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Resumo:
Este artigo tem como propósito apresentar como o discurso do gerencialismo, se faz presente no discurso de
mulheres profissionais autônomas e bem-sucedidas em suas profissões. Para efeitos deste estudo entender-seá por gerencialismo, uma ideologia originada a partir do mainstream norte americano no campo da
administração, que expressa um modelo de gestão a ser replicado a fim de se obter melhor performance
organizacional. A abordagem utilizada foi de caráter qualitativo, em que por meio da Análise do Discurso
como ferramenta de análise, buscou-se confrontar o discurso gerencialista e o discurso de 24 mulheres
profissionalmente bem-sucedidas e atuantes em seis diferentes profissões (advogadas, arquitetas, dentistas,
engenheiras, médicas e psicólogas). A pesquisa foi realizada no estado de Mato Grosso, em uma região da
fronteira norte da Amazônia legal. Os resultados da pesquisa apontam para o fato de que o discurso
gerencialista ultrapassa as fronteiras organizacionais e se instaura no discurso das mulheres autônomas e bemsucedidas, mesmo em uma região interiorana do país, uma vez que as marcas discursivas das entrevistadas
apresentam elementos que reiteram a lógica gerencialista, mas que também questionam-na.
Palavras- chave: Gerencialismo, Discurso gerencialista, mulheres, profissionais autônomas.

Managerialism beyond organizational boundaries: Speech autonomous
professional women and successful
Abstract:
This article aims to present itself, as the managerialism of speech, is present in the discourse of independent
professional women and successful in their professions. For the purposes of this study will be understood by
managerialism, an ideology originated from the North American mainstream in the field of administration,
express a model of the management to be replicated in order to achieve better organizational performance. The
approach used was qualitative, in which through Discourse Analysis as an analytical tool, we sought to
confront the managerial discourse and the discourse of 24 women professionally successful and active in six
different professions (lawyers, architects, dentists, engineering, medical and psychologists). The survey was
conducted in the state of Mato Grosso, in a region of the northern border of the Amazon region. The survey
results point to the fact that the managerial discourse beyond organizational boundaries and is established in
the discourse of self-employed women and successful, even in a provincial region of the country, since the
discursive marks of respondents have elements that confirm managerial logic, but also question it.
Key words: managerialism, managerial discourse, women, autonomous professionals.

1 Introdução
Este artigo tem por objetivo apresentar como o discurso gerencialista mostra-se presente
também em ambientes alheios as organizações, sobretudo na vida de profissionais autônomas e bemsucedidas em várias profissões. Observar o discurso do gerencialismo fora de seu contexto comum,
as organizações, pode contribuir para que se consiga entender melhor os sujeitos imersos nessa
ideologia e seus conflitos diários no trabalho e na vida pessoal.
A delimitação pela escolha do público a ser pesquisado se deu por lacunas expressas em outras
pesquisas cujo enfoque era observar as mulheres executivas submetidas a esse mesmo fenômeno, sob
a ótica gerencial e que ocupam cargos expressivos em grandes organizações e centros populosos
(CARVALHO NETO, TANURE, ANDRADE, 2010; SANTOS, 2012, PELLIZARI, 2014; MOTASANTOS, TANURE, CARVALHO NETO, 2015; XAVIER, CARVALHO NETO, VERSIANI,
2015). Neste trabalho procurar-se-á observar se o modelo gerencialista coloca seus ideais para, além
das fronteiras organizacionais, outros sujeitos em profissões diferenciadas. O local em que se aplicou
este estudo diverge também daquele ambiente que motivou os estudos dos pesquisadores ora
mencionados, pois trata-se de uma região situada no centro-oeste do país, fronteira da Amazônia
legal, com população e organizações bem menos expressivas e que apresenta uma dinâmica social

diferente daquelas impostas às mulheres executivas, que trabalham e moram em grandes centros
urbanos.
A escolha pelo local em que se aplicou este estudo também pode ser justificada no sentido de
compreender se o modelo gerencial estabelece relações diferenciadas para com o sujeito, por conta
do espaço social em que estes se inserem. Assim, buscou-se observar se os elementos que reforçam
o discurso gerencialista, mesmo nos sujeitos não diretamente ligados a tal contexto, e imersos em um
meio social, que pressupõe-se teoricamente, diferenciam-se daqueles existentes em grandes
metrópoles. Deste modo, compreender o discurso das mulheres profissionais autônomas e bemsucedidas profissionalmente, em uma região interiorana do país, em que as dinâmicas sociais,
sobretudo aquelas relacionadas ao trabalho, exigiriam em tese, uma contrapartida menor dos sujeitos,
pode ser revelador e motiva esta iniciativa.
Os estudos sobre mulheres atundo profissionalmente já são comuns na literatura, tanto aqueles
direcionados a determinados grupos, como o das executivas presente nos trabalhos de Carvalho Neto,
Tanure e Andrade (2010); Santos (2012); Mota-Santos, Tanure e Carvalho Neto (2015) e Diniz (2015)
e de modo mais generalista, como nos estudos de Bruschini e Puppin (2004). Em sua tese Santos
(2012) apresenta que os mecanismos pessoas influenciam a vida das mulheres no ambiente
profissional, tanto positiva como negativamente. Apesar desse estudo ter foco nas executivas, os
mecanismos apresentados pela autora, sobretudo os pessoais, colocam questões que fomentam a
proposta deste trabalho.
Para efeitos deste estudo entender-se-á por gerencialismo, além de um modelo idealizado de
gestão, uma ideologia que impõe ou tenta impor na esfera pessoal dos indivíduos, a mesma dinâmica
proposta para o ambiente organizacional. O que pode ser fonte de muitos conflitos, não apenas de
ordem pessoal, mas também profissional e que ainda carece de discussões, sobretudo se contrapô-lo
a um indivíduo cujo perfil não o represente essa ideologia, as mulheres.
A metodologia utilizada nesta pesquisa teve uma abordagem qualitativa, que por meio de um
estudo de caso envolveu 24 mulheres atuantes em diferentes profissões da região norte de Mato
Grosso e que se consideram bem-sucedidas profissionalmente. Utilizou-se para efeitos de análise dos
dados a ferramenta da análise do discurso, uma vez que a proposta deste trabalho consiste em
contrapor os discursos dessa mulheres ao discurso gerencialista.
Os principais resultados desta pesquisa apontam para o fato de que, mesmo que o discurso das
entrevistadas reitere o discurso gerencialista, por meio das marcas discursivas que legitimam tal
modelo, as incongruências também são manifestadas, uma vez que os ideais gerencilistas, não são
capazes de promovem a satisfação plena dos sujeitos. Essa questão fica evidente por meio dos
conflitos entre vida pessoal e profissional, jornada de trabalho excessiva, culpa em relação aos filhos,
falta de tempo para as relações afetivos que marcam as formações discursivas das mulheres entrevistadas.

