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Resumo 

O primeiro mestrado na área de contabilidade no Brasil surgiu, em 1970 na Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade, da Universidade de São Paulo (FEA/USP) com a 

criação do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade (PPGCC). Foi 

nesse programa que também surgiu o primeiro, e único até 2007, doutorado em contabilidade. 

O PPGCC manteve como programas especiais o Mestrado Especial para Professores de 

Universidades Públicas (MPUP) e o Mestrado Especial em convênio com o CFC (MCFC), 

formando em cada um cinco turmas. Nessa pesquisa, examinou-se a trajetória desses 

programas, com base em entrevistas com egressas e na análise de documentos, avaliando os 

efeitos que o desenho distinto dos programas possa ter tido na participação de mulheres e 

identificando barreiras e impulsionadores, dificultadores e facilitadores. Contaram com uma 

maior participação relativa de mulheres e com taxas de conclusão mais altas do que o 

programa regular. Foi efetuada a análise documental a partir da recuperação de projetos, 

cartas, ofícios, folhetos e relatórios que registraram a trajetória desses programas. Esses 

documentos foram recuperados, organizados e analisados. Posteriormente, foram realizadas 

entrevistas em profundidade com egressas dos dois programas. Foram realizadas seis 

entrevistas, sendo três egressas do MCFC e duas egressas e um egresso do MPUP. A análise 

dos dados apoia a conclusão de que para essas mulheres: o reconhecimento de oportunidades 

foi sua maior visão de futuro; a resistência oferecida e percebida para que pudessem alçar seus 

voos foi, na verdade, o que as manteve voando; reconhecem aliados que encontraram em suas 

trajetórias. 

 

Palavras chave: Mulheres na Ciência, Pós-Graduação, Contabilidade. 

 

Área Temática do evento: Educação e Pesquisa em Contabilidade. 

 

O primeiro mestrado na área de contabilidade no Brasil surgiu, em 1970 na 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, da Universidade de São Paulo 

(FEA/USP) com a criação do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade 

(PPGCC). Foi nesse programa que também surgiu o primeiro, e o único até 2007, doutorado 

em contabilidade. Esse artigo pretende analisar sua história, procurando focar especificamente 

em programas de mestrado especiais oferecidos em convênio pelo PPGCC e entender o 

impacto e relevância que tiveram para a inserção de mulheres na academia brasileira de 

contabilidade. Entende-se que esses programas especiais, por suas dinâmicas próprias, podem 

ter contribuído diferentemente, em relação ao programa regular, para uma maior inclusão das 

mulheres na área.  



 
 

 
 

Esses programas tiveram mesmas motivações e objetivos, porém desenhos e 

períodos de oferta distintos. Aproximaram-se na missão de promover a qualidade do ensino 

com expansão do número de professores na área por meio de um esforço de formação de 

formadores ou multiplicadores.   

Na presente pesquisa, examinou-se a trajetória desses programas, identificando 

barreiras e impulsionadores, dificultadores e facilitadores, e avaliando os efeitos que o 

desenho distinto dos programas possa ter tido em termos da participação de mulheres, com 

base em entrevistas com egressas e na análise de documentos.  

 

A presença das mulheres no PPGCC 

A análise geral dos egressos do PPGCC, segundo dados do Sistema Janus 

recuperados em maio de 2012, relacionaram 1.269 alunos tanto egressos quanto ativos, dentre 

os quais 481 titulados no mestrado, 210 no doutorado e 10 no doutorado-direto, totalizando 

701 títulos outorgados pelo programa. O número de títulos outorgados a mulheres foi, 

respectivamente, 152, 46 e 3, ou seja, 32%, 22% e 30% dos totais mencionados. No total, 

naquela data, haviam sido 434 desligamentos, dos quais 52 eram de mulheres. Assim, a taxa 

de desligamento considerando o número de desligamentos em relação ao total de titulados foi, 

respectivamente, de 17,2% para gênero feminino e de 39,5% para o gênero masculino. A taxa 

de conclusão geral, grosso modo, foi de cerca de 61%. Considerando apenas mulheres, a taxa 

de conclusão foi de 79%. 

Nos programas especiais a participação feminina foi de 34%  no MPUP e 41% no 

MCFC. No programa para professores de universidades públicas foram titulados 64 mestres, 

com taxa de conclusão de 79%. No mestrado para professores e profissionais do CFC foram 

75 mestres, com 66% de taxa de conclusão. (CUNHA, CORNACCHIONE JR, & MARTINS, 2010). 

Quando considerados conjuntamente os dois programas, o MCFC titulou 58% das mulheres. 

(CASA NOVA, 2012). Consequentemente, os programas especiais contaram com uma maior 

participação relativa de mulheres e com taxas de conclusão mais altas. 

 

Apesar do relativamente pequeno número 

de mulheres formadas no programa, se fizermos uma 

análise histórica, os dados mais alentadores são 

revelados. A presença das mulheres tem se alterado 

grandemente no tempo. Com base em dados 

extraídos do Sistema Janus, na data-base de 28 de 

dezembro de 2013, considerando a data de início de 

contagem do tempo do programa e agrupando as 

informações por décadas, tem-se o quadro geral que  

é mostrado na Tabela 1. A participação percentual 

feminina evoluiu de 5%, na década de 70, para 31% 

na década de 2000. Nesse período 267 mulheres 

ingressaram no programa, representando 23% do 

total, contra 915 homens. No ano de 2012, pela 

primeira vez na história do programa, o número de mulheres ingressantes ultrapassou o 

número de homens: 24 contra 22. Será que podemos comemorar esse fato histórico na 

existência de um programa que nasceu em 1970?  

Década Homens Mulheres Total % 

1970 145 7 152 5 

1980 213 39 252 15 

1990 284 98 382 26 

2000 273 123 396 31 

Total 915 267 1.182 23 

Tabela 1. Evolução da presença das 

mulheres no tempo no 

PPGCC 



 
 

 
 

 

Método de pesquisa utilizado 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, baseada na análise de documentos e em 

entrevistas com egressas sobre os/dos programas especiais atuando na academia. A análise 

documental foi efetuada pela recuperação de projetos, cartas, ofícios, folhetos e relatórios que 

registraram a trajetória desses programas. Inicialmente, foi feita a recuperação dos 

documentos mantidos sobre as turmas de mestrados especiais. Assim, recorreu-se aos 

coordenadores e secretárias do curso, recuperando-se arquivos, relatórios, convênios, 

anotações, correspondências trocadas.  

Paralelamente à análise da documentação, foram efetuadas as primeiras 

entrevistas com os coordenadores dos cursos que tiveram como foco entender as motivações, 

características, funcionamento e destaques de cada curso. Antes das entrevistas era feito um 

levantamento das informações sobre cada uma das turmas de cada programa. A etapa 

preparatória às entrevistas contou com a análise da documentação e com o levantamento das 

informações dos currículos Lattes de cada egresso, dividindo sua produção em três etapas: 

antes, durante e após o programa. As entrevistas foram gravadas e transcritas.  

