com a mesma eficiência para a organização, conforme preconizado por 

Almeida (2012). Nesse sentido, a mulher cria parcerias com prestadores de serviço, 

com parentes e, principalmente, estabelecem uma divisão de tarefas com os maridos 

para que, mesmo estando fora do lar, tenham tranquilidade para desenvolver seu 

trabalho. Mas essa parceria não as isenta de conflitos pessoais e angústia como o 

estresse, problemas psicológicos e físicos, pois desejam tanto estar em seus lares 

como também participar do mercado competitivo em igualdade de condições (Betiol & 

Tonelli, 1991).  

 

Pesquisa de Cappelle (2006) tambem ressaltou a sobrecarga, estresse e conflitos 

entre família e trabalho. Mesmo com parcerias com marido e empregadas e babás 
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quanto às tarefas do lar, elas se desgastavam mais que os colegas, pois queriam 

manter o mesmo desempenho no trabalho. Pesquisa de Santos (2012) relata que 50% 

das executivas entrevistadas que tinham dupla jornada, dedicam apenas duas a três 

horas para cuidado aos filhos, pois contam com profissionais que as auxiliam nas 

rotinas da casa. Mesmo assim, isso não as isenta de angústia, pois não estão 

presentes no desenvolvimento e crescimento dos filhos. A terceirização das tarefas 

de casa permite que elas tenham mais tempo de dedicação ao profissional.  

 

Nos relatos das entrevistadas está presente também a tripla jornada, pois, além dos 

afazeres de casa e cuidados com os filhos, elas precisam se especializar, fazendo 

cursos internos e de pós graduação, para poderem se adequar às exigências da 

corporação, aspecto que é também confirmado na pesquisa de Amaral e Vieira (2009). 

 

Na seção seguinte apresenta-se a categoria casamento e maternidade. 

 

4.5 Casamento e maternidade 

 

Das 12 entrevistadas, oito oficiais (Entr. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12) formaram suas famílias 

dentro da organização, onde conheceram seus parceiros e casaram-se. E 10 destas 

mulheres já eram militares, exceto as Entr. 3 e 9. Não houve nessa pesquisa 

exploração quanto à história de namoro dessas entrevistadas. 

 

As oficiais declararam que, quando o casamento é com um militar, a situação é mais 

fácil, pois ele conhece a rotina e as exigências da organização militar, compreende o 

trabalho das companheiras e compartilha tarefas domésticas, conforme mencionado 

anteriormente. Entretanto, na união com companheiro civil os conflitos podem até 

invibializar a continuidade do casamento, como no caso do primeiro casamento da 

Entr. 11: 

 

Essa questão foi bem difícil, sempre muito difícil, porque no primeiro casamento 
não tinha uns poucos recursos e meu ex-companheiro tinha muito ciúmes, 
muita insegurança. Quando nossa filha nasceu, nós passamos dificuldade de 
todo tipo, além do financeiro. Quando me separei, a minha filha estava 
exatamente com cinco anos. Foi um casamento difícil, uma relação muito 
complexa no que tange às questões profissionais (Entr. 1). 
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As decisões sobre casamento e filhos estão atreladas às decisões de carreira na 

corporação. No geral, após o casamento e com o nascimento de filhos, ocorre um 

desaceleramento da carreira, em prol da família. A carreira administrativa pode ser 

vista como uma opção que permite que a oficial fique mais próxima da família, no dia 

a dia. 

 

Eu desacelerei bastante depois do casamento. Saí do serviço operacional, por 
causa dos filhos, quando veio o primeiro filho, eu saí. Foi nítido, engravidei e 
saí do serviço operacional, foi logo quando engravidei, porque já tem uma 
legislação que você não pode ficar. Então o motivo de eu ter saído do serviço 
operacional foi isso, então passei a exercer o serviço administrativo, que é 
somente durante o dia e todos os dias, não na escala de 24 por 48 (Entr. 7). 

 

Há menção a sacrifícios, visando manter o equilíbrio entre as demandas do trabalho, 

do casamento e filhos, bem como das carreiras dos companheiros. As entrevistadas 

destacam que elas abrem mão de cursos, de capacitações, promoções e tomam 

decisões que privilegiam a família. São decisões difíceis, mas na avaliação delas a 

balança pende para a família – a família em primeiro lugar. Quando decidem pela 

profissão, em detrimento da família, ocorrem cobranças pessoais e sentimento de 

culpa. Há casos de apoio dos maridos para que continuem investindo na carreira, 

entretanto, elas observam que, em algumas situações, os maridos podem investir na 

carreira, pois a ausência do lar é mais compatível com o papel paterno. 

 

Eu fiquei um tempo sem fazer atividade física, eu queria fazer academia todos 
os dias, mas não podia e abri a mão, então ia apenas dois dias. Meu marido 
não, risos, não abre mão das duas horas dele, inclusive no sábado e domingo 
(Entr. 3). 
 
Outro desafio foi decidir ou não fazer curso de CHO e abdicar da família, é um 
desafio. E é uma decisão muito cruel, porque você coloca na balança a sua 
família e sua profissão, tanto que o CHO eu já tinha desistido de fazer. Aí meu 
marido sentou comigo e falou: “Não, vai e faz, que vou te apoiar e te ajudar”. 
Então eu fui, mas foi um período que minha família sentia minha falta. Meus 
filhos cobravam minha presença e tinha toda essa questão de você ficar o dia 
todo fora de casa, de ter escala no final de semana e as noites, então teve todo 
esse processo que meus filhos tiveram que se adaptar e eu também (Entr. 6). 
 
Tem, a gente sempre abre mão de alguma coisa, isso com certeza. Mas acaba 
sendo prioridades, mas a mulher sente isso muito mais como, por exemplo, 
este ano, a gente teve uma especialização em mergulho e eu estava doida para 
poder fazer, mas era praticamente uma dedicação integral, durante 30 dias, 
precisava sair de casa cinco horas da manhã e eu só ia chegar em casa 21h. 
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Era... hum... era uma coisa que eu gostaria de fazer e profissionalmente ia ser 
muito importante para mim, mas não era compatível com o meu objetivo de 
mãe. Só que o meu marido fez, com a rotina de pai isso é compatível. Eu 
incentivei ele a fazer, mas eu não estou disposta a abrir mão 30 dias de estar 
presente na rotina do meu filho, eu não consigo fazer isso ainda. Eu sinto que 
para ele será um sacrifício e para mim também e no final de contas o resultado 
não vai valer a pena, pois será um sacrifício muito grande pessoal, para eu ter 
um resultado profissional. Então, eu abri mão profissionalmente e para o meu 
marido não foi difícil, ele conseguiu superar. Então, tenho sim essas situações 
(Entr. 10). 
 
Sim, na verdade diversas situações de sacrifício. Por exemplo, já tive 
oportunidades de fazer cursos fora do estado, de tentar cursos fora do país. 
Nunca tentei, porque exigiria que deixasse minha família por seis meses, um 
ano. E isso aí, para mim, não é viável nesse momento. Eu acho que não é o 
momento, não é a fase de deixá-los (Entr. 12). 

 

Tais aspectos pesam até mesmo sobre a decisão de ter mais filhos. A oficial (Entr. 5) 

optou por não ter outro filho, pois percebe que o primeiro foi prejudicado e sacrificado. 

Deixar o filho na escola ou com babá é como delegar a eles a responsabilidade pela 

educação, que deveria ser da mãe. 

 

Ter outro filho? [pensando]. Não, a carreira foi uma influência para a decisão, 
porque você é mãe, mas às vezes você delega para outras pessoas a 
educação do seu filho. Quando ele é novo, fica na escola ou com babá e a 
nossa escolha é muito decisiva para definir o que fulano vai ser no futuro. Na 
verdade, meu filho ficava o dia todo na escola. Então, essa educação muitas 
vezes foi delegada para eles do que responsabilidade minha, que sou mãe. Aí 
passou muito tempo, eu falo que para ter dois filhos, em duas fases diferentes, 
eu não tenho competência. Não tenho, um está bom demais, já foi sacrificado 
(Entr. 5). 