2 Referencial Teórico
2.1O discurso do gerencialismo além das fronteiras organizacionais
O gerencialismo pode ser entendido como um modelo incorporado do estrangeiro, mais
precisamente dos Estados Unidos, que representa um conjunto de políticas e práticas de gestão a serem
seguidas, entendido por Wood Jr, Tonelli e Cooke (2011), como a ideologia gerencialista.
Pollitt (1990) percebe o gerencialismo como ideologia, por considerá-lo um conjunto de
regras e ações que dariam conta de todas as demandas econômicas e sociais. Calgaro (2013), utiliza
o termo para designar o modelo de gestão baseado no neoliberalismo. Ao se incorporar este
entendimento, o discurso do gerencialista ultrapassaria as fronteiras práticas da gestão, por inserir-se
não apenas no ambiente organizacional como também fora dele, constitui-se desse modo, como um
conjunto de conhecimentos, valores e comportamentos (FOUCAULT, 1979; GAULEJAC, 2007;
WOOD JR, PAES DE PAULA, 2008; WOOD JR, TONELL, COOKE, 2011; BERTERO, ET AL,
2013).

Para Gaulejac (2007) o gerencialismo, seria um sistema de organização de poder, pois mostrase como sinônimo de dominação que conduz o indivíduo a um fim único, a priori, voltado para o
capital. Nesta mesma lógica, Ventura (2003) pondera que o discurso gerencial é uma das fontes de
disseminação do espírito do capitalismo, sendo responsável por tecer regras e representações sociais
que funcionariam como normativas a serviço do capital. Foucault (1979), também questiona a
dinâmica do pensamento neoliberal norte americano incorporada pelo trabalho, que o concebe apenas
pela lógica do capital. Neste sentido, o trabalhador seria equiparado a uma organização, que precisaria
produzir lucro a si mesmo. Assim, os ideais disseminados pelo gerencialismo e presentes
profundamente nas organizações, passam a ser idealizados e considerados pré-requisitos para se
alcançar o tão almejado “sucesso”, tornando-se um modelo de conduta bastante difundido na
sociedade contemporânea (ITUASSU, TONELLI, 2012; ALCADIPANI, ROSA, 2011).
Diante deste contexto pode-se perceber que a perspectiva do gerencialismo vai além de um
simples modelo de gestão, extrapolando as fronteiras organizacionais e se instaurando na sociedade
com um pensamento imediatista e reducionista, que enaltece o ganho a qualquer custo (GAULEJAC,
2007; ALCADIPANI, ROSA, 2011). No entanto, o gerencialismo apresenta indícios de que não
consegue abranger a complexidade da gestão por não perceber a dinâmica de interação entre os
aspectos práticos e políticos que circundam esse meio.
Bendassolli (2007), pondera que o modelo de gestão baseado no ideal gerencialista gerou na
sociedade um mal-estar, pois não compreende os indivíduos e acaba por ignorar até mesmo os limites
da condição humana. Gaulejac (2007) enfatiza que o gerencialismo e suas pretensões é promotor do
que ele chamou de doença social, por que não respeita os limites humanos. O sujeito vale por aquilo
que ganha, e não pelo que é ou representa frente a sociedade capitalista. Essa visão obsessiva pelo
capital, disseminada pelo gerencialismo, não se atém a determinados fatos, a exemplo o preço que os
indivíduos terão que pagar por conta destes excessos, sobretudo no plano pessoal (WOOD JR,
TONELLI, COOKE, 2011).
Esse caráter opressor do gerencialismo dialoga com os anseios da (pós)modernidade e suas
pretensões de controle e ordenação social, inserindo no sujeito necessidades de mudanças constantes
em seu modo de agir, pensar e se relacionar com o mundo, o que acarreta instabilidade identitária e
relações sociais mais superficiais (GAULEJAC, 2007). Frezza, Grisci e Kessler (2009) apontam em
seus estudos sobre a distribuição do tempo e espaço que estes se encontram a cada dia mais acelerados
e flexibilizados e exigem do sujeito uma entrega quase que total. Para eles, não se faz mais distinção
entre o tempo e o espaço de trabalho e do não-trabalho, o que causa angústias e sofrimentos que se
encontram maquiados por trás do gerencialismo.
Neste sentido o discurso do gerencialismo pode ser entendido como as práticas discursivas
em que se evidencia o gerencialismo como um modelo idealizado de gestão, no qual os sujeitos devem
sempre agir rápida e corretamente para atenderem seus ideais. (PELLIZARI, 2014). Assim, o
gerencialismo apresenta-se como promotor de satisfação de desejos no plano econômico, social e
político, desde que se volte para seus próprios fins. Seus valores são fundamentados na aquisição de
riqueza e autonomia, para que com isso conquiste adeptos. Socialmente o discurso do gerencialismo
se dissemina pelo discurso dos próprios sujeitos. Desta forma, a ideologia gerencialista é replicada e
dificilmente percebida como algo a ser questionado ou se quer, repensado.
2.2 As mulheres imersas na ideologia do discurso do gerencialismo
Diante deste cenário, as mulheres buscam há décadas romper com as amarras da
discriminação, preconceitos e estereótipos por conta do gênero, dentro e fora das organizações,
conforme discute Santos, (2012) e Bourdieu, (2014) e, ainda precisam encontrar forças para enfrentar
a ideologia do gerencialismo, que ultrapassa o limiar organizacional. Isso coloca as mulheres
profissionais diante de um impasse constante entre sua carreira e sua vida pessoal.
Ainda é recente na história, o fato das mulheres deixarem os afazeres domésticos e passarem
a dedicar-se mais as profissões fora do lar (ROCHA-COUTINHO, 2004; SANTOS, 2012). Esse
fenômeno explicado pela dominação masculina discutida por Bourdieu (2014) em que a mulher
muitas vezes só é aceita na condição de seguidora, cabendo a ela ocupar posições e profissões menos