Posteriormente, foram realizadas entrevistas em profundidade com egressas dos 

programas, com preocupação em atender às diferentes regiões do país e diferentes trajetórias. 

O roteiro para a realização das entrevistas foi elaborado com apoio em referencial teórico 

sobre a presença feminina na academia e temas intervenientes. Foi orientado ainda pela 

experiência da pesquisadora, por sua trajetória e pela análise documental. O fio condutor da 

entrevista era a trajetória do e no curso. 

As entrevistas ocorreram em locais e períodos distintos e dependiam da 

disponibilidade das entrevistadas. Foram realizadas seis entrevistas, sendo três egressas do 

MCFC e duas egressas e um egresso do MPUP. Todas as pessoas entrevistadas estavam 

vinculados a universidades públicas, dois à própria USP. As entrevistas transcorreram entre o 

período de 1º de julho de 2011 a 24 de junho de 2013, com as gravações somando 599 

minutos e as transcrições 193 páginas, conforme apresentado na Tabela 2.  

 

Tabela 2. Entrevistas realizadas durante a pesquisa com egresso/a/s e coordenadores 

Nome Situação Curso Turma IES Data Duração 

Valmor Slomski Aluno MPUP 1 USP 02/10/2012 79:17 

Jacqueline Veneroso Alves da 

Cunha 
Aluna MCFC Belo Horizonte UFMG 17/02/2012 91:43 

Sônia Maria da Silva Gomes Aluna MPUP 1 UFBA 20-24/06/2013 51:00 

Roberta Carvalho de Alencar Aluna MCFC Fortaleza USP 16/02/2012 93:00 

Célia Oliveira de Jesus 

Sacramento 
Aluna MPUP 2 UFBA 28-30/08/2012 75:00 

Valdiva Rossato de Souza Aluna MCFC Cuiabá UNEMAT 10/05/2012 86:13 

Diogo Toledo do Nascimento Coordenador MCFC - USP 10/10/2011 72:00 

Ariovaldo dos Santos Coordenador MPUP - USP 01/07/2011 51:00 

 

Após a transcrição da entrevista e a seleção dos pontos relevantes de cada uma 

delas, o documento com a transcrição completa e os pontos sublinhados foi enviado por 



 
 

 
 

correio eletrônico a cada participante da pesquisa, junto com um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). Foram recebidas cinco respostas, todas autorizando o uso. As 

referências às entrevistadas foram codificadas, resguardando a identificação da interlocutora. 

Colegas, professores e instituições e outros detalhes citados também foram omitidos, para 

evitar a identificação.  

A etapa final envolveu a análise dos dados coletados. Com base na análise da 

transcrição das entrevistas, foram levantadas características dos cursos e da trajetória que 

permitissem refletir a respeito da participação e permanência de mulheres.  

Da leitura e análise das falas surgiram categorias que aglutinavam pontos em suas 

trajetórias. As categorias dividem-se em duplas de opostos: barreiras e impulsionadores, 

dificultadores e facilitadores. As barreiras impedem o caminho e bloqueiam a passagem. Na 

trajetória dessas mulheres provocaram adiamento de planos, abdicação e sacrifício. Os 

impulsionadores funcionam de maneira exatamente oposta: abrem o caminho e lançam-nas 

em direções às vezes nem almejadas. Os dificultadores são as pedras no meio do caminho que 

não impedem a passagem, mas tornam a caminhada mais difícil. Atuando no sentido oposto 

estão os facilitadores que são suportes, ações, políticas, ajudas, de pessoas ou de instituições, 

planejadas ou surgidas espontaneamente, que tornaram a caminhada mais leve.  

 

Discussão dos Resultados 

 

Os programas especiais: histórico e organização da oferta 

Mestrado Especial para Universidades Públicas 

O MPUP teve a primeira turma formada em 1993. No livro comemorativo da 

FIPECAFI é descrito como iniciativa que “permitia que os professores se atualizassem e, 

depois, voltassem para casa e colocassem em prática o que haviam aprendido”. Tinha como 

proposta criar uma oportunidade para que esses professores participassem do curso de 

mestrado da FEA/USP. A motivação da iniciativa foi perguntada para egressos e professores. 

O professor Ari a descreve como “poder formar pessoas fora do eixo Rio-São Paulo”. 

Continua ressaltando o objetivo era ter “gente treinada [...] que, na verdade, são repetidores, 

multiplicadores. Você ensina [...] em uma turma de 15, 30 [...] e os caras vão repassar para 

200, 300, 500, dependendo do tempo que ele tiver ainda de vida útil”. As palavras de uma das 

egressas do programa reforçam o entendimento desse objetivo ao afirmar que “[o]s 

professores vieram, se apresentaram para a gente, falaram da meta, da importância do curso 

porque nós estávamos ali para conseguir melhorar a situação das instituições públicas” 

[E1]. Dessa forma, a principal meta do programa, na opinião do professor Ari, “seria de 

retransmissão e treinamento. […] A parte mais importante, para mim, é o professor que veio 

para [USP] e teve a consciência que a aula que ele dava era insuficiente para formar um bom 

profissional”.  

O ingresso no curso se deu por convite aos chefes de departamento das 

instituições de ensino superior (IESs) públicas que ofereciam cursos de graduação em 

contabilidade no país, solicitando que fossem enviadas indicações de professores para 

participar da seleção. Os indicados deveriam enviar documentação para a seleção baseada na 

análise dos currículos. As aulas eram realizadas integralmente na FEA/USP. Portanto, os 

selecionados para a primeira etapa deveriam necessariamente ser dispensados de suas 

atividades e se transferir para São Paulo, em regime de dedicação integral. 

Dois pontos merecem ênfase na análise da carta-convite. O primeiro diz respeito 

ao processo seletivo, baseado em análise de currículo e documentos enviados (histórico 

escolar e diploma), sem necessidade “de se submeter ao tradicional exame de seleção 



 
 

 
 

realizado pela Anpad
i
”. O segundo descreve as duas etapas do programa, sendo a primeira 

composta de “reciclagem em disciplinas básicas”. Nos termos da carta-convite, “após a 

aprovação nessas disciplinas básicas os participantes iniciarão a fase de obtenção de créditos e 

já estarão sendo preparados para a elaboração de suas dissertações”. O período de 

permanência em São Paulo era estimado em dois anos. 

Na etapa inicial, de seis meses, os candidatos ao mestrado cursavam as disciplinas 

de nivelamento. Após a aprovação nas disciplinas, ingressavam efetivamente no mestrado. 