 

A decisão de cursar o CFO, que é essencial para a carreira da oficial, depende do 

apoio do parceiro. No geral, a oficial abre mão de cursar o CFO e da profissão para 

ficar com os filhos ou para que o marido possa fazer o curso. É preciso um momento 

“certo” para que elas possam se dedicar à sua formação, sem tanto sacrifício para a 

família. O curso exige muito, o que implica sacrificios da família – filhos e marido; e 

quando não há um acordo, ocorrem separações e casamentos desfeitos. Se não 

existir um entendimento e uma negociação entre eles, para evitar a separação, a 

oficial pode adiar a possibilidade de crescimento, uma vez que a tendencia é priorizar 

a família. Quando é ela a cursar, o trabalho do marido para compensar a ausência é 

entendido como uma ajuda. 
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Quando eu decidi fazer o curso de Oficial, foi um momento crucial para mim. 
Primeiramente... eu decidi que o meu marido deveria fazer primeiro, porque era 
impossível os dois fazerem no mesmo momento. Então, num primeiro 
momento, eu abri mão da minha profissão para que eu pudesse ficar com meus 
filhos, para ele fazer o curso de Oficial, eu abri mão disso. Logo em seguida, 
depois, eu consegui fazer novamente o concurso, passei, aí foi o contrário - ele 
ficou com meus filhos para que eu pudesse concluir o curso. Ele me ajudou 
muito (Entr. 6). 
 
Eu falo que eles, meus filhos e marido, foram muito sacrificados. Não foram 
pouco, foi muito. Esse CHO [pensando] se não tiver, assim, um acordo, o 
casamento é prejudicado. Eu falo pelo meu casamento. Tem fatos já 
comprovados que o curso foi o principal motivador da separação de outros 
colegas. Dentro do nosso universo, é uma estatística, uma porcentagem até 
alta, de casamentos desfeitos por causa de esse abdicar em prol da profissão. 
Então, como foco principal é meu relacionamento, minha vida pessoal. Eu 
decidi casar, eu valorizo meu casamento, eu amo meu esposo e meus filhos, 
então conversei com eles. Mas mesmo assim, ainda eu vi que sacrificou, 
sacrificou bastante, porque tem o período que eu estudei para o concurso e 
tem o período que eu fiz o curso, porque o CHO é o dia inteiro. Além do dia 
inteiro, além das aulas, né, porque é uma faculdade condensada, ainda tem as 
tarefas militares que você não deixa de fazer (Entr. 7). 

 

O sentimento de culpa em relação ao abandono dos filhos foi declarado pelas 12 

oficiais entrevistadas, bem como a ambiguidade em relação a dedicar-se aos filhos ou 

à carreira. Há um sentimento de realização pelo trabalho que realizam e justificativa 

de que esse trabalho permite que elas possam dar educação de qualidade e tudo de 

melhor aos filhos. A culpa e a possibilidade de falhas e erros são tônicas fortes nas 

entrevistas: “a mãe é uma eterna culpada. Por mais que a gente tente conciliar tudo, 

sempre alguma coisa falha, é inevitável né? ” (Entr. 12). 

 
Hoje ainda, sempre, sempre tenho este sentimento de culpa. Muitas das vezes 
eu choro, por causa deste sentimento de culpa. Minha filha, por diversas vezes, 
chorou perguntando se era dia de folga e ela querendo ficar comigo. O 
sentimento de culpa é presente constante em minha vida, já tive vontade de 
tirar licença sem vencimento para ficar com ela, mas eu preciso do salário, até 
para dar a ela uma educação de qualidade. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de 
ter meu trabalho. Mas o sentimento de culpa é uma constante em minha vida, 
né. Eu preciso do trabalho, queria muito ficar com minha filha ou trabalhar meio-
expediente para ter mais tempo com ela. Mesmo ter diminuído a carga de 
trabalho para poder ficar com ela à noite, o sentimento de culpa é diário. Quanto 
mais ela requer cuidado, está mais sensível. Tento acalmá-la, tento dar mais 
carinho (Entr. 2). 
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Durante o curso, a gente passa distante da família, é uma dedicação total ao 
curso. Eu lembro que minha filha chegou para mim um dia e falou assim: 
“Mamãe, eu tenho um sonho”. E eu perguntei para ela. “Eu já sei o que eu 
quero ser no futuro e eu tenho um sonho”. Eu falei: “Qual é o seu sonho? ” Eu 
achei que ela fosse falar de profissão comigo, e ela falou assim: “Eu sonho com 
um dia que a senhora vai poder pentear o meu cabelo para eu poder ir para 
escola” [choro]. Aí nesse dia meu coração partiu, porque, ou seja, o pai estava 
ali, o pai dela penteava o cabelo dela, ele levava para escola, mas a 
necessidade dela era da minha presença. Então nesse dia eu senti o peso da 
minha escolha, né? Mas valeu a pena, porque hoje... eu fiz o curso de CHO, 
como Oficial você tem muito mais responsabilidade, mas hoje no setor onde eu 
trabalho, onde estou agora, eu estou tendo condições de dar a atenção que ela 
necessita. Então, assim, foi um período difícil, mas agora está valendo a pena 
(Entr. 6). 
 
É uma tarefa árdua, não é fácil não. Principalmente, quando eu retornei de 
licença-maternidade. Foi difícil, muito difícil. Porque a gente tem uma série de 
atribuições dentro de casa, enquanto mãe. E aí, você precisa deixar a criança 
e suas atribuições, as rotinas que ocupavam o seu dia, parar e voltar à atividade 
do seu trabalho. Fiquei me perguntando, quando decidi colocar na escolinha: 
Será que vai ser bem feito? Será que vai ser tão bem tratado como eu faço, 
quando eu estava em casa? Será que a alimentação vai continuar seguindo 
aquele princípio que eu acredito, né, porque eu gosto de uma alimentação mais 
natural, que eu fazia tudo para ele. Então, é um conflito que a gente vive, que 
tem que deixar a maternidade, aquele laço muito forte que se criou, naquele 
período para voltar para o mercado de trabalho. Então foi muito difícil o retorno. 
Tive que adaptar, né, ele sobreviveu e eu sobrevivi também, mas na verdade 
foi sobrevivência mesmo, não foi harmônico (Entr. 10). 
 
A gente se perguntar, fazer um autoexame, perguntar até que ponto tudo vale 
a pena, se está falhando, se está deixando de prestar a assistência necessária. 
Por exemplo, o caso que citei ano passado que minha filha foi reprovada na 
escola coincidiu de ser um ano que tanto eu e meu marido estávamos 
empenhados em outra prioridade na nossa vida. Então, vem aquele sentimento 
de culpa, realmente, até que ponto deixamos, até que ponto não prestamos 
assistência. E ao mesmo tempo vem aquela questão, até que ponto para uma 
pessoa de 16 anos, de 15 anos é necessário toda essa assistência nossa. 
Então, são questões que a gente não tem uma resposta. E é inevitável a gente 
fazer esse tipo de reflexão, de pensar: “Será que estou errando? Onde estou 
errando? O que está acontecendo? ” Mas o curso trouxe maiores 
oportunidades para mim também (Entr. 12). 

 

Como forma de alívio para esse sentimento de culpa, as oficiais buscam compensar 

seus filhos nas horas de folga, dedicando-se e priorizando atividades com eles. 

Procuram também ajuda espiritual, tentando manter um equilíbrio saudável, favorável 

à estabilidade da família.  
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Eu procuro ajuda espiritual também, porque só Deus para dar a gente 
tranquilidade. Então, assim, às vezes procuro me desligar um pouco do serviço, 
dar mais atenção aos meus filhos, a minha família e falar para mim mesma que 
meu trabalho é muito importante, porque é meu sustento, é minha profissão, é 
algo que gosto de fazer, mas não é tudo. Então tenho que cuidar de mim, tenho 
que estar bem, para que eu possa cuidar bem também da minha família e 
trabalhar bem. Então tem que ter um equilíbrio. Não é fácil atingir esse 
equilíbrio, mas a gente procura equilibrar isso (Entr. 6). 
 
Às quartas-feiras eu tenho oportunidade de meu horário administrativo de 
terminar mais cedo e como sei que minha filha vai estar em casa à tarde então 
eu priorizo isso, ficar com ela (Entr. 11). 
 