prestigiadas, parece dialogar com o discurso do gerencialismo que reforça a não aceitação da mulher
nos cargos de maior poder, já que para ocupá-los, ela deveria apresentar posturas historicamente
atreladas ao masculino, como agressividade, ambição e assertividade como norma geral desejável.
Frente a ideologia gerencialista, as mulheres figurariam em dois extremos: de um lado como
promotoras do gerencialismo, e do outro reféns, muitas vezes do que elas próprias propagam.
Gaulejac (2007) adverte sobre a questão da gestão como ideologia, e na íntima relação entre o capital
e o trabalho, que se configura com mais evidência nos ganhos relativos ao capital financeiro a
qualquer custo. Manzini-Covre (2011) enfatiza algumas das contradições e lacunas provenientes do
modelo gerencialista, por não conceber a complexidade do indivíduo e restringi-lo apenas ao capital.
Os estudos de Carvalho Neto, Tanure e Andrade (2010) colocam-se em xeque o discurso
gerencialista, pois traz à tona, na figura das executivas, as dificuldades em equilibrar vida pessoal e
profissional, em muitos aspectos, tais como: preconceitos, pressão do relógio biológico, sobrecarga
com os cuidados dos filhos, jornada de trabalho excessiva, dificuldades na relação amorosa. Assim,
a insatisfação das mulheres com o desequilíbrio entre sua vida pessoal e profissional questiona a
ideologia gerencialista, na medida em que não promove satisfação completa aos sujeitos.
(SCAFONE, CARVALHO NETO, TANURE, 2008; BARBOSA, ROCHA-COUTINHO, 2012).
As limitações do gerencialismo podem ser constatadas na medida em que o desequilíbrio entre
vida pessoal e vida profissional se torna insustentável, requerendo da mulher um esforço quase que
sobre humano para conciliar casa, filhos, marido e trabalho. Desta forma, a carreira da mulher é
permeada por conflitos e escolhas difíceis. O discurso gerencialista busca barrar fraquezas ou
conflitos existenciais que acometeriam, a priori, as mulheres, uma vez que o homem é percebido
como o sujeito ideal para incorporar tal modelo, o que não implica em dizer que ele também tenha
conflitos (FORD, 2010). A lógica gerencialista que buscava controlar o corpo dos indivíduos, agora
parece pretender controlar também a mente (FREZZA, GRISCI, KESSLER, 2009). Deste modo, ela
mostra-se astuta, na medida em que os sujeitos reproduzem o discurso gerencialista e, assim,
legitimam-no.
O tempo é mais um fator que perpassa as escolhas e dedicação às instâncias pessoais ou
profissionais das mulheres, independente da profissão. No discurso gerencialista, onde tudo deve ser
feito com eficácia e “para ontem”, o desprezo pelas limitações humanas, parece ficar evidente.
Equilibrar os tempos de trabalho e não- trabalho parece ser cada vez mais difícil para as mulheres,
que nesta dinâmica mantem uma dupla ou até tripla jornada de trabalho (SCAFONE, CARVALHO
NETO, TANURE, 2008; XAVIER, CARVALHO NETO, VERSIANI, 2015).
A experiência da maternidade é outro elemento conflituoso na vida de mulheres profissionais,
ainda mais se contraposta a sua carreira conforme salienta Sandberg (2013), tanto é conflituoso que
muitas mulheres estão optando por não terem filhos (BARBOSA, ROCHA-COUTINHO, 2012). Para
Grisci (1995) a ideologia patriarcal reitera a mulher o papel social de mãe, como sendo esta sua função
social mais significativa. A sociedade ainda entende que cabe apenas a mulher, gerar, dar a vida e
cuidar dos filhos, a carreira seria então, uma segunda instancia a ser galgada. Talvez esses e outros
estudos como os de Bourdieu (2014) expliquem também o fato do gerencialismo ter preferência pelos
homens, pois eles não tem este tipo de conflito, já que cabe a mulher a tarefa de ser mãe. Os conflitos
dessas mulheres, mãe e profissionais se intensificam na medida em que os filhos crescem e demandam
maior atenção. O sentimento de culpa que acomete as mães, por conta da falta de tempo dispendida
aos filhos, em razão do trabalho, é um fator que merece destaque neste cenário de tensões (MOTASANTOS, TANURE, CARVALHO NETO, 2015).
Além de mãe, cabe a mulher também o papel social de esposa, demandando um esforço ainda
maior diante de uma dinâmica intensa de atribuições. Desta forma, a mulher passa a traçar uma
hierarquia de importâncias, mesmo que ela própria não admita. O pouco tempo que o trabalho não
lhe ocupa, passa a ser disputado entre os filhos e o parceiro, para não mencionar ela própria, o que
muitas vezes deixa-a, esgotada. As relações afetivas acabam por sofrer de “falta de tempo”, em um
contexto em que se prioriza o ter sobre o ser. Gaulejac (2007) adverte que só poderá haver

