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Resumo: O estudo tem por objetivo analisar uma reflexão da 
importância do ofício de ensinar e da educação como única possibilidade 
verdadeira de transformação. Deve-se refletir sobre o papel da escola, do 
professor e do aluno nesse processo, procurando criar e propor 
estratégias que possam tanto minimizar as barreiras socioeconômicas, 
quanto debater a possibilidade de aplicação de novas formas e 
conteúdos, buscando, ao mesmo tempo, a construção de pontes de 
“respeito e admiração”, ao invés de estruturas de poder entre professores 
e alunos. 
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Introdução 
 
A educação se dá em um dado contexto histórico-político-social, 

sendo afetada pelo mesmo. Sua prática institucionalizada representa um 
dos instrumentos necessários à socialização e construção do sujeito 
enquanto indivíduo autônomo e atuante em sua comunidade. Assim 
como em outras instituições sociais, família, igreja, etc., a escola oferece 
aos sujeitos, através de sua atuação, regras, valores, conceitos, que 
possam ser utilizados em seu cotidiano, viabilizando a troca com outros 
semelhantes, fazendo uso da linguagem, signos e símbolos 
compartilhados culturalmente. Todas as instituições sociais têm papel 
importante na dinâmica da educação e no acesso do sujeito ao convívio 
em sociedade. A escola tem por trás dela uma ideologia, ideais, métodos 
e objetivos, estabelecidos pela sociedade na qual ela se situa. Pode 
ensinar como e o que pensar, mas também deve estimular as 
potencialidades de seus alunos, ajudando na constituição de um sujeito 
autônomo e atuante.  

Entretanto, essa escola enfrenta muitas dificuldades no Brasil. Ela 
não representa uma realidade para todos: para muitos é apenas um lugar 
para passar o tempo, comer, fugir das ruas, dos problemas de casa... O 
lugar onde a educação ocorre é descaracterizado em sua função primeira, 
o ensino. A escola não atinge a todos os alunos. A dimensão 
socioeconômica se coloca como uma barreira, criando um universo no 
qual o discurso dos professores, ou melhor, a ação educativa não 
consegue penetrar. O aluno não possui ou não consegue ter a 
compreensão dos conteúdos transmitidos em sala de aula.  

Por outro lado, a grande maioria dos problemas que afetam a 
sociedade brasileira tem origem no baixo nível educacional de seu povo. 
Infelizmente, a educação nunca recebeu dos governos a atenção que 
deveria.  Nas escolas públicas de ensino fundamental e médio, os gastos 
por aluno/ano são de apenas R$ 350,00, ou seja, aproximadamente R$ 
1,00 por aluno/dia, o que é vergonhoso. Para fins de comparação, nos 
Estados Unidos esse valor supera US$ 5 mil por aluno/ano. A grande 
transformação ocorrida no Japão, ao longo do século XX, se deve única 
e exclusivamente aos investimentos maciços em educação básica. Cabe 
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lembrar a chamada Revolução Meiji, em 1906, cujo principal objetivo 
foi “apostar” tudo na educação, de tal maneira que, ao completar 15 
anos, todo cidadão japonês deve obrigatoriamente ter nove anos de 
escolaridade, em tempo integral (das 8 às 17 horas). Ou seja, em termos 
de educação, o cidadão precisa ter quantidade e qualidade. E isso é tudo 
que, no Brasil, não há.  

No que tange ao ensino superior, além das dificuldades sócio-
econômicas, há que se lidar com freqüência com o embate entre tradição 
e inovação. Quando falamos em embate, somos levados à relação que há 
entre aqueles que defendem aspectos tradicionais e aqueles que 
defendem uma adequação equilibrada entre conhecimento e a forma de 
transmissão desses conhecimentos aos discentes. 

As reflexões dessa natureza são complexas e abrangem diversas 
perspectivas, pois sabemos que a escola não muda com a mesma 
velocidade das transformações sociais. Por outro lado, há a resistência 
natural em abandonar os velhos e cômodos métodos do passado. Aquela 
escola baseada no processamento cumulativo e linear de informações e 
cuja atividade principal era técnica e instrumental tem que ceder lugar à 
sala de aula viva, dinâmica, participante e questionadora.  