O final de semana é nosso, fazemos o que o meu filho quer fazer. Trabalhamos 
mais com a qualidade do que quantidade. Durante a semana, a gente encontra 
à noite e é tudo muito rápido, ele tem que dormir cedo. Mas durante o final de 
semana é nosso, eu pego a programação de BH e até faço parte de um blog 
chamado na pracinha e tudo que tem para o público infantil eu recebo e nós 
vamos. Levo bicicleta, patinete, bola e a gente brinca. O final de semana é curto 
e a gente faz as atividades que ele gosta e que é um tempo de maior qualidade 
com ele e de suprir a semana que é correria e com minha falta. E aí tem 
funcionado bem (Entr. 4). 

 

Nota-se, no discurso das entrevistadas, um processo de racionalização e justificativa 

para ausência em casa: por meio da profissão e da carreira, elas podem dar qualidade 

de vida aos filhos. Justifica-se ter de trabalhar e estar ausente por esse ideal de uma 

vida melhor, o que não aplaca o sentimento de culpa. 

 

Carreira, casamento e filhos são três escolhas que perpassam o universo das 12 

oficiais entrevistadas. Conciliar essas demandas gera um sentimento ambíguo. Por 

um lado, elas querem reconhecimento em suas carreiras, dedicam-se exaustivamente 

aos cursos, fazem pós-graduação. Percebem que precisam se dedicar 100% à 

carreira e, nesse caso, causam prejuízo no âmbito familiar. Elas querem um lar 

equilibrado, um futuro promissor para os filhos, com educação de qualidade, casa 

organizada e ainda ter um horário para si mesmas.  

 

Deixar os filhos aos cuidados de outros traz às oficiais o sentimento de culpa. Mesmo 

buscando recursos com a ajuda de terceiros para minimizar o impacto da falta em 

casa, são demandadas pelos filhos que querem a mãe. O trabalho as deixam felizes 

e realizadas, pois gostam da profissão de bombeiro. Conciliar trabalho e casamento e 
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filhos é tarefa difícil. Se pudessem escolher, iriam trabalhar meio-horário e o outro 

seria de dedicação à família.  

 

A conciliação entre trabalho e família é ainda um desafio a ser rompido pelas mulheres 

que estão no mercado de trabalho, confirmando pela pesquisa de Santos (2012), com 

executivas que também se desdobravam entre os cuidados com a família e carreira. 

A pesquisa de Pinto (2015), realizada com delegadas da Polícia Civil, concluiu 

também que as mulheres buscam se adaptar a um horário fixo para facilitar a ordem 

em casa, pois o fato de se ausentarem do meio familiar representa para elas um 

sacrifício em nome da carreira escolhida. Cappelle (2006), na pesquisa com as 

militares da 8a Região da Polícia Militar, verificou que elas também procuram manter 

seu desempenho na organização, sem deixar que a maternidade as atrapalhasse. Em 

compensação, elas se desgastam mais do que seus colegas homens, pela sobrecarga 

de trabalho e estresse advindos da vida pessoal e profissional. Essas militares 

também se afastaram do trabalho operacional, devido ao perigo do trabalho na rua, a 

comprometer a segurança da vida delas e ao tempo de dedicação. 

 

A próxima seção traz análise sobre a ascensão a cargos de liderança. 

 

4.6 Ascensão a cargos de liderança 

 

O ingresso de mulheres em corporações militares no estado de Minas Gerais se deu 

a partir da Lei 11.099, de 1993, que fixava o efetivo feminino para os quadros de 

oficiais e de praças em 5%. A atual legislação prevê um contingente de máximo de 

10% de militares femininas: 

 

Lei 22.415 de 16/12/2016 - Texto original fixa os efetivos da Polícia Militar do 
Estado de Minas Gerais (PMMG) e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais (CBMMG) para o período de 2017 a 2019 e dá outras providências. 
 
Art. 3º – O número de militares do sexo feminino será de até 10% (dez por 
cento) do efetivo previsto nos Quadros de Oficiais (QO) e nos Quadros de 
Praças (QP) da PMMG e do CBMMG e no Quadro de Oficiais Complementares 
(QOC) da PMMG, não havendo limite para o ingresso nos demais quadros. 
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Essa definição legal leva a barreiras tanto em relação à entrada na corporação como 

na progressão funcional, mesmo tendo sido dobrada a proporção de mulheres para 

10%. As entrevistadas desta pesquisa já ocupam cargo de liderança, pois todas já são 

oficiais. Mas o fenômeno do teto de vidro se faz presente na corporação militar, pois 

o concurso estabelece 10% para vaga do público feminino nos cursos de CFO 

(recuperado de: 

http://www.bombeiros.mg.gov.br/images/stories/drh/SRS/CFO_2017/Atos/edital 

%20cfo%202017%20-%20final.pdf) e CHO (recuperado de: https://www. 

policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/sites/concurso/171120141 65316710.pdf). 

 

Se o número de mulheres na base é reduzido, acaba acontecendo um efeito dominó, 

entra um número reduzido de soldados femininos e naturalmente há restrição para 

essas mulheres ocuparem o cargo de liderança. Existem várias formas ou manobras 

para tirar ou para evitar a presença de mulheres (ou mais mulheres) nas unidades. 

 

Claro que a lei estabelece o quantitativo mínimo e estabelece também quanto 
que tem que ter de oficial feminino trabalhando em relação ao masculino. É aí 
que a gente vê várias tratativas para tirar as mulheres no local de trabalho, 
falam que já tem mulheres demais trabalhando. E aí a gente tem que tentar 
ampliar este número, sair de 10 para 15 ou para 20% de mulheres no campo 
de trabalho. E como aspecto negativo é justamente você perceber muitas 
cabeças que ainda pensam como lá atrás, da forma que a gente entrou em 5% 
(Entr. 4). 
 
E também tem a dificuldade de ascensão ao oficialato, por exemplo, na época 
era 5%, ainda hoje é 10% das vagas, são para mulheres. Se você parar para 
imaginar de uma turma de 30 oficiais somente três mulheres; e você concorre 
com Minas Gerais inteiro. Ou seja, você tem que ser muito inteligente para 
passar num curso de Oficial e se dedicar bastante. Então, já tem essa 
dificuldade da porcentagem, a dificuldade de ter que administrar lar e trabalho 
e ser muito estudiosa para conseguir sua vaga. Então, são essas dificuldades. 
E as dificuldades para ascensão da carreira, que eu visualizo são essas, das 
porcentagens e a dificuldade de administrar filho, casa, marido e profissão 
(Entr. 6). 
 
São poucas mulheres que entraram como oficial, mesmo porque são só 10% 
para um grupo de 30. Então é muito difícil (Entr .7). 

 

Apesar das mulheres já terem 24 anos de inserção na corporação, a presença 

feminina de oficiais no alto escalão ainda é rara, conforme apresentado na Tabela 10.  
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Tabela 10  
Comparação dos postos de oficiais femininos e masculinos 

Posto Nº de Homens Nº de Mulheres 

Coronel 18 0 
Tenente-Coronel 18 1 
Major 35 2 
Capitão 138 13 
1º Tenente 167 17 
2º Tenente 218 24 
Aspirantes a Oficial 31 3 

Fonte: Almanaque de Oficiais - CBMMG, 2017  

 
Verifica-se a segregação vertical, pois, segundo o Almanaque de Oficiais de novembro 

de 2017, cedido pelo CBMMG, há somente uma mulher no posto de Tenente-Coronel 

e duas como Major e sendo uma delas a Major Daniela, que foi a primeira mulher a 

comandar um batalhão e uma unidade-área no Brasil. Ela foi alvo de reportagem e 

destaque na mídia (recuperado de: https://www.em.com.br/ 

app/noticia/gerais/2017/03/07/interna_gerais,852220/major-de-mg-e-a-primeira-

mulher-a-comandar-uma-unidade-aerea-no-brasil.shtml). A Tenente-Coronel foi 

citada pela maioria das entrevistadas, pela sua postura ética e dedicação ao Bombeiro 

e também pela sua preocupação com as questões femininas na corporação, 

representando uma evolução no pensamento da corporação. “As mulheres ocupando 

posição de liderança indicam que vários preconceitos estão sendo dissolvidos e é 

mais que um coroamento do trabalho feminino, é reflexo de mudança” (Entr. 12). A 

divisão de trabalho por gênero configura-se como “oficiais pensam e mulheres 

executam” (Entr. 6). 