emancipação do modelo gerencialista quando a gestão entender que há outros sentido vinculados aos
sujeitos e ao trabalho, que não meramente focado no ter, mas sim no ser.
Neste sentido, as incongruências presentes no modelo gerencialista apresentam-se de modo a
provocarem dilemas tanto na vida pessoal quanto profissional dessas mulheres. Eles configuram-se
como um exemplo do quão desajustado, por vezes, é este modelo, tanto para as organizações e mais
ainda, quando replicado aquém de suas fronteiras. Deste modo, analisar o discurso das profissionais
autônomas e bem-sucedidas, em um ambientes alheios as organizações e aos grandes centros urbanos,
no sentido de perceber as relações que ele estabelece com o discurso do gerencialismo, parece
instigante, ao menos, como proposta singela de reflexão sobre este fenômeno.
3 Metodologia
A abordagem metodológica utilizada por esta pesquisa é de caráter qualitativo, uma vez que se
pretende estabelecer um olhar mais aprofundado do objeto em estudo. Com base neste enfoque, o
viés qualitativo é capaz de apresentar um quadro complexo e holístico com detalhes de informações
(MARIZ, ET AL, 2005).
A abordagem qualitativa, pode ser caracterizada por obter dados por meio do contato direto
do pesquisador com os elementos a serem pesquisados, compreendendo os fatos por estar envolvido
com eles (GODOY, 1995). Assim, o objetivo desta pesquisa consiste em aprofundar a investigação
sobre o objeto de estudos, explorar seus significados expressos por meio da linguagem em dado
contexto (GOLDENBERG, 2002).
A tipologia desta pesquisa caracteriza-se como estudo de caso. Para Eisenhardt (1989),
estudos de caso pautam-se em entrevistas, questionários e observações. Já para Mariz et al (2005, p.
6), o estudo de caso “é aplicado muitas vezes nos estudos organizacionais para descrever pesquisa
baseada em um único caso, como uma empresa, um grupo ou departamento”. Para efeitos desta
pesquisa, entendendo-se como caso, o discurso das entrevistadas.
Como método de análise adotou-se a ferramenta da Análise de Discurso, na perspectiva da
AD2 e AD3, descritas por Mussalin (2006). Na AD 3 as formações ideológicas é que irão governar
as formações discursivas, de modo que o discurso sempre trará elementos que reforçam essa ideologia
(PELLIZARI, 2014). Essas perspectivas foram utilizadas para analisar os recortes das entrevistas
junto às mulheres profissionais autônomas e bem-sucedidas. Quando se predispõe a analisar
determinados discursos é preciso que o pesquisador se esforce para fazer uma leitura cética,
questionando-se sobre os dados de maneira não convencional, e com isso, possibilite maiores chances
de resultados surpreendentes (GILL, 2002; ORLANDI, 2007).
Para definir quais seriam as entrevistadas, estabeleceram-se previamente alguns critérios, a
saber: serem profissionais autônomas atuantes na região norte do Mato Grosso, serem mulheres com
idade entre 30 e 45 anos, terem passado pela experiência da maternidade e possuírem relacionamento
amoroso estável. A escolha por este nicho de mulheres se deve ao fato de, propor para este estudo
uma extrapolação do objeto de análise de uma pesquisa realizada anteriormente sobre mulheres
executivas, conforme já mencionado anteriormente. Assim, para efeitos desta pesquisa, buscou-se
entrevistar um público que estivesse fora do contexto organizacional, com o intuito de encontrar nesse
meio, relações com os ideais gerencialistas, discutidas no referencial teórico.
Outro motivo para a delimitação das mulheres que compuseram este estudo, se explica por
propor-se discutir questões com um grupo mais homogêneo, pessoas que estivessem passando por
situações parecidas em suas vidas, tanto pessoais como profissionais.
Com apenas as características das mulheres que se pretendia pesquisar em mente, utilizou-se
do método de bola de neve para eleger as mulheres que compuseram a amostra da pesquisa. Segundo
Salganik e Heckathorn, (2004) este método é indicado quando não se conhece os membros de uma
população, e para delimitá-la é oneroso e leva-se um tempo de que não se dispõe.