Assim, o período de nivelamento constituía em um processo de seleção prolongado planejado 

para sanar deficiências e eliminar a barreira de entrada constituída pelo Teste Anpad. Cunha 

et al. (2008) indicam que o nivelamento era rigoroso e tinha “o propósito de preparar esses 

professores para poderem cumprir o programa de mestrado propriamente dito em igualdade 

de condições com os demais mestrandos do Departamento”. Criaram-se, portanto, nesse 

período, duas turmas de mestrandos: os oriundos do processo seletivo regular e os professores 

que ingressaram pelo cumprimento da etapa de nivelamento – os “estrangeiros”. De acordo 

com a entrevista com o professor Ari, era como se eles tivessem ingressado no mestrado com 

um semestre de diferença em relação ao curso regular, o que acarretava uma oferta especial 

das disciplinas obrigatórias pelos professores do programa, no segundo semestre. Para as 

disciplinas optativas, nas palavras do professor “nessas você podia ter efetivamente uma 

mistura entre as pessoas da turma da Anpad com a turma que a gente chamava de 

„estrangeiros‟”. 

Para contornar alguns dos problemas enfrentados pela primeira turma, a partir da 

segunda turma, os alunos passaram a ser alunos regulares desde a fase de nivelamento. Mas, 

conforme o professor Ari, “ele sabia que, se não passasse no nivelamento teria de voltar”. 

Outros efeitos dessa “regularização” eram a possibilidade de pedir afastamento de forma 

regular e de pleitear bolsa de estudo. 

Foram o processo de seleção, diferenciado, estendido e realizado por meio de uma 

etapa de nivelamento, e essa regularização que acarretaram o fim do mestrado especial para 

professores de universidades públicas. Na quinta turma do mestrado especial, iniciada em 

2004, uma das alunas questionou a decisão de desligamento, fazendo representação à Reitoria 

da Universidade. Conforme em entrevista concedida para a pesquisa de Cunha (et al. 2008), o 

professor Ari conclui que “[i]nfelizmente, a reprovação não foi só dela, todo esse processo 

acabou reprovando também um programa que apresentou resultados nunca antes alcançados”. 

 

Mestrado Especial para Professores e Profissionais do CFC 

O Mestrado Especial para Professores e Profissionais foi implementado por um 

convênio com o Conselho Federal de Contabilidade, construído com base no chamado Plano 

Emergencial para Capacitação Profissional, como uma oportunidade para implantação de um 

programa de mestrado e doutorado para a classe contábil. Baseava-se no “fato de que o ensino 

de pós-graduação no Brasil vem experimentando excepcional crescimento, tanto vertical 

como horizontal, representando auspicioso ganho de qualidade profissional e acadêmica”. No 

entanto, identificava-se que o mesmo crescimento não ocorria na área de contabilidade que 

tinha, à época, apenas três mestrados reconhecidos pela Capes.  

Segue-se a esse documento uma consulta do Diretor da FEA ao Magnífico Pró-

Reitor de Pós-Graduação solicitando a autorização, em caráter experimental, para criar turmas 

especiais de alunos de mestrado em controladoria e contabilidade à distância do EAC-

FEA/USP. O documento faz referência à criação na biblioteca da FEA do Centro de 

Integração de Ensino e Pesquisa (CIEP) que poderia apoiar o projeto. Em resposta a essa 

consulta, o pró-reitor de pós-graduação, em ofício, esclarece que “a solicitação pode ser 



 
 

 
 

atendida sem restrições, tendo em vista que a criação de turmas especiais no Curso de Pós-

Graduação em Controladoria e Contabilidade não interfere na estrutura aprovada para o 

programa”. 

A partir desses elementos, foi elaborado um projeto detalhado como parte de um 

convênio celebrado entre o Conselho Federal de Contabilidade e a FIPECAFI, em que se 

estabeleceu a meta de um “esforço concentrado para formação de 125 (cento e vinte e cinco) 

novos mestres em 48 (quarenta e oito) meses”. Como parte do item “Importância da parceria 

com o CFC” o documento explicita algumas das motivações do projeto, ressaltando que “em 

geral, nessas instituições de ensino os próprios docentes apresentam sérias deficiências de 

formação” e afirmando ser “mais produtivo que atacar a questão pela raiz, ou seja investir na 

formação de mestres em Contabilidade, capazes de influenciar na formação de profissionais e 

docentes com a necessária qualidade”. A motivação do mestrado, nas palavras de seu 

coordenador, professor Diogo Toledo do Nascimento era atuar no nascedouro dos problemas 

de formação profissional dos contadores “forma[ndo] mestres capacitados a formar 

professores que poderiam incutir nesses profissionais o ensino adequado da contabilidade”. 

Assim, na opinião do professor, o impacto da oferta dos mestrados oficiais estaria 

na melhoria do ensino e no nascedouro de núcleos de excelência nessas instituições, e não 

somente na formação científica ou na produção acadêmica dos egressos. Na fala das 

entrevistadas aparecem pontos semelhantes com os colocados pelo coordenador, 

demonstrando que havia clareza na motivação da oferta. 

O convênio destinava-se exclusivamente a contadores com registro no Conselho 

Regional de Contabilidade de sua jurisdição e em pleno gozo de suas prerrogativas (CUNHA et 

al., 2008). Uma das entrevistas faz menção a essa condição, bem como a uma condição 

diferenciada para os candidatos vinculados a instituições de ensino “Quem estava em uma 

universidade, qual foi o acordo? O CFC pagava um terço, o aluno um terço e a universidade 

um terço. [...] Por isso, a [necessidade de] legalização do CRC” [E5]. 

As turmas tiveram início a partir do ano de 2000 e nas cinco regiões geográficas 

brasileiras, nas cidades de Belém (Pará – Região Norte), Fortaleza (Ceará – Região Nordeste), 

Cuiabá (Mato Grosso – Região Centro-Oeste), Belo Horizonte (Minas Gerais – Região 

Sudeste) e Florianópolis (Santa Catarina – Região Sul). Eram distribuídas em cinco sites 

diferentes, com suporte e apoio de instituições de ensino superior locais. O mestrado era 

pioneiro para seu tempo, mantendo aulas presenciais, em semanas intensivas, intercaladas por 

aulas por videoconferência. Adotava, portanto, uma modalidade semipresencial (ou blended).  

O processo de seleção iniciava-se com a indicação de profissionais e professores 

pelos Conselhos Regionais. Pelas entrevistas apurou-se que, em cada região, o Conselho teve 

autonomia para adotar um procedimento de indicação. Em geral as IESs locais de apoio 

também eram chamadas a fazerem as suas nominações. A quantidade de candidatos podia 

variar grandemente, tendo em vista o processo de divulgação e os critérios adotados pelos 

conselhos. Em alguns casos, houve ampla divulgação por televisão e jornal. Em outros, a 

indicação das instituições. E, em outros ainda, houve um boca-a-boca. A seleção considerou 

análise de currículo e, em alguns casos, entrevista. As entrevistas, quando existiram, tinham o 

objetivo de analisar comprometimento e condições. 