Há que se pensar que todas as relações são políticas em sua 
essência e o professor é o agente social representante da instituição de 
ensino. O principal ingrediente é a atitude do educador em lidar com o 
conhecimento, abandonando ações que gerem submissão, evitando o 
posicionamento distante e inatingível a exemplo dos semi-deuses e 
transformando a avaliação em conquista e reconhecimento pelo esforço e 
não como instrumento de ameaça e controle. O mundo da sala de aula 
(em particular o mundo do ensino superior, supostamente um espaço de 
se “fazer pensar” e de criação de autonomia) permanece, em muitos 
casos, um espaço de relações de poder. Nestes, a transmissão de 
conhecimento não se dá através de estímulos e provocações que 
fomentam o crescimento individual e profissional de cada um dos 
alunos, mas como uma forma de fragmentação e retenção das 
informações por parte do professor, através do exercício de poder do 
professor sobre o aluno. 
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É preciso, portanto, que como educadores, aprendamos a lidar com 
todas estas dificuldades, inerentes à arte e ao ofício de ensinar no Brasil.  

 
Justificativa 

 
Justifica-se, desta forma, esta reflexão, pela importância do ofício 

de ensinar e da educação como única possibilidade verdadeira de 
transformação. Deve-se refletir sobre o papel da escola, do professor e 
do aluno nesse processo, procurando criar e propor estratégias que 
possam tanto minimizar as barreiras socioeconômicas, quanto debater a 
possibilidade de aplicação de novas formas e conteúdos, buscando, ao 
mesmo tempo, a construção de pontes de “respeito e admiração”, ao 
invés de estruturas de poder entre professores e alunos.  

A educação deve criar situações, dar oportunidades para que os 
alunos desenvolvam seus pensamentos críticos, questionamentos, 
capacidade de discutir, se posicionar, refletir, argumentar, utilizando o 
conhecimento aprendido, buscando novos. Propor desafios, problemas, 
situações que viabilizem discussões, pesquisas, experimentação de 
hipóteses, para que os alunos se tornem cidadãos, sujeitos autônomos em 
suas decisões e ações, pois: 

 
“Aprender é, profundamente, a competência de desenhar 
o destino próprio, de inventar um sujeito crítico e 
criativo, dentro das circunstâncias dadas e sempre com 
sentido solidário.” (FGV: 2000) 

 
Mas como alcançar esse sujeito? Como interessá-lo? Como fazê-lo 

compreender seu papel na sociedade? Fazê-lo utilizar sua capacidade 
criativa na construção de novos conhecimentos? Torná-lo uma pessoa 
questionadora, crítica? Capaz de desenvolver, criar e atuar em seus 
próprios projetos? Como torná-lo verdadeiramente cidadão? Ativo em 
seu papel perante as dinâmicas sociais? E quanto ao Professor? Como 
instituí-lo de um poder natural, como ajudá-lo a equilibrar a necessidade 
de ser um “construtor de referências”, com a obrigatoriedade de estar a 
frente de seu tempo? 
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Sabe-se hoje que a unidade só existe na consideração das 
diferenças e na observação do olhar plural. Só é possível mudar 
verdadeiramente o status quo de um indivíduo, transformá-lo em 
“agente” de cidadania e gerar desenvolvimento na sociedade na qual está 
inserido, através do exercício de empoderamento e de estímulo à 
liberdade, pois, o professor, segundo Celestino (2006), deve funcionar 
como 

“o provocador, arquiteto de percurso, proponente de uma 
idéia ou provocação... aquele que instiga à comunicação 
e ao conhecimento, diferente daquele que a gente conhece 
como vítima dele (que transmite informações, reproduz o 
discurso dos livros).” 

 
Seu papel é o de ser um instrumento, fundamentado tanto em bases 

sólidas em seus campos de saber e expertise, quanto na proposta de 
emancipação do aluno, de instigador da sua curiosidade, habilitando-o a 
inovar, a construir outros conceitos, a ousar e buscar novos desafios, 
instrumentalizando-o com questionamentos, estratégias e competências 
humanas e gerenciais necessárias e vitais à sobrevivência, tanto do 
pensamento acadêmico quanto da prática contemporânea.  