Ao se utilizar o método bola de neve pressupõe-se que haja uma relação entre os membros da
população e os critérios previamente estabelecidos pela pesquisa, para que com isso, os elementos
escolhidos para iniciar a pesquisa (sementes) possam indicar outros membros que tenham
características semelhantes (FAUGIER & SARGEANT, 1997).
As profissões que as entrevistadas exercem não foram delimitadas previamente, mas
esperavam-se entrevistas um número maior quanto fosse possível de diferentes profissões, no entanto,
dentre as vinte e quatro entrevistadas que compuseram a amostra, obedecendo aos critérios
previamente estabelecidos, foram identificadas seis diferentes profissões: Advogada, arquiteta,
engenheira, dentista, médica e psicóloga.
As entrevistas ocorreram entre Março e Julho de 2015, por meio de um roteiro
semiestruturado. Iniciou-se com 4 mulheres de diferentes profissões com características do público
alvo pretendido de maior acessibilidade da pesquisadora. Essas mulheres foram escolhidas para
compor a semente da amostra, que contou com duas ondas, totalizando 24 entrevistas individuais com
profissionais autônomas de diferentes áreas. A coleta de dados se iniciou com a entrevista das
sementes (1 advogada, 1 arquiteta, 1 dentista e 1 psicóloga) que indicaram outras três respondentes,
e cada uma destas, uma outra.
As entrevistas foram agendadas conforme as indicações e disponibilidade de tempo das
entrevistadas. Foram realizadas pela própria pesquisadora sem a utilização de gravações de áudio,
para evitar bloqueios ou “discursos feitos”, que poderiam comprometer o objeto da pesquisa, Por
meio de um questionário semiestruturado indagaram-se questões inerentes à rotina diária de trabalho
das mulheres, dentro e fora do lar, questões inerentes à vida pessoal e profissional. Também se
formulou questões referentes ao gerencialismo, a fim de encontrar nos discursos dessas mulheres
elementos que o reforcem ou confronte-o.
4 Análise dos Dados
O olhar que se pretendeu dar a análise buscou observar as questões ideológicas,
frequentemente presentes no gerencialismo enquanto modelo de gestão idealizado, assim como, os
efeitos de sentido presentes no discurso das mulheres entrevistadas que evidenciam, questionam ou
até contradizem o discurso gerencialista frente às dimensão ideológica da linguagem (BOLOGNINI,
2007; ORLANDI, 2007).
Nesta análise enfatizar-se-á além dos discursos que relacionados à ideologia gerencialista,
marcas discursivas em que se evidenciem “quebras ou ruptura” desse ideal, sobretudo aquelas que
direcionadas ao fator tempo, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, culpabilidade em relação às
questões afetivas e outras que circundam esses discursos.
4.1 Os ideais gerencialistas no discurso das mulheres bem-sucedidas profissionalmente
O gerencialismo como modelo idealizado de gestão e entendido como uma ideologia a ser
seguida, pode ultrapassar as fronteiras organizacionais e se instaurar em contextos em que seus ideais
podem parecer estranhos. Se essa ideologia gerencialista propaga elementos que são cultuados pelo
gerencialismo como “ideais”, pode-se questionar: Teria também ela essa pretensão, em contextos
alheios? Espera-se que os recortes aqui apresentados sejam ilustrativos, e que auxiliem nas respostas
a estas e outras questões.
Vale ressaltar que as questões suscitadas nas entrevistas não tiveram como foco o contexto
organizacional, porque se acreditava que este não fazia parte do cenário das entrevistadas, visto que
elas são profissionais autônomas. Porém como a análise busca estabelecer relações entre as premissas
pautadas pelo gerencialismo e os sujeitos, que teoricamente não estariam ligados a esse contexto, mas
que nem por isso desconhecem totalmente esse ambiente. Assim, quando questionadas a respeito de
suas observações sobre esse cenário, podem-se constatar discursos como os que seguem abaixo.

“Nunca trabalhei em empresa, desde que formei em arquitetura trabalho por conta própria e nunca
tive vontade, assim desejo de trabalhar, sabe? Dizem que é terrível...” (E10 artiquiteta, grifos da
autora).
“Já trabalhei sim, sim... tem muito tempo, e agradeço o dia que fui despedida (risos). Não
suportei... eu num tinha liberdade pra nada.(...) as pessoas naquela empresa eram vistas só como
custos, e eles só queriam lucros e mais lucros”. (E18, grifos da autora).
“Não, não trabalhei em nenhuma empresa, mas meu pai trabalhou e sempre me dizia: Lute pra ser
dona do seu próprio nariz.... e não escravo da XXX como eu fui. Isso me marcou muito, acho que
por isso nunca pensei em trabalhar nesse ambiente... ninguém quê ser escrava, né”? (E 9, grifos da
autora).

A ideia que a arquiteta apresenta em seu discurso é uma construção elaborada sem
conhecimento de causa, um vez que ela afirma que não conhece a dinâmica organizacional. No
entanto, sua desaprovação em relação as organizações pode ser explicada, por outras formações
discursivas construída dentro de uma mesma ideologia. Na expressão “dizem que é terrível”, ela
justificar seu posicionamento. No segundo recorte, pode-se constatar a insatisfação do sujeito em
relação ao fato, na construção “agradeço o dia em que fui despedida”. A união de dois elementos
que parecem contrários, “agradeço” e “despedida”, intensifica a reprova ou insatisfação de
determinado fato, no caso, o emprego. Assim, ela agradece por se ter sido demitida, em razão do
julgamento que fazia do trabalho. Os fragmentos “não suportei”, “num tinha liberdade, “só
custos”, “só lucros” justificam e intensificam sua reprova. A ideia de construção pelo olhar de um
outro, pode ser ilustrada com o recorte da E9. Essa mulher construiu uma imagem a partir de outros
discurso, de seu pai, que comparava o trabalho nas organizações análogos ao trabalho escravo, na
medida em que não dá voz nem vez aos sujeitos.
Outro elemento muito presente do discurso gerencialista diz respeito ao sucesso auferido pelos
líderes ou na figura dos grandes executivos. Esse sucesso profissional também pode der atingido fora
do espaço organizacional por outros profissionais que não estão ligados diretamente à gestão. Na
ideologia gerencialista atrela-se o sucesso geralmente as ganhos financeiros que os sujeitos
conquistam para a empresa e também para si. Mas, mesmo fora deste cenário, o sucesso profissional
das mulheres entrevistadas apresenta relação com o retorno financeiro. Os excertos que seguem
podem bem ilustrar essa premissa.
“Eu me considero bem-sucedida na profissão. Acho que ser bem-sucedida em um mundo como o
nosso, representa não depender de ninguém a não ser de você mesmo. Tipo assim, eu me viro sozinha,
pago minhas contas, pago meus luxos...(risos)...Sou independente financeiramente e tudo graças
a meu trabalho.” (E 3, grifos da autora).
“Se sou bem-sucedida? Minhas amigas falam que sim. Na verdade não posso negar que tenho uma
vida financeiramente estável (...)”. (E15, grifos da autora).