O objetivo, em todos os processos, era formar turmas de, no máximo, 25 

participantes para o período de nivelamento. Desses participantes dois terços deveriam ser 

professores e o restante, profissionais. Após a seleção feita pelo Conselho Regional seguia-se 

uma conversa com o coordenador da USP, no sentido de apresentar detalhadamente o 

programa. O professor Diogo conta como conduzia sua apresentação. 



 
 

 
 

Havia reuniões nos sites, eu como coordenador fazia essas reuniões, fazia uma apresentação do 

que era o programa [...] a ideia era que o cara que não fosse capaz de se compromissar com o 

rigor do nosso [programa], porque a nossa pós-graduação sempre foi rigorosa, a ideia de que 

aquele que percebesse que o demônio era muito feio, ele já desistia na hora. 

E nas palavras das entrevistadas o professor era bem-sucedido em mostrar o 

quanto “o demônio era feio”. Uma delas revela a importância desse contato inicial: 
Ah, não vou falar que é porque ninguém sabia o tamanho da encrenca, não porque o Diogo 

avisou (risos). O Diogo, ele deu até uma noção bem real do que que seria. Ele até extrapolou, 

eu acho, um pouco, contando nos mínimos detalhes toda a surra que a gente ia tomar. [E2]. 

Seguia-se a primeira etapa que consistia de no estágio de nivelamento, com a 

duração de quatro meses, também em substituição ao processo de seleção tradicional (CUNHA 

et al., 2008).  O nivelamento era visto como uma chance única e aproveitar essa oportunidade 

era essencial, valeria quaisquer sacrifícios.  

Após o nivelamento os agora alunos ingressavam em uma dinâmica semelhante 

ao programa regular. A diferença era que os candidatos do MCFC foram inscritos no 

programa como alunos especiais e permaneceram assim até o momento da qualificação 

(CUNHA et al., 2008). Outra diferença era que as disciplinas foram oferecidas parte presencial 

(60%) e parte por videoconferência (40%). Os professores se deslocavam para todos os sites 

para as aulas presenciais. As aulas eram concentradas em uma semana integral, de segunda a 

sábado, das 8 às 18 horas e, depois dessa semana, era um processo de seminários e discussões 

por videoconferência.  

Concluídos os créditos, os candidatos ao mestrado deveriam, necessariamente, 

cumprir um período de estágio na USP. Nesse estágio, eles permaneceriam desenvolvendo os 

projetos de pesquisa, em contato com o orientador. Havia um controle de horas pela secretaria 

do programa e um espaço físico específico. Foi nesse momento que houve possibilidade da 

convivência entre participantes de diferentes turmas. Outro objetivo desse estágio era, nas 

palavras do coordenador, vivenciar a USP “para eles sentirem o ambiente de uma pós-

graduação, de um mestrado”. 

 

Impactos dos programas de mestrado especiais  

Passaremos a apresentar os recortes das falas das entrevistadas, aglutinados nas 

categorias propostas. Não estarão separadas por mestrado especial. Mas pode-se depreender 

em algumas falas, dado o ponto apresentado, o mestrado específico a que aquela egressa 

pertence. 

 

Barreiras 

Várias foram as barreiras reportadas pelas entrevistadas com relação a decisão de 

cursar o mestrado. As barreiras impuseram abdicações e o enfrentamento de oposições, 

relacionadas às condições iniciais oferecidas pelo programa, à família, às instituições de 

vínculo, ou à vida pessoal. Essas barreiras tiveram que ser transpostas para que a participação 

no curso se viabilizasse e se consolidasse o desafio de obter a titulação, muitas vezes em uma 

posição de pioneira. 
Em 1998 eu fui a primeira mestra em contabilidade do Estado [nome estado] e isso devido às 

dificuldades [para se obter o título]. Só existia mestrado na USP. E como é que sai do [nome da 

região] para ir fazer um curso na USP? Abrir mão de muitas coisas para você enfrentar esse 

desafio. [E4]. 

Uma entrevistada relatou que as decisões de cursar o mestrado e depois o 

doutorado, foram vistas pela família e pelos colegas como atitudes extremas. Palavras como 



 
 

 
 

“abandonar tudo”, “abandonar a família” e “esse é mesmo o caminho” foram utilizadas para 

demonstrar a surpresa com a decisão. 
[A] reação dos colegas, que nessa época só tinha eu e mais uma professora de mulher, eles me 

chamaram de maluca e disseram assim: “Como você vai abandonar família, a sua vida aqui, 

que está começando, para ir fazer mestrado na USP? Será que você está pensando de forma 

correta, é esse mesmo o caminho?”. E eu disse que se eu queria a vida acadêmica, eu deveria 

investir nela. A reação foi de surpresa, como se estivessem assustados, não acreditando que eu 

estava tomando aquela atitude tão radical. A postura dos nossos colegas foi essa. A família 

também. Nos dois casos [mestrado e doutorado] a família dizia que eu era maluca. Como é que 

eu deixo tudo para poder ir estudar? Isso não era muito comum. [E4]. 

Em outros casos a decisão de cursar o mestrado já havia sido comunicada. Mas 

mesmo assim quando aconteceu, foi uma surpresa. 
Eu lembro que eu era casada, tinha um ano de casada, deixei o marido lá… Foi, deixei o 

marido lá. Mas é porque antes de casar, eu tinha falado pra ele que eu queria fazer o mestrado. 

Só que eu acho que ele não acreditou, não. Então, quando eu fui selecionada, eu fui. [E1]. 

E foram as famílias que, nas palavras de outras egressas, impactaram na decisão 

de cursar o mestrado apenas mais tarde em suas vidas e, ainda assim, em função da 

oportunidade de fazê-lo em suas cidades. Para uma delas, o período de cursar a graduação 

também tinha sido adiado em função do casamento e do nascimento da filha. 
Eu já terminei a minha graduação mais velha. Eu tinha um técnico em contabilidade e um 

escritório de contabilidade. Parei [de estudar] porque casei [quando] eu tinha 18 anos e minha 

menina nasceu quando eu tinha 20 anos. Então parei de estudar. E aí tinha meu escritório. No 

prédio tinha um advogado e a gente tinha umas parcerias. E, um belo dia, ele chegou e pediu: 

“Me passa o número do seu CRC, vou te indicar para fazer uma perícia”. E eu disse: “Eu não 

posso, porque eu não sou contadora, eu sou técnica em contabilidade”. No outro dia eu saí, fiz 

minha inscrição no vestibular e pensei: “Eu não vou passar por essa situação mais”. Foi aí que 

voltei [a estudar]. Então já me graduei mais tarde e, pra falar a verdade para você, eu acho que 

eu nem pensava em fazer mestrado, porque aquilo era tão distante da gente. Tinha na época a 

USP, a PUC e, não sei se era FECAP. Eu sei que eram três mestrados ou dois que tinha na 

época… três, eram três. E aquilo era tão distante de mim que eu achava que aquilo não era pra 

mim. [E2]. 

