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Recurso financeiro limitado = 
progressão horizontal?

• Processo tem sido amplamente criticado

• Recurso financeiro limitado demanda ranqueamento das 
solicitações

• A avaliação se dá num contexto de adoecimento pela 
conjuntura da pandemia e institucional e que o processo vai 
agudizar

• Questões de desigualdade gênero (violência masculina, 
maternidade) e suas interseccionalidades com outros eixos 
de dominação, como raça e classe, precisam ser levadas em 
conta



Desigualdades de gênero na docência 

• Censo do Professor MEC 1997/2007: educação básica feminina



Desigualdades de gênero na docência 



Desigualdades de gênero na docência 
USP

Análise de Cibele M. Russo (ICMC USP São Carlos),  a partir de dados do Portal da 
Transparência da USP e do anuário estatístico da USP 2019 (carta docentes 2009)
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Desigualdades de gênero na academia
CNPq

Valentova et al. (2017), Underrepresentation of women in the senior levels of Brazilian science. PeerJ 5:e4000; DOI 10.7717/peerj.4000



8h: Abertura: Covid-19, Vacina e a Sociedade
Vahan Agopyan, reitor da USP
Glauco Arbix, professor titular do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH/USP)
Guilherme Ary Plonski, professor titular do Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade (FEA/USP) e diretor do Instituto de Estudos Avançados (IEA/USP)
8h10: Sessão 1 – O desenvolvimento das vacinas Covid-19, aspectos básicos
Luis Carlos Souza Ferreira, professor titular do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB/USP)
Célio Silva, professor titular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP/USP)
Jorge Elias Kalil Filho, professor titular da Faculdade de Medicina (FM/USP)
9h: Sessão 2 – O Instituto Butantan e a vacina para Covid-19, situação atual
Dimas Covas, professor titular da FMRP/USP e diretor do Instituto Butantan
9h15: Sessão 3 – Vacinação: estado da arte dos aspectos epidemiológicos e clínicos
Esper Kallas, professor titular da Faculdade de Medicina (FM/USP)
Expedito José de Albuquerque Luna, professor do Departamento de Medicina Preventiva da FM/USP
10h15 – Perguntas e discussão
10h45 – Sessão 4: Vacinação: logística para a vacinação covid-19 no Brasil
Claudio Barbieri, professor titular do Departamento de Engenharia de Transportes da Escola Politécnica (Poli/USP)
Paulo Gonçalves, Universidade de Lugano
Hugo Tsugunobu Yoshida Yoshizaki, professor associado do Departamento de Engenharia de Produção da Poli/USP
11h15 – Sessão 5: Os custos de uma vacina e de uma pandemia
Maria Dolores Montoya Diaz, professora titular do Departamento de Economia da FEA/USP
Fernando Antônio Slaibe Postali, professor titular do Departamento de Economia da FEA/USP
11h45 – Sessão 6: Sociedade, Estado e Direito na Vacinação
Virgílio Afonso da Silva, professor titular da Faculdade de Direito (FD/USP)
12h15 – Perguntas e discussão
12h45 – Encerramento
Carlos Gilberto Carlotti Junior, pró-reitor de Pós-Graduação da USP



Desigualdades de 
gênero na 

academia e  
Maternidade

MACHADO et al. Parent in science: The impact of parenthood 
on the scientific career in Brazil. In: 2019 IEEE/ACM 2nd 
International Workshop on Gender Equality in Software 
Engineering (GE). IEEE, 2019. p. 37-40.

STANISCUASKI et al. Gender, race and parenthood impact 
academic productivity during the COVID-19 pandemic: from 
survey to action. bioRxiv, 2020.



Desigualdades de gênero na academia
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Viés de julgamento implícito

Julgamento tendencioso ou parcial associado a 
estereótipo de baixo  rendimento

Pode estar associado a gênero, raça, orientação sexual, 
status socioeconômico e suas interseccionalidades



Acadêmicos/as avaliam estudantes com 
nome masculino mais favoravelmente



Viés de julgamento implícito 
medido

• Testes de preconceito implícito (ou preconceito inconsciente) 

• Teste de associação implícita: Latência para associação entre fotos de  pessoas e 
palavras (positivas ou negativas ou conceitos)



Viés de julgamento 
implícito prejudica 

mulheres 

EUA



Viés de julgamento implícito: 
preferência pelo grupo valorizado

• IAT nos EUA: a maioria das pessoas 
favorece o grupo do qual faz parte -
apesar das alegações de que não têm 
preferência. 

• pessoas em todos os grupos mostram 
preferências pelo "grupo 
culturalmente valorizado". 

• Entre 1/3 e 1/2  das pessoas em 
"grupos estigmatizados" tende a 
favorecer o "grupo culturalmente 
valorizado"

Interseccionalidades!

Morin, Rich. 2015. “Exploring Racial Bias Among Biracial and Single-Race Adults: The IAT, ”Pew Research Center, Washington, D.C



Avaliação docente: 
como reduzir as desigualdades de 

gênero na carreira?

Reivindicações Grupo Docentes 2009 da USP



Avaliação docente: 
como reduzir as desigualdades de 

gênero na carreira?

Adotar ações afirmativas de gênero para 

• atingir a proporção 1:1 em todos os níveis da carreira

ou

• respeitar a proporção 1:1 no atendimento às 
solicitações de progressão



Avaliação docente: 
como reduzir o viés implícito?

Recomendações UFF para processo seletivo
• Acessar o IAT, (https://implicit.harvard.edu/implicit/), para 

reconhecer o próprio viés implícito e tentar modulá-lo 
conscientemente.

• Treinar a empatia e procurar se colocar no lugar do outro.

• Discutir e estabelecer os critérios para o processo seletivo 
ANTES de conhecer @s candidat@s.

• Fazer sua própria lista de classificação antes de ouvir @s 
outr@s membr@s.

• Sempre que possível, realizar a seleção sem conhecimento da 
identidade d@s candidat@s.

• Garantir que tod@s @s membr@s do comitê sejam ouvid@s, 
dedicando tempo para a reflexão baseada na opinião de tod@s. 
Estudos mostram que o viés implícito é reduzido quando 
comitês têm tempo para fazer a discussão e reflexão.



Conclusão
A progressão horizontal competitiva a que estamos 
sendo submetid@s traz todos os elementos para 
incrementar as desigualdades de gênero e suas 
interseccionalidades na USP 

A produtividade, que claramente tem favorecido mais 
a carreira masculina (ex.bolsa CNPq), é um dos 
elementos que prejudica ainda mais as mulheres no 
contexto em que se dá a avaliação



Imagem: Marilena Nardi
http://www.onumulheres.org.br/noticias/onu-mulheres-e-cartunistas-divulgam-charges-
para-criticar-desigualdades-de-genero/

Conclusão: o que não queremos como resultado 