O que fica evidente nesses recortes é a intima relação entre o trabalho e os ganhos que este
proporcionam ao sujeitos. Considerar-se bem-sucedida significaria ter independência financeira. Na
construção “representa não depender de ninguém”, o sujeito resume as necessidades humanas,
meramente a necessidades que o dinheiro pode comprar, ignorando aquelas que não se compra com
dinheiro algum, a exemplo de amor, afeto, amizade. O dinheiro parece ser a mola propulsora do
trabalho. Ele serve apenas como meio de se adquirir algo, em “pago minhas contas, pago meus
luxos”, nota-se que o dinheiro, fruto do trabalho serve para obter-se desde o essencial até o supérfluo.
No segundo recorte que segue, o fato da amigas falarem, só legitima o discurso da própria
entrevistada, e a relação que ela estabelece entre ser bem-sucedida e ter uma vida financeira estável.
Na dinâmica imposta pelo gerencialismo, o tempo nos ambientes organizacionais é sinônimo
de recursos, sobretudo financeiros. Assim, a lógica do tempo por vezes parece ultrapassar os limites
não apenas do relógio, mas dos próprios sujeitos. Muitos culpam as novas tecnologias, que em tese,
deveriam proporcionar mais tempo livre aos indivíduos, por otimizar processos e serviços, não
somente relacionadas ao ambiente corporativo, mas também aos profissionais de outras áreas e a

todos aqueles que a utilizam de algum modo. No entanto, os discursos que se ouvem dentro e fora
das organizações, podem ser ilustrados pelos recortes abaixo apresentados.
“Trabalho muito, muiiiitooooo mesmo. Costumava sair do meu escritório perto de meia noite.
Depois que tive meu filho já não podia mais faze isso, daí comecei a levar serviço pra casa. (...)” (E
2. Grifos da autora).
“Hoje não vou mais plantão, mas continuo a trabalhar em média 12 horas... sim,sim, por dia”.
(E17, grifos da autora).
“Quando tenho muito trabalho, deixa ver, acho que chega a dar 14 horas diárias, e como se não
trabalho, não ganho ... então, preciso trabalhar muito.” (E9, grifos da autora).

Não é privilégio de uma ou outra profissão, nem novidade, a grande quantidade de horas de
trabalho “gastas” dentro de organizações ou fora delas, basta observar os fragmentos “trabalho
muito”, “em média 12 horas”, “preciso trabalhar muito”. Vale salientar que em todas as
entrevistas, essas marcas discursivas aparecem fortemente nos discursos. Ao se considerar que a
jornada de trabalho nas empresas, normatizada, é de 8 horas diárias, mas que, muitas vezes, não se
aplica de fato, em nome da demanda exacerbada por resultados. Percebe-se que esta mesma lógica,
de horas excessivas de trabalho mesmo quando não pré-fixadas, circunda as profissionais autônomas,
também sob a ótica do retorno financeiro. Em “se não trabalho, não ganho”, o pagamento que se
recebe por dispor de tantas horas de trabalho é apenas financeiro, e mesmo que elas não precisem
“cumprir” horários, aceitam-no em demasia por conta do dinheiro.
As fortes pressões por produtividade, muito comuns nas grandes organizações dadas à lógica
gerencialista, em que o capital parece prevalecer sobre todas as coisas, pode também ser sentida na
rotina das profissionais autônomas. Esse fato também marca os discursos das entrevistadas e podem
explicar a auto cobrança por resultados, já enunciadas nos recortes acima. No entanto, vale observar
a seguinte discurso.
“Como sou autônoma, não posso esperar que as cobranças venham dos outros, eu mesmo me cobro
o tempo inteiro, preciso produzir, tenho que ganhar. (...) eu sempre digo: a gente vale pelo que a
gente tem.” (E12, grifos da autora).

recorte só reafirma o que se discutiu anteriormente e reitera a relação íntima que se
estabelece, nesses discursos, entre trabalho e ganho financeiro. Em que o sujeito exerce sobre si
próprio uma pressão por produção, semelhante ou muito próxima daquelas exercidas pelas estruturas
organizacionais, ilustradas nas marcas discursivas “me cobro o tempo inteiro, preciso produzir”,
Deste modo, o gerencialismo se mostra presente por incutir no sujeito uma necessidade que não
parece ser sua e que não se enquadraria em seu contexto, no caso, de autônoma. Em a “gente vale
pelo que a gente tem”, o sujeito busca enfatizar que ele trabalha para ter, e nesse modelo não precisa
que ninguém lhe cobre, já que ele mesmo o faz.
O

Deste modo, pode-se contatar que os fragmentos de discursos das mulheres entrevistadas ora
apresentados marcas discursivas que reforçam os ideais gerencialistas. A ideologia do gerencialismo
se mostra presente na medida em que reproduz a mesma lógica presente no ambiente organizacional
em outros ambientes. Pode-se então dizer que essa ideologia consegue romper com as fronteiras
organizacionais e se instaurar em outros contextos, fazendo com que os sujeitos incorporem o
discurso do outro ao seu.
4.2 Nem tudo são flores: os ideais gerencialistas questionados no discurso das mulheres bemsucedidas profissionalmente
Afirmar que no discurso das entrevistadas percebem-se marcas discursivas que reforçam o
discurso e a ideologia gerencialista, não predispõe que essas mulheres concordem ou discordem do
modelo em questão, pois não se trata aqui de fazer juízo de valor, e sim buscar compreender os
discursos no meio em que eles se inserem. Deste modo, buscar entender os efeitos de sentidos que os
discursos das entrevistadas podem gerar aos seus interlocutores talvez seja útil, no sentido de
compreender melhor essas profissionais e o ambiente em que elas se encontram. Nas
entrevistas
realizadas, além das questões suscitadas anteriormente e já exemplificadas por meio dos recortes