A primeira vez que eu ouvi falar dessa possibilidade foi no projeto inicial… O [...] vice-

presidente da área de educação de desenvolvimento profissional me falou que estava pensando 

em formatar um mestrado com apoio do Conselho Federal de Contabilidade, lá em [cidade]. 

[...] Na época eu já tinha vontade de fazer um mestrado e tinha dificuldade de me deslocar de 

[cidade] para São Paulo, [pois] teria que deixar meu marido lá, vir com as filhas pequenas e 

acabei desistindo. [E3]. 

Mas, mesmo quando era o caso do mestrado oferecido nas capitais das diversas 

regiões, para participantes de outras cidades, a decisão implicava sacrifícios pessoais e 

familiares. E então novamente a palavra “abandono” aparece, ao lado da referência à 

importância do apoio do marido e à garra necessária para enfrentar a cobrança do curso. O 

nível de exigência do curso provocou ajustes nas expectativas com relação ao balanço família-

trabalho. Esse ajustes eram percebidos como necessários para ter condições de cumprir as 

obrigações com o programa. 
E abandonei, porque não tinha outro jeito. Então eu rompi duas barreiras. Essa [de abandonar 

a família] e a da garra para estudar e para vencer. [Quando eu saia de casa eu sentia] Nossa 

senhora… Que eu estava indo para um, sei lá, um abatedouro. Era a sensação que eu tinha, que 

eu estava indo pra um abatedouro. Porque era muita cobrança e você não podia ter o 

emocional, definitivamente. [...]Então assim, se eu não tivesse esse apoio incondicional, eu não 

teria feito. Foi bem na fase quando eu entrei no mestrado, que ele [meu marido] terminou o 

mestrado. Então em termos familiares foi assim: um ia e o outro vinha. Toda vez. Porque hoje 

ele já é doutor e eu estou fazendo [agora o doutorado]. Agora ele está lá [com a família] e eu 

estou aqui. E quando ele estava no [nome da cidade] fazendo doutorado, eu estava lá [com a 

família]. Por isso eu falo, nós não vamos separar nunca mais, porque revezamos. [...] Quando 



 
 

 
 

eu ia, eu falava: “Meu Deus!”. Ou seja, quando eu comecei o mestrado, eu achei que todo o 

sábado e domingo eu ia para casa curtir a minha família. Aí eu percebi que se eu fizesse isso eu 

simplesmente não ia mais curtir nada, porque eu ia perder o programa. Então aí foi para 15 

dias. Então está [bem], não vou todo sábado, volto em 15 dias. Daí não, três semanas. Então 

você foi se vendo obrigada a definir tua vida. Ou você faz mestrado ou você vai cuidar da sua 

família. Não tem meio-termo. Nesses dois anos e meio, porque teve o nivelamento, literalmente, 

eu não fui mãe, eu não fui esposa, eu não fui nada. Eu fui aluna. [E5]. 

A chegada a São Paulo para as egressas do MPUP trouxe desafios, quer seja pela 

falta de apoio, quer seja por dificuldades pessoais enfrentadas nesse período, quer seja pelas 

características de uma cidade como São Paulo. 
Eu lembro que meu marido foi uma vez pra São Paulo e viu o sufoco que era. Porque se eu 

saísse [da USP] 5 horas da tarde, eu só conseguia chegar na casa de minha tia às 10 horas da 

noite. Então a estratégia foi mandar meu carro de cegonha de [cidade onde morava] para cá. E 

eu ficava lá na USP até 9:30 estudando, 9 horas. Aí saía pra casa de minha tia e em 15, 20 

minutos chegava na Zona Leste. Aprendi a andar na cidade pelas marginais, eu lembro que foi 

o [nome do colega] até que deu essa dica: “Andem sempre pelas marginais, vocês nunca se 

percam”. Porque os professores tinham essa preocupação. [E1]. 

Nesse período na USP, eu cheguei a perder dois bebês, eu tive dois abortos espontâneos e 

deixaram marcas bem profundas. Sem falar a dificuldade de relacionamento com os 

professores… Foi muito difícil. […] Quando eu perdi o bebê, meu marido tinha acabado de 

chegar em São Paulo, e eu estava sem plano de saúde, não tínhamos assistência da USP. 

Porque no primeiro semestre nós não éramos alunos regulares. Então não tínhamos acesso a 

nenhum benefício da USP, foi muito difícil. […] Tive um apoio muito bacana do professor 

Masayuki Nakagawa. Quando passei pelo episódio de perder do bebê, emocionalmente, ele me 

deu um apoio bem bacana. Eu nunca esqueço o cuidado, o carinho que ele sempre me tratou. 

Sem falar no Ariovaldo, que sempre foi muito bacana conosco. [E4]. 

No caso de outra egressa o choque no retorno para sua cidade foi com a percepção 

de ter perdido uma fase da vida do filho. Por outro lado, existiu o relato sobre o 

amadurecimento que esse processo trouxe para o filho.  
É, eu acho que quando eu retornei, porque eu lembro que eu levei um susto quando eu parei o 

mestrado: meu filho estava do meu tamanho! E eu levei um choque muito grande, porque eu 

não vi esse processo, sabe. Foi nesses dois, três anos aí que ele passou dessa fase de 10 para 11 

[anos] que é quando a criança estica. Daí foi quando ele atingiu o meu tamanho e eu 

desesperei. Eu falei: “Meu Deus, olha o que aconteceu! Meu filho tem o meu tamanho e eu não 

vi acontecer isso!”. Eu tive um choque nessa fase. Mas assim, ele também é muito maduro até 

por conta [dessa experiência] … Ele é muito maduro. Imagina se hoje a [minha filha] de cinco 

[anos de idade] já tem essa maturidade, imagina então ele na época [que era mais velho]. [E5]. 

 

Impulsionadores 

As entrevistadas também expressaram as forças que as impulsionaram, apesar de 

barreiras, visíveis e invisíveis, e de dificuldades. Alguns desses impulsionadores estão 

relacionados com motivações e características pessoais. 
Eu era muito decidida, eu sabia que eu tinha que ficar, não ia ter outra oportunidade e eu 

precisava daquilo pra mim porque, principalmente, eu já não era menina mais e essas coisas 

costumam ser mais fáceis pra quem é mais novo. Começar, e depois de novo e de novo… Eu já 

não era menina, então era a chance. [E2]. 