 

Na verdade, nós não temos ainda uma Coronel no Corpo de Bombeiros, então 
todos os nossos coronéis são homens. Temos sim apenas uma Tenente-
Coronel, três Majores femininas, mas a cúpula mesmo é masculina. Realmente 
são poucas mulheres no comando. Então, oficiais pensam e mulheres 
executam, eu não penso que seja dessa forma, porque no assessoramento aos 
resultados, temos capitães, majores, tenentes, estão ali assessorando 
independente de ser homem ou mulher (Entr. 6). 
 

Por outro lado, contradizendo a necessidade de aumento do contingente feminino na 

corporação, uma oficial compara o serviço de bombeiro com o alistamento, 

ressaltando que, em momentos críticos, é o sexo masculino que precisa estar à frente. 

Na percepção da entrevistada, a igualdade pode ser prejudicial aos resultados da 

corporação - se ingressarem muitas mulheres, não há resultados tão expressivos, 

pois, o porte físico impede a mulher de executar trabalhos mais agressivos, como 
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corte de árvores ou salvamentos. A mulher não tem condições de executar trabalhos 

braçais, mas se sobressai no trabalho de gerenciamento: 

 

Sim, no sentido que nós não temos condições de ter na corporação 50% 
homens e 50% de mulheres, porque o nosso serviço é igual alistamento. Tem 
coisa que é de homem. E no Bombeiro tem muita coisa que é braçal. Nós, 
mulheres, damos conta, damos, mas assim somos muito boas em gerenciar, 
mas o serviço braçal, não damos conta por muitos anos. Por isto que não teria 
condição de meio a meio, a corporação não funcionaria. Realmente não tem 
como. É igual homem, quem vai para guerra é o homem (Entr. 9). 
 

Outra dificuldade para ascensão na carreira refere-se à possibilidade de formação e 

participação em cursos. Apesar de não existir lei ou norma que proíba a participação 

da mulher, alguns cursos são vetados. Em algumas situações, não existe justificativa 

que explique a negativa. Elas percebem que o próprio sistema cria essas dificuldades, 

mas que há um avanço com as novas mulheres que chegaram, mais combativas.  

 

E aí eu sentir uma necessidade de promoção, mas não veio, engraçado que 
numa época que eu mais trabalhei, eu tinha uma visibilidade prática muito 
grande, mas a nível de comando não. Eu era muito vista e reconhecida, mas o 
comando não me via, a visão era apenas do nível intermediário, mas o nível 
estratégico não me via. Aí eu decidi que eu iria me promover e como seria isso? 
Apenas me preparando para a formação de curso de Oficiais o CHO. Aí eu 
comecei a estudar dois anos ininterruptos e consegui passar. Foram apenas 
13 vagas para o estado todo de Minas Gerais, muito pesado a concorrência, 
muito forte. Então eu fui nomeada a Tenente, e a partir de então eu assumi 
uma chefia de uma adjutória (Entr. 1). 
 
Então eles já distinguiam, este curso aqui, mulher não vai fazer não. Não sei, 
eles colocavam como se a gente não fosse capaz de assimilar aquela técnica. 
Eram alguns cursos profissionalizantes aqui dentro. Alguns cursos técnicos, 
né? Capacitação técnica. Então a gente tinha muita dificuldade, isso foi 
quebrando um pouco, 10 anos depois para melhorar um pouquinho. A gente 
queria curso de combate a incêndio, mergulho, altura, então a gente viu que as 
novas mulheres foram chegando com a cabeça mais aberta, mais insistente, 
eu quero fazer e fazia... então isso teve bastante, mais na área técnica, agora 
em relação a subir na carreira já tinha dificuldades de você concorrer com o 
masculino. Aí juntava a particularidade de cada mulher e de concorrer. Sempre 
teve, né, a porcentagem, o 10%. Então se tem um funil para gente entrar 
nesses cursos, então para gente sempre vai ser mais difícil. Se um curso, você 
tem que concorrer somente com aquelas vagas restritas e a gente já tem a 
dificuldade por ser mulher, pois acham que tem outras tarefas, em casa, né 
[risos], então tudo se torna muito mais difícil para mulher. Acaba sendo natural, 
a gente percebe que essa dificuldade já é natural. Porque o próprio sistema já 
cria essas dificuldades para gente entrar (Entr. 7). 
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Quando eu estava no batalhão operacional, todos os tenentes que estavam 
nesse Batalhão iriam fazer um curso, menos eu. E aí eu perguntei ao oficial 
que estava à frente por que que eu não iria fazer, ele disse que esse curso era 
para preparar para uma operação que iria acontecer no carnaval e que era um 
trabalho que eu iria ficar exposta e geralmente mulher não dá para ir na 
operação. Eu disse a ele que não concordava, mas ele respondeu que por mais 
que não concordasse ele estava à frente e eu não iria. Eu tive que dobrar de 
serviço operacional para cobrir todos os profissionais que estavam fora, porque 
só ficou eu para trás. [...] Eu era a única mulher e pelo fato de ser a única 
mulher eu não fui para o curso, mas eu estava lá no dia do trabalho. Eu 
trabalhei sem a qualificação necessária. Eu estava lá no lugar de risco e eu sei 
que eu teria que estar lá mesmo, pois não existe diferenciação de trabalho se 
é masculino ou feminino é independente, mas eu perdi a oportunidade em ser 
qualificada (Entr. 10). 

 

A segregação horizontal já discutida no item participação da mulher no mercado 

revela-se também em relação ao direcionamento das entrantes no CBMMG, na 

primeira turma de 1993, para o resgate, que é uma tarefa com características que o 

comando entendeu como feminina, uma vez que implica tarefas assistenciais a 

mulheres, crianças e idosos. 

 

E o técnico em emergências médicas era novidade no Corpo de Bombeiros de 
Minas e selecionou-se um grupo de pessoas, não me lembro agora quantas 
pessoas foram, mas eu me lembro que nesse curso tinha uma quantidade 
expressiva de mulheres. Selecionaram bastante mulheres. Identificaram 
característica, bombeiro mulher, bombeiro feminino, com o resgate. Com a 
atividade de resgate. Eles acharam que seria ideal colocar um número 
expressivo de mulheres e nós fomos fazer esse curso, que é vinculado à área 
de saúde, aí nós fizemos esse curso e fomos trabalhar no resgate (Entr. 7). 

 

A segregação horizontal em relação à área administrativa tanto se faz presente a partir 

da corporação que designa as mulheres para essa área, como por parte das próprias 

oficiais, que consideram o serviço administrativo mais compatível com a condição de 

maternidade e cuidados com os filhos e com o lar: “então o motivo de eu ter saído do 

serviço operacional foi isso, então passei a exercer o serviço administrativo, que é 

somente durante o dia e todos os dias, não na escala de 24 por 48” (Entr. 7). 

 

Outra situação da segregação horizontal relatada pelas 12 oficiais é relacionada ao 

serviço de cerimonial, para o qual somente mulheres são escaladas. Consiste na 

entrega de medalhas aos profissionais homenageados em solenidades, sendo, 
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vulgarmente, chamada no meio militar de “bandejinha”. É uma atividade que causa 

incômodo às mulheres, pois os homens são raramente escalados para esse fim, 

caracterizando uma função feminina e de servidão. Independentemente do cargo 

hierárquico e responsabilidades que a mulher ocupa, ela pode ser convocada. Como 

diz a Entr. 6, “é sempre uma policial feminina carregando uma bandejinha”, o que 

reforça o estereótipo feminino e segregação horizontal.  

 

As mulheres aqui desenvolvem todas as tarefas, o que percebo que é na parte 
administrativa, que muitas vezes eles preferem colocar mulheres para algumas 
atividades. Como, por exemplo, quando se tem solenidade tem aquelas meninas 
que levam as medalhas, a gente chama de bandejinha. Eles não colocam o 
masculino para fazer o serviço. Normalmente, os femininos ficam nervosas, pois 
somente elas são chamadas para fazer. Gostariam que fossem masculinos 
também para fazer a tarefa. Mas é um serviço que realmente que causa esta 
diferenciação e as meninas não gostam de fazer esse serviço, por causa disso 
(Entr. 8). 
 