apresentados acima, outras marcas discursivas se fizeram notar, muitas delas que confrontam e
colocam em xeque os interesses e presunções incorporados pelo gerencialismo.
As demandas sociais e familiares das mulheres exigem delas um equilíbrio constante entre a
vida pessoal e profissional, esse fator é fruto de discussões e muitos trabalhos na academia e também
fora dela. Os fragmentos que serão apresentados abaixo indicam que esse equilíbrio exige dessas
profissionais um esforço tamanho.
“Olha, a gente não pode dizer que consegue equilibrar trabalho e família, porque ...assim... a gente
sempre tá tentando, mas não é fácil, sabe? Sempre um lado pesa mais, as vezes muito mais mesmo.”
(E 7, grifos da autora).
“Equilibrar vida pessoal e trabalho é um desafio, meu... estou tentando, mas... me sinto entre a cruz
e a espada!” (E 13, grifos da autora).
“Quem diz que consegue equilibrar filho, marido, casa com trabalho está mentindo, ou é a mulher
maravilha (risos)” (E 5, grifos da autora).

Nos três recortes pode-se perceber que as entrevistadas desmontaram o quanto é conflituoso
buscar esse equilíbrio, entre “trabalho” e “família”, mesmo que haja um grande esforço para
conseguir tal feito, em “a gente sempre tá tentando”, o sujeito demonstra essa busca pelo termo
utilizado no gerúndio, e reitera-o com os termos “não é fácil” e “sempre um lado pesa mais”. Essa
constante tentativa, marcada no segundo recorte pelo termo “desafio” mostra o quanto o sujeito luta
para dar legitimar um discurso criado ideologicamente. No fragmento “me sinto entre a cruz e a
espada” impera o conflito que tal dinâmica lhe impõe, mesmo que inconscientemente, já que a
exigência pelo equilíbrio também se evidencia pela busca em alcançá-lo. Isso pode ser evidenciado
no fragmento da E5, pois o fato de conseguir o equilíbrio entre estas duas instancias remeteria a uma
mentira, ou virtude de algum com características sobre humanas, “mulher maravilha”.
Parece ficar evidente que o equilíbrio entre vida profissional e pessoal ultrapassa a capacidade
de resiliência dessas mulheres, já que das 24 que foram entrevistadas para este estudo, todas
mencionaram que não conseguem ou que tem grande dificuldade em fazê-lo. Diante disso, o que
intriga ainda mais, é o fato de que essas mulheres por serem autônomas teriam melhores condições,
ao menos em tese, de delimitar seus tempos de trabalho e de não-trabalho de forma a estabelecer um
equilíbrio, mas ao que parece, mesmo que não estejam presas a um horário de trabalho fixo, a
dedicação a ambas as esferas parece não ser equiparada. Essa falta de equilíbrio entre a vida
profissional e pessoal expressa pelas entrevistadas pode suscitar questões que fomentam outros
conflitos dessas mulheres, a exemplo da culpa em relação aos filhos. A maternidade, além de ser um
momento muito importante, exige delas uma contrapartida maior do que essas mães e também
profissionais conseguem dar.
“Tenho 2 filhos adolescentes já e que praticamente não vi crescer... eu não tinha escolha, sabe?
precisava trabalhar.... mas se eu tivesse, teria feito diferente, muito diferente. (...) Consegui dar de
tudo pra eles, só faltou colo.... e hoje, hoje eles não querem mais.” (E 1, grifos da autora).
“Queria ter tido mais tempo livre pra meus filhos, me culpo por isso! A gente se preocupa com tanta
coisa e o que mais importa, as vezes fica de lado, depois os anos passam e a gente se arrepende.” (E
16, grifos da autora).
“Eu me culpo por ter deixado meu filho na mão de babá, não que ela cuidasse mal, pelo contrário.
Quando Joaquim tinha perto de um aninho, tive que viajar a trabalho por 20 dias, quando voltei, ele
não queria vim no meu colo, ... eu pegava ele no colo e ele só chorava, e se jogava no colo da babá.
Chorei uma semana a fio, e quando me lembro tenho ainda vontade de chorar.” (E 2, grifos da
autora).

No primeiro recorte acima, pode-se constatar o pesar da mãe por dizer que não viu os filhos
crescerem, a culpa fica mais evidente quando essa mulher busca justificar com os fragmento “eu não
tinha escolha” e “precisava trabalhar”. No entanto, o conflito consigo mesma fica ilustrado quando
ela afirma que por trabalhar conseguiu suprir todas as necessidades dos filhos, exceto uma, “só faltou
colo”. O discurso gerencialista, marcado pela formulação “consegui dar de tudo pra eles”, não
concebe falta de nada, mas também não confere ao sujeito a satisfação completa, já que faltou o colo,

associado a figura da mãe, que se culpa e lamenta na formulação “hoje eles não querem mais”. A
ausência da figura materna na criação dos filhos é fonte de culpa e arrependimento, e percebida como
algo que não se recupera posteriormente, uma vez que os filhos crescem. Neste momento a mãe
contrabalanceia o tempo de dedicação ao filho e trabalho e constata, “o que mais importa” no caso,
os filhos, como afirma a entrevista “fica de lado”. Essa culpa parece mais acentuada quando se refere
aos primeiros anos de vida das crianças, “Eu me culpo por ter deixado meu filho na mão de babá”,
pois para a mãe, mesmo que essa criança não lembre com quem ficou em sua ausência, é a fase em
que os filhos mais são dependentes dela, desta forma o sentimento de culpa, as acomete ainda mais.
A hipérbole no fragmento “chorei uma semana a fio”, pode exemplificar essa questão.
A culpa parece ser uma companhia constante na vida de muitas mães, sobretudo daquelas que
precisam conciliar trabalho e família, mas não é apenas esse conflito que elas precisam gerenciar em
seu dia a dia. Seus relacionamentos também estão à mercê dessa dinâmica agitada. Como se pode
constatar nos recortes que seguem.
“Meu marido é médico também... então ele entende, né. Não fica me cobrando muito, acho que também
não tem nem energia pra isso. (risos).” (E 17, grifos da autora).