[O que impulsionava era] Entender que a vida acadêmica requer o aprofundamento dos seus 

estudos e abdicar, essas são as coisas que você tem que fazer. E eu prefiro ser feliz do que 

correr atrás de ganhos materiais. Então se der para conciliar as duas coisas, ótimo, mas lidar e 

contribuir para a formação de pessoas, acho que isso é o que mais me estimula e motiva. 

Acho que o perfil também, de gostar de ser desafiada, enfrentar o novo e não ter medo de 

enfrentar o novo. Acho que faz parte das minhas características. [E4]. 

Foi assim, alguns que não se sobrepuseram, que você percebia que não tinham garra. Todos 

tinham conhecimento, todos tinham capacidade, mas o que faltou foi a garra. Foi varar a noite, 

foi largar tudo… Isso que realmente fez a diferença, foi a garra, literalmente, da pessoa. 



 
 

 
 

Porque tinha que ter muita garra. É o que eu falei, a gente comprometeu saúde física, 

financeira, emocional e familiar por um objetivo. [...]Mas é aquela coisa do compromisso, você 

já está gastando um monte e a família está naquela… Você compromete tudo, você compromete 

tudo. Tua saúde física, mental, familiar, financeira… Você compromete tudo. Esse é o retrato 

que eu falo do mestrado. Aí você tem que ser muito forte, por isso que eu falo: só quem 

conseguiu, não vou nem dizer que são pessoas que sabem muito, mas são pessoas que têm 

determinação. [E5]. 

Outras citaram pessoas ou situações familiares muito particulares que tiveram um 

peso importante na decisão e na convicção de se lançar a esse desafio. 
Esse dia foi quando houve oportunidade. Sabe quando você olha e fala “Meu Deus, com tanto 

professor nessa escola o professor [nome do professor] vai me indicar”. Eu não era antiga de 

casa. Eu tinha sido aluna dele. Ele era o chefe do departamento e ele falou: “Eu vou indicar 

você”. Eu fiquei muito orgulhosa daquilo. Com tanta gente, eu falei: “Gente, isso aqui era um 

troço no meio de nível, no meio de tanta gente séria ele vai me escolher”. [E2]. 

 […] foi determinante para despertar o desejo na área de ensino, que o professor mesmo 

provocou essa situação – o professor [nome do professor] – e ele falou assim: “Você tem todas 

as características de uma pessoa que poderia se dedicar à vida acadêmica. Você não quer 

trabalhar com monitoria não?”. Mas aí a monitoria não deu certo. […] o professor me 

procurou novamente e falou: “Vai abrir concurso para professor substituto, você não quer 

fazer? Você tem todas as características, você deve investir nessa área”. […] Providenciamos 

todas as coisas e também não deu certo. […] Passou-se mais um ano e abriu concurso para 

professor efetivo […] e ele foi me procurar, e de novo ele falou para eu me inscrever nesse 

concurso: “Porque você deve investir na vida acadêmica”. E aí eu segui o conselho dele, me 

inscrevi, me preparei e graças a Deus, passei. O concurso era de dedicação exclusiva, quando 

saiu a minha nomeação eu, de fato, sai da empresa e comecei a me dedicar apenas à vida 

acadêmica. O mesmo professor falou assim: “Tudo bem, você passou, parabéns. Mas agora 

você tem outros desafios. Você vai fazer mestrado”. E eu disse assim: “Como fazer mestrado? 

Não tem aqui [na cidade], eu estou recém-casada”. E ele disse que se eu quisesse seguir na 

vida acadêmica eu teria que avançar. Foi quando saiu aquele programa para professores de 

universidades pública. Eu preparei toda a minha documentação e mandei. Quando eu terminei 

o mestrado, ele disse que assim: “Não terminou ainda não. Tem o Doutorado. Você cumpriu só 

uma etapa”. [...]  

Eu acho que duas coisas são fundamentais. Ter fé em Deus e ter um marido que nos ama. O que 

me fez ter coragem, força, para enfrentar todos esses desafios foi o fato de a minha fé em Deus, 

o meu lastro, e o meu marido que me ama. Com certeza! Que ele muitas vezes abriu mão de 

estar realizando os sonhos dele para realizar os meus. Então isso foi fundamental na minha 

vida. [E4]. 

 [Não tinha pensado em fazer Mestrado] Não, não, não. Tanto é que eu não estava na 

educação. Quer dizer, eu estava muito pouco entrando na educação, [dando aula em] um curso 

tecnológico que tinha na época. Mas educação não era a minha praia naquele momento. Mas 

eu tinha muita influência do meu esposo, que já estava no mestrado, estava na educação. Eu 

estava na iniciativa privada e aí ele falou: “Vamos estudar, o caminho é estudar”. E foi com 

essa visão, com esse incentivo que aí a gente assistiu à notícia, conversamos e fomos no site 

buscar a informação, e eu fiz a minha inscrição. Mas assim, eu não tinha nenhuma expectativa, 

não tinha nenhuma crença que eu ia conseguir coisa desse sentido. [...]E eu tinha um filho, eu 

tinha um filho. Meu menino tinha em torno de 10 anos, por aí. Ficou para minha mãe cuidar 

[para eu poder cursar o mestrado]. [Ficou] Muito para minha mãe cuidar. E assim, eu não 

desisti, eu falo isso de coração, eu não desisti, eu não fui embora [por causa do apoio do meu 

marido] … Quem comprava minhas passagens de volta era meu esposo, porque eu voltava de 

[cidade onde acontecia o curso] para casa e, por mim, eu não voltaria [para aquela cidade]. 

Eu não voltaria [para o curso]. Ele [meu esposo] ia lá e comprava a minha passagem. Porque 

ele sabia que segunda-feira eu tinha que voltar [para o curso]. Ele ia lá e comprava minha 

passagem. No domingo, à noite, ele já começava a fazer um trabalho: “E aí, você não vai 

arrumar a mala? Tua passagem está aqui”. Porque se não fosse esse apoio incondicional, eu 

teria parado. Porque assim, naquele momento, eu rompi todas as barreiras. Eu era muito mãe, 

eu era muito família, eu era muito casa. Então eu tive que romper meu lado mãe, mulher, de: 



 
 

 
 

“Putz, saí de casa, abandonei!”. E abandonei, porque não tinha outro jeito. Então eu rompi 

duas barreiras, essa e a da garra para estudar e para vencer. [E5]. 