Eu vou citar um exemplo, dois exemplos que aconteceram com o mesmo colega. 
Colega de curso, fez quatro anos de academia comigo, estudou comigo. Teve 
uma solenidade militar que ele estava ajudando a organizar e nessa solenidade, 
precisava de pessoas para o apoio, precisava de pessoas para carregar uma 
bandeja, com os prêmios que seriam ofertados às autoridades homenageadas. 
E ele me procurou, eu oficial, e falou assim: “Fulano, estou precisando da sua 
ajuda. Você pode me ajudar? ” E eu: “O que você está precisando? ” Ele falou: 
“Preciso que você seja bandejinha ali para solenidade”. Eu falei: “Ok, sem 
problema, perfeitamente”. Eu falei: “Já acabaram todos os soldados do 
Batalhão? Todos os cabos, todos os sargentos? Você já foi? Porque você é mais 
novo do que eu também, depois que esgotar todo mundo, posso levar a bandeja” 
(Entr. 12). 

 

Para essas entrevistadas chegarem ao oficialato, tiveram que enfrentar uma 

variedade de desafios, sendo testadas quanto à sua competência, tanto pelos pares 

como pela tropa: “o tempo todo tem que provar que é capaz, por mais que isso seja 

implícito, seja subjetivo, mas sempre temos que provar” (Entr. 12). Perguntas do 

operacional (tropa) direcionadas para as oficiais têm o objetivo de verificar se elas têm 

o conhecimento técnico necessário para tomada de decisão. Como a tarefa do 

bombeiro não é rotineira, requerendo prontidão nas decisões, a oficial tem de 

demonstrar mais capacitação, dar respostas rápidas e precisas, para poder ganhar a 

credibilidade de seus subordinados. Esse fato acontece somente com as mulheres, 

por questão de gênero, pois não existe teste nem exigência de conhecimento para o 

masculino. 
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Tem algumas resistências, aqui eu não sinto tanto, mas quando está à frente 
do operacional e mais de 90% é homem, a gente percebe que um ou outro fica 
te testando, para saber como você vai falar, como vai se portar. Eu entendo 
como teste. Às vezes, te faz perguntas que a pessoa já sabe a resposta, 
fazendo pedidos que já sabe que a resposta é não, mas vamos ver como vai 
proceder (Entr. 3). 
 
Já principalmente quando você é Sargento, que eu passei um bom tempo, eu 
não sei se era a insegurança, porque muda muito, né? As composições das 
equipes são variadas, você entrar numa guarnição, dependendo da ocorrência, 
da tipicidade da ocorrência, da complexidade da ocorrência, eles olham assim: 
“Nossa, tem uma mulher no comando, será que ela vai dar conta de gerenciar? 
De traçar o plano de comando? De dar a melhor estratégia? ”. O bombeiro é 
muito diverso nas suas ocorrências, então eles olham assim, não só a 
competência da mulher, não só a experiência do serviço, mas o que eles já 
estão acostumados a trabalhar. Mas eles, quando querem dão carta de 
confiança sim. Eu lembro de algumas ocorrências, chegaram e falaram, mesmo 
sabendo que eles são pessoas bem mais experientes e que detêm a força 
física, falou assim: “E aí Sargento, o que nós vamos fazer? ” Mas já tiveram 
momentos em que eu percebi um teste, tipo assim: “Eu sei fazer, mas vou 
esperar o que ela vai mandar”. Ainda mais quando a gente chegou, mulher, 
mais nova, em relação à idade e já Sargento comandando. Era nova, estava 
numa posição de comando e eles mais velhos e mais experientes, aí falavam 
assim: “A gente vai esperar o que a Sargento vai mandar fazer”. Aí eu 
conversei: “Nós somos equipe, o resultado é da equipe e quem está precisando 
é a sociedade. É a comunidade. Então nós estamos aqui para vestir a camisa, 
eu conto com o conhecimento técnico de vocês, conto com a ajuda de vocês 
para a gente ter um bom resultado” (Entr. 7). 

 

As oficiais precisaram aprender a ser líder em uma instituição masculina e 

masculinizada. Reforçam que precisam ser fortes, mas sem necessariamente 

incorporar as características masculinas, comandando com sensibilidade, sendo 

flexíveis, em suma, agindo como mulheres. Destacam que a presença feminina 

consegue minimizar determinadas situações que acontecem na corporação, uma vez 

que o líder masculino age mais racionalmente, sem olhar o contexto e situação. Já 

elas olham a pessoa em sua individualidade. Pelo fato de essas oficiais romperem 

com o estereótipo de uma liderança mais rude e racional, elas conseguem 

relacionamento mais harmônico com seus subordinados. Sendo mais próximas, 

utilizando de delicadeza e habilidades femininas no gerenciamento, elas conseguem 

envolvimento e comprometimento de seus subordinados. 
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Aprender a chefiar. Tive que aprender a portar aqui dentro, a se posicionar aqui 
dentro. Aprender a ser forte aqui dentro. Pois a mulher precisa ser forte aqui 
dentro. Tem que ser forte, sem precisar ser homem. Eu não entrei na vaga de 
homem, então não tenho que ficar sendo hominho aqui dentro. Eu sou mulher, 
eu não preciso ficar masculinizando. Se quisesse homem, tinham aberto vaga 
somente para homens. Eu sou uma mulher e tem que me aceitar como mulher 
aqui dentro. Eu não sou homem. Eu uso meu brinquinho, eu uso meu batom. 
Eu sou uma mulher aqui dentro. É necessário, senão eles massacram a gente 
aqui dentro. Mas sem ser homem. É ser forte, sendo mulher. Gerencio como 
mulher (Entr. 2). 
 
Hoje eu me dou super bem com os meus subordinados. Se tiver que chamar 
atenção é lógico que eu vou fazer, porque é da responsabilidade da função. Só 
que da mesma forma se precisar de elogiar será feito também isto é muito 
importante. Mas é questão de trabalho, se você está à frente, você tem uma 
responsabilidade. Se o seu subordinado não está atendendo, você tem que 
chamá-lo para essa realidade e ter responsabilidade. Mas graças a Deus, 
sempre tive um bom relacionamento com os meus subordinados. E até eu 
tenho muito bom relacionamento com os meus superiores. Pois eu sempre 
tenho costume de ver como a pessoa gosta de trabalhar e tentar adequar ao 
ritmo dela. Eu sempre tento fazer as coisas com tranquilidade para não criar 
animosidades. Faço tudo com jeitinho, pois aí você consegue manter um 
relacionamento de trabalho duradouro. Sempre uso de delicadeza com todos, 
aí tudo fica mais fácil, e aí não tem nenhum rompante, nem com meus pares, 
nem quem são meus subordinados e com os que estão acima também. Sempre 
respeito a questão funcional e do trabalho.  É necessário ter respeito enquanto 
pessoa, enquanto ser (Entr. 4). 
 
É, hoje é bem tranquilo. Hoje, eu acho que o bombeiro tem compreendido que 
é a nossa função. Não é o fato de ser mulher que te torna incapaz de estar na 
gerência. Temos a nossa forma de ser, né? Então eles têm compreendido isso 
e não tenho tido dificuldade nem com subordinados e nem com superiores não, 
é bem tranquilo (Entr. 6). 
 
Não vejo problemas pelo fato de ser mulher gerenciando. Então eu respeito, 
cada um, dentro do seu fluxo, nós temos uma interação muito boa. Tanto de 
amizade, quanto profissional. Dei sorte de estar numa equipe onde todos 
trabalham, tem um bom resultado naquilo que faz, são competentes, 
compromissados, então quando você está com uma equipe compromissada 
isso não traz problemas administrativos, nem problemas pessoais para você 
estar gerenciando. Porque uma das partes mais complicadas é gerenciar 
pessoas, então nós podemos contar com isso, contar com um resultado, contar 
com a qualidade desse trabalho (Entr. 7). 
 