Menos presente que a culpa em relação aos filhos, mas ainda assim ressaltada, a falta de tempo
para os relacionamentos amorosos, também perpassa nos discursos das mulheres bem-sucedidas,
independente da profissão que elas exerçam. No fragmento da médica, percebe-se a cobrança que o
marido faz sobre a esposa, que mesmo afirmando não ser grande, existe de alguma forma, e só não e
mais intensificada por conta do trabalho dele, que curiosamente exerce a mesma profissão. A falta de
energia de ambos, ancora a falta de tempo para cultivar a relação do casal. Assim, a relação amorosa
parece ficar comprometida por conta da escassez de tempo dessas mulheres bem-sucedidas
profissionalmente, o trabalho, a casa e os filhos demandam dela muito tempo e dedicação, que as
relações ficam em segundo plano às vezes. O tempo que o casal dedica para a relação é aquele que
resta, depois do trabalho, dos filhos e da casa.
Em meio a tantos conflitos que essas mulheres enfrentam em seu cotidiano, seja no trabalho
ou em casa, quando questionadas a respeito da satisfação com a vida pessoal e profissional obteve-se
discursos como estes:
“Satisfeita mesmo a gente nunca tá. Tem muita coisa que gostaria de mudar na minha vida
profissional.” (E 7, grifos da autora).
“Me sinto feliz com minha profissão, mas acho que seria mais feliz se não tivesse que trabalhar
tanto.” (E 9, grifos da autora).

No fragmento “satisfeita mesmo a gente nunca tá”, percebe-se que a insatisfação é inerente
aos sujeitos, porque de fato, o ser humano sempre está em falta. No entanto, é instigante que essa
mesma mulher elenque apenas a instancia profissional como algo que precisaria ser modificado. O
segundo recorte acima, parece contraditório em um primeiro momento, uma vez que a entrevistada
afirma ser feliz com sua profissão, porém a adversativa “mas” desconstrói sua afirmação anterioe e
reitera sua insatisfação, além de apresentar também a justificativa que motiva sua infelicidade,
“trabalhar tanto”.
Desta forma, a satisfação completa como mencionada por parte das entrevistadas parece não
existir, o que se pode perceber nos discursos acima é uma conformação, como pano de fundo, diante
daquilo que a vida impõe a essas mulheres, sobretudo na esfera profissional. Os discursos produzem
deste modo, um efeito de sentido que se mostra ideologicamente determinado, não sendo escolhido
aleatoriamente. Já que uma vez imersas em determinado contexto, a ideologia perpassa, não apenas
a vida do sujeito, mas incorpora-a.
5 Considerações Finais
Ao final deste trabalho, que se propôs apresentar como o discurso do gerencialismo, se faz
presente no discurso de mulheres profissionais autônomas e bem-sucedidas, buscou-se trazer à baila

questões que dialoguem com o modelo gerencialista e suas pretensões de expansão em direção a
sociedade de modo geral. Por meio das entrevistas pode-se constatar o quanto a ideologia
gerencialista, avança em contextos alheios aos organizacionais, ao passo que conduz o sujeito a
reproduzir em seus discursos os ideais gerencialistas.
Através deste estudo, e tantos outros já publicados que discutem com essa temática, é possível
perceber que o gerencialismo não restringe-se apenas as organizações e seus indivíduos, como um
modelo idealizado de gestão pois, vai muito além disso. Quando entendido como uma ideologia,
passa a ser replicado socialmente como algo que promoveria a satisfação completa do sujeito, e
resolução de todos os problemas, sobretudo de ordem econômica o que, de fato, não se efetiva, uma
vez que os próprios sujeitos enquanto disseminadores do discurso gerencialista não mostram-se
satisfeitos, nem tampouco felizes plenamente. Não que esta proposta queira trazer uma lógica que
promova isso, mas se trata de questionar a forma com que esse discurso se coloca aos sujeitos e os
sentidos que eles o atribuem.
Pode-se concluir, com base nesta pesquisa, que os ideais gerencialistas, ultrapassam as
fronteiras organizacionais, na medida em que incitam nos sujeitos, necessidades semelhantes, ou
muito próximas daquelas incorporados pelos indivíduos imersos na dinâmica gerencial, a exemplo da
excelência profissional, dedicação exclusiva, foco nos resultados financeiros, para citar algumas.
Este estudo também evidenciou que os ideais gerencialistas não são manifestos apenas em grandes
corporações situadas em grandes centros urbanos, mas mostraram-se presentes também na lógica de
profissionais autônomas e bem-sucedidas atuantes em diferentes profissões e que residem em uma
região interiorana do país, fronteira agrícola da Amazônia legal.
Foi possível constatar que, mesmo que o discurso das entrevistadas, reitere o discurso
gerencialista, por apresentar marcas discursivas que legitimam tal modelo, as incongruências também
se fizeram transparecer, na medida em que os ideais gerencilistas, não são capazes de promovem a
satisfação plena dos sujeitos. Os conflitos para equilibrar vida pessoal e profissional, a jornada de
trabalho excessiva, a culpa em relação aos filhos, a falta de tempo para os relacionamentos afetivos,
são algumas das marcas discursivas que perpassam o discurso das mulheres autônomas e bemsucedidas profissionalmente que comprovam essa questão e colocam em xeque o discurso
gerencialista.
Espera-se que esta singela contribuição consiga despertar o interesse e a necessidade, não
apenas de responder as questões aqui levantadas, mas de apresentar os elementos mais profundos que
imperam nos discursos dessas e outras tantas mulheres imensas na ideologia gerencialista, sobretudo,
com olhar nos impactos causados a esses sujeitos, uma vez que são eles que constituem a sociedade.
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