 

Dificultadores 

Após a decisão de enfrentar o desafio e iniciar o trajeto, diversos fatores 

apresentam-se como dificultadores na caminhada. Muitas vezes esses fatores estão associados 

ao fato de serem experiências pioneiras, para as quais não havia modelos anteriores. Outros 

estão associados a percepção do risco associado a um projeto inovador. Vamos ouvir as vozes 

de nossas entrevistadas contando sobre esses dificultadores. Um ponto relatado como um 

dificultador, no caso do MCFC, foi a manutenção de compromissos de aula com as 

instituições de vínculo. Ou seja, as IESs dispensavam os professores para assistir as aulas e, 

algumas, cobriam um terço do investimento no curso. Mas em geral, os compromissos com 

aulas eram mantidos, acarretando uma tripla jornada. 
Essa parte paga, a Universidade para os professores da [nome da instituição], a própria [nome 

da instituição] pagou essa parte. Não dispensou a gente das aulas, porque eram muitos 

professores envolvidos de uma vez só, então a gente não teve um estímulo em termos de redução 

de carga horária. Mas tivemos um estímulo em termos de financiamento dos pagamentos. [...]A 

gente tinha aula de segunda a sexta-feira, a manhã inteira durante essa semana. E, além disso, 

além da aula, normalmente, os professores passavam exercícios. A gente tinha além da nossa 

atividade de grupo, de apresentação, a gente tinha, dependendo do professor, tarefas para o dia 

seguinte. Então, era muito intenso, precisava planejar. Além disso, a maioria de nós, não estava 

dispensada das suas atividades. Então, eu tinha com as minhas filhas um código que era o 

seguinte: “Semana que vem eu estou em São Paulo”. Significava dizer que eu não estava em 

casa, estava em [cidade do curso], mas não estava disponível para nada, porque eu tinha que 

assistir aula de manhã, fazer exercícios à tarde e dar aula a noite. [E3]. 

Outro ponto citado em algumas das entrevistas como dificultador foi a fase de 

pesquisa, de elaboração da dissertação. Nessa fase havia uma diferença entre as turmas do 

MPUP e do MCFC. Enquanto muitos dos/as participantes do MPUP retornavam para a casa e 

reassumiam suas atividades, no caso do MCFC era o momento em que eles/as tinham a 

vivência na USP, pelo cumprimento de um estágio obrigatório. 
É eu já tinha feito toda a pesquisa de campo. No período que eu fiquei estudando aí [na USP] 

eu fiz toda a minha pesquisa de campo toda nesse período. Então, eu voltei em 96. Em 97, eu 

tive a minha filha. Então eu fiquei grávida quando eu retornei. Em 97, eu tive [nome da filha], e 

ela era bebê ainda quando fui fazer a minha defesa, ela tinha seis meses. Então, durante o 

período que eu estava grávida, eu estava escrevendo a dissertação. Quando a ela nasceu, voltei 

para São Paulo e fiz a minha defesa, em 98. [E4]. 

E há uma referência à solidão dessa fase. Depois de um período de convivência 

intensa, em que houve a formação de um espírito de grupo e, muitas vezes, a criação de um 

processo de solidariedade, em que um/a ajudava o/a outro/a, agora uma fase de solidão, de ter 

que se haver sozinho/a com o desafio. 
E aí vem uma outra dificuldade que é quando você vai fazer a dissertação, que aí já é um 

processo solitário. É outro choque, porque você tem que se acostumar outra vez. Você se 

acostumou com o colega que dá: “Ah, isso eu não entendi…”. E ele vai te ajudando e você vai 

ajudando a ele. E aí vem a dissertação, aí você volta a ser sozinho. […] Esse é um grande 

problema, quando acabam as disciplinas, cada um vai cuidar da sua vida, e acho que é por isso 

que tanta gente vai ficando…não defende… [E2]. 

 

Facilitadores 

Vou iniciar a descrição dos facilitadores pelas frases que inspiraram o título do 

artigo “With a litle help from my friends”, do The Beatles. Foram diversas as referências a 

formação de grupos de apoio e de estudo. Mesmo cantando às vezes fora do tom, todos 



 
 

 
 

contaram com a ajuda dos amigos, que lhes emprestaram seus ouvidos, para que eles 

tentassem cantar novamente. 
Nós começamos a ter aula e a gente percebeu, no dia-a-dia das aulas, como tinha uma 

preocupação do êxito. Eu lembro, os professores de nivelamento todos faziam aquela pressão 

da produção, do estudar, tal. Mas a gente criou uma espécie de corporativismo entre a gente. 

[Nós] falamos: “Poxa, nós estamos aqui, nós temos uma missão, a nossa missão é iniciar o 

curso e concluir o curso. E a gente tem que concluir o curso fazendo o trabalho. Então, se a 

meta é fazer o trabalho, nós temos que estar unidos, todos. Então se um aluno tem dificuldade, 

nós vamos todos nos juntar para ajudar o aluno que tem dificuldade”. Se o aluno tinha até um 

problema psicológico de relacionamento, até disso a gente entendia, a gente conversava: “Não 

sabe qual é o problema dele?”. Então, a gente tinha que resgatar até isso… Era uma amiga 

minha daqui, [nome da amiga], que fez essa percepção. Fez essa reunião com a gente. Foi 

muito importante, que a gente se uniu mais, fizemos atividades de integração. [E1]. 

A gente tinha grupinhos então para poder estudar, mas as pessoas não eram muito de 

estudarem juntas. Eu me lembro que eu estudava muito com o [nome do colega], que foi 

orientando do [nome do professor] também, mas no mestrado. Ele era professor da [nome da 

instituição] aqui. Então, eu estudava muito com ele, muito, muito, muito. A gente estudava, 

todos os dias a gente estudava um pouquinho. E eram assim de dois em dois, até no máximo de 

três em três [pessoas] que se agrupavam para estudar. [...] Mas as pessoas, de uma certa 

forma, elas tentavam se agrupar para estudar. [E2]. 

Eu acho que uma coisa muito importante que aconteceu nessa turma foi um senso de 

coletividade muito forte, desde o começo. [...]Então, isso foi marcante para mim… Desse 

sentimento de solidariedade que existia. E isso aconteceu o curso inteiro. Existiam grupos, por 

exemplo, que o próprio professor definia, delimitava. Quando a gente sentia que um grupo 

estava mais fraco, aquele grupo dos alunos que tinha melhor condição de acompanhar o 

mestrado, além de fazer seu próprio trabalho, participava das discussões de equipe desse outro 

grupo, oferecendo sugestões, ajudando no desenvolvimento do trabalho. Logicamente que essas 

pessoas [que estavam ajudando] não faziam a apresentação. Então, aquela equipe, apesar de 

mais fraca, ela tinha que, na hora H, conseguir se superar. Mas ela tinha algum tipo de apoio, 

na medida em que o tempo permitia, dessas pessoas. [E3]. 