Entrei como soldado, então eu acho que isso aí facilitou muito. Porque eu no 
comando, sempre ouço as pessoas, converso com eles. Quando eu preciso 
tomar algumas decisões, eu tomo a decisão ouvindo o conselho deles, ouvindo 
assessoria deles. Isso é uma forma de envolver todo mundo no trabalho, de 
dar importância, da pessoa se sentir valorizada, da pessoa se sentir importante, 
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então acho que isso aí facilita muito esse relacionamento chefe e subordinado. 
Acho que favorece muito. Mas vejo isso mais da mulher (Entr. 12). 

 

Portanto, os dados das entrevistas salientam que, apesar das diferentes barreiras 

para ascensão aos cargos de chefia, as oficiais estão galgando espaços em um 

mundo masculinizado e machista como a corporação do Bombeiro. As barreiras para 

ascensão na hierarquia em corporações militares, incluindo o Corpo de Bombeiro, têm 

sua origem na própria legislação e no concurso para o Curso de Formação de Oficial, 

ao estabelecer o limite de 10% de vagas para o público feminino. Mesmo decorridos 

24 anos de inserção da mulher no CBMMG, há somente uma oficial como Tenente-

Coronel e duas como Majores. Tais dados indicam que essa barreira vai além ao teto 

de vidro, que é entendido como uma barreira sutil, mas forte o suficiente para evitar 

ascensão da mulher no cenário organizacional, ocupando o topo da hierarquia (Steil, 

1997; Vaz, 2013). A barreira do limite de 10% de mulheres na corporação não é sutil, 

mas sim uma imposição legal. 

 

Essas oficiais sofrem diferentes formas de segregação horizontal (Lameirão, 2011): 

proibição de cursar determinados treinamentos ou cursos; transferência para o 

salvamento ou para área administrativa; serviço de cerimonial, considerados 

adequados para a condição feminina. São mulheres que possuem conhecimento, 

preparam-se, são bem classificadas nos cursos que fazem e, em contrapartida, são 

testadas por seus pares e superiores, tendo de comprovar competência e capacidade 

para atuar como bombeiro. O estilo de liderança dessas mulheres se contrapõe à 

atuação rude e racional reinante nesse universo masculino. Elas procuram criar laços, 

dando apoio e estímulos aos subordinados, utilizando habilidades femininas como 

tato, sensibilidade, delicadeza no gerenciamento. Esse resultado também foi 

encontrado na pesquisa de Pinto (2015) com delegadas da Polícia Civil, na qual se 

verificou que elas adotam estilo de gestão também participativa, com caráter mais 

humano, sendo capazes de ouvir e aceitar sugestões. São firmes em suas decisões, 

negando também o estereótipo masculino.  

 

Quando não são reconhecidas pelos seus talentos, buscam a melhoria com seus 

próprios esforços, investindo fortemente em formação, mesmo tendo que relegar a 

família a segundo plano. São questionadoras, buscam feedback quanto à sua 
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performance no trabalho, principalmente quando são deslocadas de áreas sem uma 

justificativa. Elas percebem que existe grande rotatividade na organização e muitas 

das vezes o profissional não sabe o motivo, e esse fator desmotiva e compromete o 

resultado.  

 

Mesmo conquistando espaços e aprendendo a se impor como mulheres em cargos 

de chefia, o desafio de se fazerem enxergar na corporação continua. Elas sabem que 

a corporação terá que se reorganizar, abrir mais espaços para mulheres no comando, 

até que surjam muitas Majores Danielas em comando de batalhões, quebrando o tabu 

de que existem tarefas que não são adequadas para as mulheres. 

 

No capítulo seguinte tecem-se as considerações finais. 
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5 Considerações Finais 

 

O estudo proposto abordou como tema o fenômeno do teto de vidro. O objetivo foi 

analisar como as oficiais vivenciam as barreiras do teto de vidro nas unidades do 

CBMMG. Foi realizado estudo de caso descritivo e de caráter qualitativo. Os dados 

qualitativos foram coletados por meio de pesquisa documental cedidos pela área do 

RH, como relatórios e editais de concursos internos e entrevista semiestruturada com 

12 oficiais femininas, que exercem função de comando de unidade, seção e 

guarnição. Os dados foram analisados empregando-se a técnica de análise de 

conteúdo com a utilização do software NVivo 10. 

 

Em termos de perfil, as oficiais militares de unidades do CBMMG entrevistadas são 

casadas - oito com militares e quatro com civil. Estão na faixa etária entre 41 e 46 

anos e têm filhos. O nível de qualificação é elevado – têm graduação e prestaram 

concurso para oficial - CFO ou CHO. As oficiais casadas com militares relataram que 

existe mais compreensão por parte dos companheiros no tocante à jornada de 

trabalho. Devido às exigências do trabalho e do cargo, observou-se tendência a 

postergar a maternidade. Esses dados já dão alguns indícios do fenômeno teto de 

vidro. 

 

Em relação à percepção das oficiais militares de unidades do CBMMG sobre a 

participação da mulher no mercado de trabalho, os resultados indicaram que a 

inclusão das mulheres na corporação militar foi difícil, uma vez que a instituição não 

estava preparada para receber mulheres e essa inserção foi percebida como invasão 

no universo masculino. As oficiais foram testadas com o objetivo de averiguar se 

tinham a capacidade de ocupar o status de bombeiro feminino. Apesar da inclusão, 

observou-se segregação horizontal, pois as oficiais foram transferidas para a atividade 

de resgate, para as quais se destacam o instinto maternal e ao cuidado com o outro. 

A inserção foi percebida pelas mulheres como ponto positivo, pois trouxe 

humanização ao ambiente da corporação, que era rude e masculinizado, tornando-o 

mais leve e delicado – estereótipo feminino. Como forma de se contrapor ao ambiente 

rústico e grosseiro do quartel, elas destacaram a delicadeza e a educação e outras 

características do gênero feminino como doação, dedicação e multitarefas, atributos 

que as auxiliam na superação dos desafios. 
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As oficiais perceberam a corporação do bombeiro como vantajosa para trabalhar, pois 

obedece à hierarquia das carreiras, tanto em termos salariais (não há diferença em 

relação ao salário dos homens), quanto em relação a promoções. Por outro lado, o 

posicionamento das oficiais no universo masculino é resultado de lutas empreendidas 

que as tem levado ao empoderamento, tanto no Bombeiro como também na 

sociedade. É uma trajetória em desenvolvimento, construída, pois ainda não são 

valorizadas no ambiente de trabalho, apesar de avanços com a presença das 

mulheres na instituição militar. Essas mulheres ainda acumulam papéis e precisam 

trazer bons resultados, tanto em casa como na instituição.  

 

A percepção das oficiais em relação ao preconceito e discriminação foi o item com 

maior número de citações. Constatou-se que as oficiais são expostas a diversos tipos 

de preconceito. Inicialmente pela própria corporação, com instalações físicas sem 

condições de alojar mulheres, incluindo a falta de banheiro feminino, o que as faz 

passar pelo constrangimento de usar o banheiro masculino, inadequado e sujo. Outro 

aspecto refere-se ao uso do fardamento e EPIs, que é de uso obrigatório. Apesar de 

as mulheres estarem na corporação desde 1993, ainda não houve adequação das 

fardas, sendo o corte masculino, inadequado à anatomia feminina. O uso da túnica 

operacional, que não mostra as curvas femininas, descaracteriza o gênero, não se 

percebendo se é mulher ou homem, e sim um bombeiro em serviço. Além do uniforme, 

há padrões quanto ao cabelo, uso de maquiagem, esmalte, brincos e perfume. As 

próprias oficiais entendem que há necessidade de discrição no uso de ornamentos, 

pois, quando fardadas, estão representando a instituição.  

 

Para não serem consideradas frágeis - estereótipo feminino -, as oficiais inibem suas 

emoções ou questões femininas no trabalho. Sofrem também o preconceito no tema 

maternidade e filhos. Estar grávida significa diminuir a capacidade de gerar resultados, 

podendo ser motivo de transferência de local de trabalho ou de hostilidades. 

 

As oficiais são profissionais qualificadas e competentes, que possuem capacidade 

técnica e intelectual, mas precisam provar essa habilidade, tanto para os 

subordinados, quanto para os colegas e chefes, o que não é exigido para o bombeiro 
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masculino. Elas precisam conquistar o espaço, lutando para ter respeito e visibilidade, 

o que indica uma posição machista da instituição.  