Algumas das entrevistas identificam algumas questões de gênero na formação 

desses sentimentos de corporativismo, de solidariedade, de união. 
[Efeito da participação de mulheres na turma] uma coisa que talvez possa ser atribuída ao 

gênero, [é] a questão dessa atitude mais colaborativa, porque o homem em geral é mais 

competitivo. Como a gente tinha uma quantidade menor de homens, não tinha espaço para essa 

competitividade. Ao mesmo tempo, a pessoa que começou todo o processo, pelo menos no que 

eu enxergo nessa questão da solidariedade, foi um homem, o [nome do colega]. Também a 

gente tem que fazer esse resgate. Pode ser que a maioria de mulheres tenha gerado um 

ambiente mais colaborativo e menos competitivo. [E3]. 

Em outros momentos, identificam atuação diferenciada para mulheres nos grupos 

de estudo. 
[E dentro do grupo do interior, a sua presença lá era] … Inclusive eu tomava sempre a frente. 

Porque a gente sabe que mulher é mais cuidadosa e quando pega pra fazer, faz. Então os 

meninos foram muito espertos. Porque eles perceberam que eu fazia e que eu era caprichosa e 

que não sei o quê… Então assim, eu trabalhava muito nos grupos e eles apoiavam bastante. 

Mas eu sempre encabecei o grupo. Assim: “Isso aqui não está legal, vamos por aqui”. Eles 

sabiam que eu estudava, então acatavam. Falaram: “Ela faz, então vamos embora”. E 

realmente, eu acabei crescendo muito nesse sentido. Porque eu estudava demais, eu 

literalmente, era aquilo que eu te falei, eu esquecia o resto. Por exemplo, vamos fazer a matéria 

do [nome do professor]: “Gente, não podemos fazer isso, porque é na linha do [professor], não 

podemos citar uma coisa que não é da teoria do [professor]”. “Ah, não, beleza, então está”. “É 

porque eu já li a tese do [professor] e é por esse caminho”. [E5]. 

No caso das egressas do MCFC, o fato de o curso ser oferecido nas sedes de cada 

região, contribuía no sentido de diminuir o sacrifício e a necessidade de deslocamento, mesmo 

para aqueles que não moravam nas cidades-sede. 



 
 

 
 

[…] só o fato do deslocamento, de pessoas que tem uma vida pronta… Quando a gente está 

falando de jovens de vinte e poucos anos, que não têm família e não têm nada [que os prenda], 

é uma coisa completamente diferente. Você largar a sua casa, ir pra São Paulo e ficar aí, por 

conta, isso é uma coisa quando a gente fala de gente nova. No modelo que foi aqui todo mundo 

era um pouco mais velho e com família, não tem comparação. Você da sua casa poder fazer…É 

diferente. [E2]. 

[…] na época, eu já tinha vontade de fazer um mestrado e tinha dificuldade de me deslocar de 

[cidade] para São Paulo. Teria que deixar meu marido lá, vir com as filhas pequenas e acabei 

desistindo. [E3]. 

E uma pessoa merece créditos, por ter sido lembrada com tanto carinho pelas 

pessoas entrevistadas: Maria Lucia Castiglia Leone, então assistente do professor Diogo, que 

acompanhou as cinco turmas do mestrado especial do CFC. 
Olha, eu vou te dar um nome que foi um incentivo enorme pra nós, que fez o que podia e o que 

não podia pra tornar nossa vida mais fácil, foi a Malu. A Malu [Maria Lucia Castiglia Leone] 

era assim dez, dez, dez. E o trabalho da Malu foi muito bom para a gente. A gente nem conhecia 

a Malu e parecia a tia da gente (risos). Muito profissional, era tudo muito certinho com ela, 

tudo fantástico, fantástico. [E2]. 

A Malu ajudou muito com essa questão, onde se hospedar, indicação, inclusive indicação de 

pequenas pensões aqui em torno. Nos bairros no em torno que eram mais baratas, as pessoas 

que recebiam alunos da USP. Havia inclusive uma pensão aqui próxima no Jardim Bonfiglioli 

que a dona da pensão já conhecia os nomes dos orientadores, já sabia quem eram os melhores, 

quem eram os piores, quem era menos exigente, porque boa parte da clientela dela era de 

alunos de mestrado. Essa indicação… A estrutura de secretariado da FIPECAFI ajudava 

bastante. [E3]. 

 

Conclusões 

A oferta diferenciada dessas turmas especiais do mestrado, quer seja pela eliminação de 

uma barreira de entrada, quer seja pela oferta de turmas nas diversas regiões do país, 

propiciou uma possibilidade de inserção diferenciada de mulheres na área. Pela fala das 

egressas, em particular o último fator é de especial importância por propiciar uma melhor 

conciliação entre vida-estudo-trabalho. Por outro lado, à parte de condições especiais, foram a 

garra e a dedicação dessas mulheres que lhes permitiram concluir a caminhada. Assim, a frase 

que encerrará esse trabalho resume bem as trajetórias vividas e por viver de tantas mulheres 

que se inseriram e se inserirão em ambientes predominantemente masculinos. Em busca de 

desafio e de realização, contrariando expectativas e códigos sociais. Enfrentando o “old mens’ 

club”. Termina, portanto, como começou. Reconhecendo facilitadores e dificultadores, 

barreiras e impulsionadores. Reconhecendo que, mesmo em desenhos de programas que 

prometem maior conciliação entre vida, família e trabalho e que, portanto, atraem mais 

mulheres, haverá dificuldades, algumas já conhecidas e esperadas e outras implícitas a uma 

situação já dada, de inserção em ambiente que não foi preparado para recebê-las, porque não 

foi pensado por lideranças que enfrentaram ou enfrentarão os mesmos problemas que elas 

(nós) enfrentamos. É uma frase que resume o fato de que, talvez, essas barreiras e 

dificuldades tenham sido os maiores impulsionadores dessas mulheres que souberam 

enfrentar as pedras em seu caminho. Que o reconhecimento de oportunidades foi sua maior 

visão de futuro. E que a resistência oferecida e percebida para que pudessem alçar seus voos 

foi, na verdade, o que as manteve voando. Que reconhece aliados que encontraram em sua 

trajetória, que tiveram eles mesmos que enfrentar as normas sociais do que se espera também 

deles para ajudá-las a voar. Esses aliados são vozes que reconheceram sua persistência e 

talento e externalizaram, mais de uma vez, esse reconhecimento. Reconheceram suas 

vocações e dedicação. Que, muitas vezes, foram capazes de sacrifícios pessoais ou 

profissionais para que elas continuassem seu caminho. Que reconhece as aliadas que 



 
 

 
 

souberam oferecer ajuda a outras mulheres, porque entenderam seus medos e aflições. A frase 

que encerra esse trabalho foi há muito tempo de um colega e amigo, apaixonado por voar. 

Uma frase que talvez remeta perfeitamente à situação feminina, de persistência e resistência, 

de contorno e de confronto. Do que é a essência das histórias dessas mulheres: 

If you run before the wind, you can’t take off. 

You´ve got turn into it – face it. 

The thing you push against is the thing that lifts you up. 
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