 

Os dados revelaram situações nas quais as oficiais sofreram galanteio e cantadas, 

inclusive por superiores, sendo registrado relato de assédio. Nesse caso, houve 

investigação administrativa, mas sem qualquer ação punitiva nem corretiva. Esses 

dados destacam desigualdades, representam preconceito e restrições ao sexo 

feminino, reforçando a existência do teto de vidro. 

 

No aspecto “percepção das oficiais em relação à dupla jornada”, os dados indicaram 

que equilibrar a carreira, tarefas domésticas e estudos requer das oficiais organização 

e planejamento, pois além da escala de trabalho e da participação em cursos, quando 

retornam a seus lares, precisam cuidar dos filhos, dos trabalhos escolares, da 

alimentação para o dia seguinte ou para a semana. Esse ritmo diminui o tempo para 

cuidados de si próprias, como a vida social. Mesmo criando parcerias com parentes, 

companheiro e prestadores de serviços, é delas a responsabilidade doméstica. Essa 

jornada é intensa e causa angústia e estresse. Há conflito entre o desejo de participar 

do mundo corporativo e o de cuidar do lar; se pudessem, escolheriam trabalhar quatro 

horas diárias, para poderem dedicar à família. As oficiais reconhecem que manter 

família e trabalho é um grande desafio e essa pressão se reflete tanto no emocional 

como em sintomas físicos, que prejudicam família e empresa. Como forma de 

enfrentar tal situação e de alívio, buscam ajuda espiritual.  

 

Tais dados caracterizam a tripla jornada, com demandas conflitantes em relação ao 

trabalho, estudo e às demandas da família. Nesse sentido, sugere-se que pesquisas 

futuras utilizem a categoria tripla jornada, referente às demandas de trabalho, aos 

cursos de formação e afazeres domésticos. 

 

A respeito de casamento e maternidade, oito oficiais formaram suas famílias na 

corporação, casando-se com militares. Elas reconhecem que o casamento e filhos 

desaceleram a carreira militar, pois tiveram que abdicar de cursos, capacitações e 

promoções e privilegiar a família. A decisão de cursar o CFO ou o CHO é essencial 

na carreira das oficiais, mas como o curso é muito exigente, teriam de abrir mão do 
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tempo com os filhos. Geralmente, elas incentivam os maridos a fazerem os cursos, 

não deixando que a família prejudique a carreira deles.  

 

O conflito carreira versus casamento e filhos é constante e forte, levando ao 

sentimento de culpa. Conciliar carreira, casamento e filhos gera um sentimento 

ambíguo, porque, por um lado, buscam sucesso e realização profissional, por outro, 

querem ter um lar equilibrado, futuro glorioso para os filhos, casa organizada e horário 

para cuidados de si. Elas procuram racionalizar a ausência do lar e aliviar a culpa, 

justificando que, com o trabalho, poderão dar melhor qualidade de vida à família. Para 

compensar, elas se dedicam e priorizam as horas de folga e finais de semana com os 

filhos.  

 

Foi caracterizada barreira à progressão funcional e à ascensão a cargos de liderança, 

em função de imposição legal, que determina o limite de 10% de participação feminina 

no bombeiro. Se a base é reduzida, com a entrada de poucos soldados femininos, 

naturalmente há restrição para as mulheres ocuparem cargos de liderança. Tal 

barreira vai até além do teto de vidro, pois não é sutil, ela é real. Constatou-se ainda 

segregação vertical, uma vez que só há uma mulher, uma Tenente-Coronel, em cargo 

estratégico. Detectou-se também segregação horizontal, já que as mulheres são 

direcionadas para tarefas com características femininas, como o serviço de resgate e 

o cerimonial, e são impedidas em cursar determinados treinamentos. 

 

Para chegarem ao oficialato, as oficiais tiveram que enfrentar diversos desafios, sendo 

testadas tanto pelos pares quanto pela tropa, em relação à competência e ao 

conhecimento técnico para tomada de decisões. Esse fato acontece somente com as 

mulheres, uma vez que o bombeiro masculino não enfrenta essa prova, o que 

caracteriza discriminação de gênero. 

 

Elas aprenderam a ser fortes, para não serem subjugadas na instituição 

masculinizada, mas comandam com sensibilidade e interesse pelo outro, agindo como 

mulheres e rompendo o estereótipo masculino de liderança, com a marca de 

racionalidade e frieza. Elas se percebem como líderes que buscam melhorias com 

seus próprios esforços, investem em formação, mesmo que, às vezes, precisem 

relegar a família. São questionadoras quanto à sua performance, mas aprenderam a 
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se impor na instituição militar. Acreditam que ainda precisam abrir mais espaços para 

as mulheres no comando. 

 

Concluiu-se, portanto, que a pesquisa conseguiu responder à pergunta proposta, 

confirmando o teto de vidro nas unidades do Corpo de Bombeiro Militar de Minas 

Gerais. Esta pesquisa apresentou como limitação, a dificuldade de acesso às 

entrevistadas e a desconfiança inicial das oficiais em concederem a entrevista, 

alegando falta de tempo para o agendamento, fato que gerou atraso para a coleta de 

dados. 

 

Sugere-se que sejam realizadas pesquisas futuras não somente com as oficiais, mas 

também com as praças. Pode-se ainda buscar uma comparação entre a percepção 

feminina e masculina sobre o teto de vidro, incluindo-se os oficiais – superiores e pares 

– como unidade de observação. Outra questão que pode ser aprofundada em futuras 

pesquisas refere-se ao assédio, aspecto indicado por algumas entrevistadas e não 

aprofundado, por não ser objeto desta dissertação. Portanto, estudar o público 

bombeiro feminino é uma temática inovadora que carece de estudos mais profundos 

e abrangentes. 
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Apêndices e Anexo 

 
Apêndice A – Aderência do Projeto à Linha de Pesquisa 
 
Núcleo de Estudo sobre Organizações e Gestão de Pessoas 
Linha de Pesquisa: Inovação e Organizações 
Coordenação: Vera L. Cançado 
 
Desafios em Gestão 

 
Descrição: esta pesquisa visa identificar e analisar os desafios enfrentados pelas 
empresas brasileiras na gestão de pessoas frente à aceleração da globalização. Para 
tal, abordam-se os diversos temas de gestão de pessoas sob diferentes perspectivas 
teóricas. Com foco na perspectiva da objetividade (paradigma positivistas ou 
funcionalista), pesquisa-se a gestão de pessoas (ou de recursos humanos? GRH) 
como: − função empresarial, com temas ligados a: a) funções operacionais, como 
recrutamento e seleção; treinamento e desenvolvimento; avaliação de desempenho; 
recompensas, etc.); b) gestão estratégica de pessoas; c) temas mais recentes, como 
competências, capital humano, etc.; − função gerencial, com temas relacionados à 
motivação, liderança, comunicação, qualidade de vida, mudança organizacional, etc. 
Na perspectiva do paradigma interpretativista e fenomenológico, abordam-se temas 
como a subjetividade no trabalho, identidade, sofrimento e prazer no trabalho, poder 
nas organizações. O tema mudança organizacional é destacado a partir de discussões 
sobre a racionalidade/ irracionalidade, complexidade e paradoxos do processo de 
transformação nas organizações. Para o desenvolvimento da pesquisa empírica, 
serão realizados diversos estudos de caso e surveys, fruto de dissertações de 
mestrado. Como metodologia, adota-se a triangulação de dados quantitativos e 
qualitativos, bem como a de dados secundários e primários. Os resultados esperados 
são: desenvolvimento de modelos de diagnóstico, modelos de gestão de pessoas; 
metodologias para intervenção para mudança organizacional. Recuperado de: 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4700 163H6. 
 
Integrantes: Vera Lúcia Cançado Lima - Coordenador/ Domingos Antônio Giroletti - 
Integrante/ Betânia Tanure - Integrante/ Eliana Mara Gonçalves Mota - Integrante/ 
Ângela Maria Rodrigues Ferreira - Integrante/ Luciene Silva Duarte - Integrante/ 
Jacqueline Teixeira de Almeida Máximo - Integrante/ Selmara Raquel Gomes Sales - 
Integrante/ Teresa Monica Costa Santos - Integrante/ Evandro da Paixão de Souza - 
Integrante/ Marcos Miranda Souza - Integrante/ Neuza Maria Dias Chaves - 
Integrante/ Carmelita Angélica Guimarães - Integrante/ Marcilene Martins da Silva 
Gonçalves - Integrante/ Eduardo Toledo Martins - Integrante/ Karen Santos Baptista - 
Integrante/ Elizângela de Jesus Oliveira - Integrante/ João de Avelar Andrade - 
Integrante/ Richard Badham - Integrante/ Reginaldo de Jesus Carvalho Lima - 
Integrante/ Fernanda Rocha Lopes Ferreira - Integrante/ Juliana Ramos Trindade 
Rosa - Integrante/ Valéria Maria da Silva Souza - Integrante/ Wagner Luiz Domingos 
- Integrante/ Andréa Ruas de Oliveira - Integrante/ Kelly Vaneska Muniz Sena - 
Integrante/ Rômulo Nunes Ribeiro Júnior - Integrante/ Vivian Cristina Silva - 
Integrante/ Cleani Paraiso Marques – Integrante/ Valéria Cristina de Assis Cruz - 
Integrante. 
Número de produções C, T & A: 131 / Número de orientações: 29 
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Publicações: 
 
Aita, 2002;  
Badham & Cançado, 2014;  
Badham & Cançado, 2015;  
Badham, Cançado & Darief 2015;  
Cançado, Badham, Sales & Tanure, 2015;  
Cançado, 2001; 
Cançado, Duarte e Costa, 2002;  
Cançado, Mesquita, Cruz e Guimarães, 2011; 
Cançado, Tanure e Evans 2010;  
Cançado e Tavares, 2011;  
Cançado e Santos, 2014;  
Cançado, Duarte e Costa, 2002;  
Cançado, 2013;  
Dolisse, 2008;  
Campos, 2015; 
Guedes, 2015;  
Mbatsana, 2007;  
Mesquita, 2009;  
Oliveira, 2002;  
Santos, 2010; 
Santos, Cançado e Tavares, 2011;  
Tanure, Cançado e Heau, 2007;  
Tanure, Cançado e Sales, 2012;  
Sales, 2012;  
Santos, 2010;  
Soares, 2007. 
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Apêndice B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 
Pesquisa “Teto de vidro: estudo de caso com as oficiais do Corpo de Bombeiro 
Militar de Belo Horizonte” 
 
Eu, ____________________________________________, aceito livremente 
participar como entrevistada na pesquisa “Teto de vidro: estudo de caso com as 
oficiais do Corpo de Bombeiro de Belo Horizonte”. Esta pesquisa visa à elaboração 
do trabalho de conclusão do curso de Mestrado Profissional de Administração da 
Fundação Pedro Leopoldo, da mestranda Valéria Cristina de Assis Cruz, orientada 
pela Profa. Dra. Vera L. Cançado. O objetivo é analisar como as oficiais enfrentam as 
barreiras do teto de vidro na instituição militar Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte. 
Estou ciente de que as entrevistas serão gravadas sem a identificação do 
entrevistado, sendo analisadas de forma agregada, garantindo, assim, sua 
confidencialidade, privacidade e anonimato, não correndo riscos de que minhas 
opiniões e ideias possam ser utilizadas contra mim. Estou ciente, também, de que 
posso recusar a participar ou retirar-me sem necessidade de qualquer consentimento 
em qualquer fase da pesquisa, sem que isso me traga alguma punição. Estou ainda 
ciente de que se tiver qualquer reclamação posso procurar a Fundação Pedro 
Leopoldo. Após convenientemente esclarecido pela pesquisadora e ter entendido o 
que me foi explicado, consinto em participar desta pesquisa.  
 
Belo Horizonte, ____ de______________ de _______ 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura de Entrevistado                                        Assinatura da Pesquisadora 
 
 
 
 
 
 
 
Mestranda: Valéria Cristina de Assis Cruz - MPA/Fundação Pedro Leopoldo 
(valeriacac@hotmail.com) 
 
Orientadora: Profa. Dra. Vera L. Cançado - MPA/Fundação Pedro Leopoldo 
(vera.cancado@fpl.edu.br) 
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Apêndice C – Roteiro de Entrevistas 

 
Nome: 
Tempo de Instituição: 
Formação acadêmica: 
Estado civil: 
Número de filhos: 
 
Perguntas 
 
1) Perguntas sobre dados demográficos: idade, estado civil, filhos, grau de instrução 

(aprofundar nas questões referentes à vida pessoal – casamento e filhos). 
2) Fale de sua vida familiar: você considera seu relacionamento atual estável? 

(Tempo, divisão de tarefas, responsabilidades...). 
3) Quem fica com os filhos para trabalhar? 
4) Quantas horas por semana você dedica para cuidar da gestão da casa? (Babás, 

faxineiras, motoristas...). 
5) Como foi a sua educação? Se tiver filhos, como os educa? (Educação e 

emancipação feminina). 
6) Fale sobre sua trajetória profissional.  
7) Como você escolheu sua carreira? Quais desafios e facilidades enfrentados? Por 

que quis ser oficial? 
8) Qual a sua opinião sobre a força de trabalho feminina no mercado de trabalho? 
9) E sobre a inserção e a posição da mulher no mercado de trabalho? 
10) Quais desafios a mulher enfrenta? 
11) Você considera que existam papéis masculinos e femininos na sociedade e nas 

empresas? Se sim, que papéis são esses? Quais as diferenças e por quê?  
12) Fale um pouco sobre a remuneração que você recebe. É igual, superior ou inferior 

à de seus colegas oficiais homens? Por quê? 
13) Quais os valores que influenciaram (positiva ou negativamente) sua ascensão na 

carreira? 
14) Facilidades e dificuldades encontradas na ascensão de sua carreira. 
15) Cite aspectos positivos e negativos do trabalho feminino no Bombeiro. 
16) Você sente ou sentiu algum desconforto no exercício da sua função? Qual ou 

quais? 
17) Você acha que já sofreu algum tipo de preconceito  

 Estereótipo feminino: mãe, esposa e do lar (funções femininas) 

 Preconceito tradicional: sexual - mulher inferior 

 Preconceito funcional: disponibilidade para assumir cargos e responsabilidades 
18) Descreva a sua jornada de trabalho (em casa, no COB; relação com a família e 

com a empresa) 
19) Como são seus arranjos domésticos? (parentes, babás, empregadas, 

responsabilidades do parceiro?) 
20) O que você considera que seja suas obrigações como trabalhadora e como mãe e 

esposa? 
21) Existem conflitos? Quais? Por quê?  
22) Fale sobre o que você considera ser sucesso e realização como mulher 

profissional e como mãe e esposa. Quantas horas você dedica à empresa? E à 
família? 
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23) Analisando o seu dia a dia, quais seriam suas principais fontes de estresse e 
angústia? 

24) Vamos mudar de assunto agora: fale um pouco sobre como você decidiu casar e 
ter filhos. 

25) Que medos você enfrenta em relação ao casamento e filhos? 
26) Acredita que tenha feito algum sacrifício - vida profissional x pessoal? Quais e por 

quê? 
27) Quais seus sentimentos em relação às suas escolhas (culpa, insatisfação, 

sobrecarga?) 
28) Como você equilibra emprego e família? Limitações na carreira? Limitação na vida 

afetiva e social? 
29) Agora, fale um pouco sobre como é a sua relação com seus pares. Como você 

percebe a reação dos subordinados ao serem gerenciados por uma mulher? 
30) Conte como você chegou ao cargo de comando no COB.  

 Dificuldade de acesso ao poder 

 Mulheres no topo da hierarquia  

 Participação nas decisões estratégicas 
31) Como é ser mulher trabalhando em meio a uma maioria masculina? 

 Adequação aos códigos estabelecidos pelos homens 

 Internalização de atributos masculinos (vestimentas, atitudes, relação com 
família) 

 Oficiais pensam, mulheres executam  

 Segregação horizontal: mulheres em funções femininas 

 Segregação vertical: ocupam cargos de subordinação. 
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Anexo A – Autorização de Pesquisa 

 

 

 