A prática do professor foi socialmente instituída e envolve 
instrumentos que podem ser encontrados nas mais variadas instituições 
de ensino. Mas o que se faz essencial nessa prática é a postura do 
professor em relação ao aluno, mais especificamente a relação professor-
aluno. Dependendo de seu entendimento sobre o processo ensino-
aprendizagem, sua função, objetivos, a forma como utiliza a sala de aula, 
o quadro negro, o giz, as cadeiras e carteiras, por exemplo, podem 
ganhar novas possibilidades. Nosso alvo é o aluno. Nossa fala deve 
atingi-lo em sua compreensão e interesse. Devemos buscar o 
conhecimento junto com eles. Enquanto educadores devemos ser 
facilitadores, orientadores, estimulando e incentivando nossos alunos, 
estando atentos a sua participação de forma a não apenas propiciar, mas 
facilitar sua aprendizagem. 

O aluno, por sua vez, deve ser ativo no processo ensino-
aprendizagem, desenvolvendo suas potencialidades. É preciso permitir a 
ele o uso de seus conhecimentos, suas idéias, possibilitando-o 
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questionar, criticar, instigando-o a se posicionar, atuar. As aulas devem 
estimulá-lo a buscar conhecimento por si próprio.  

O discurso do professor deve ser recontextualizado, pensando-se 
na realidade da sala de aula e dos próprios alunos, para que possam 
articular esses conteúdos com a sua experiência de vida. O valor do que 
é ensinado está em sua aplicação. Aplicação esta que deve estar voltada 
para a realidade do aluno. É preciso desenvolver estratégias que 
motivem os alunos, facilitando a assimilação dos conteúdos. Estas 
devem considerar as singularidades dos sujeitos participantes, 
permitindo que eles desenvolvam suas inteligências (lingüística, 
interpessoal, intrapessoal, naturalista, lógico-matemática, vísuo-espacial, 
corpo-cinestésica, musical), através de atividades desafiadoras e que 
envolvam as diferentes habilidades.  

As estratégias devem ser capazes de quebrar preconceitos e 
colocar abaixo barreiras que separam o sujeito do conhecimento, de seu 
desenvolvimento cognitivo, intelectual e social. Para tal, as atividades 
em sala devem dar possibilidade aos alunos de interagirem entre si, 
através da cooperação, da solidariedade, da aceitação do outro, da troca, 
em prol de objetivos comuns.  

O entretenimento e a diversão também se mostram como um 
caminho para o conhecimento e oferecem a chance para a efetiva 
participação do aluno, de forma mais tranqüila, livre de preocupações 
com avaliações, sistemas de controle ou punição. O trabalho envolvendo 
as várias inteligências, utilizando-se das habilidades e capacidades 
individuais, é também uma abertura para que o aluno traga para o 
contexto escolar sua realidade, seus conhecimentos, interesses, 
preocupações, questionamentos, idéias, necessidades, etc. Enquanto o 
aluno aprende, tem também a chance de ensinar, tornando-se 
participante do processo ensino-aprendizagem, pois somente a educação 
será capaz de provocar as mudanças sócio-econômicas de que o Brasil 
tanto necessita.  

Além disso, vale ressaltar que é necessário que se vençam as 
dificuldades para implementar inovações na mudança de postura dos 
agentes do processo de transmissão do conhecimento. A aprendizagem é 
a via de escoamento para a informação e a cultura e para atender a esta 
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nova definição do "aprender”, é necessária a adequada instrumentação 
do lado técnico da educação. O sujeito precisa manejar o conhecimento, 
aquele o que permite enfrentar os adversários de igual para igual, o 
melhor possível (FGV Online: 2006). Hoje, espera-se que professores e 
alunos façam parte de um grupo de estudos, onde o professor não dá 
aula, no sentido tradicional, mas orienta os alunos, na função de 
facilitador.  

O exercício da reflexão centrado na ação comunicativa, neste novo 
tempo escolar, poderá levar o professor a construir-se, reconstituindo seu 
coletivo numa atividade participativa, onde os saberes de cada um se 
reconstroem na acareação crítica com os saberes dos demais 
participantes da discussão, não no sentido de se conseguir uma média, 
mas em direção de superá-los, reconstruí-los na forma de saberes mais 
consistentes e consensuais” (Marques apud Porciúncula, 2006). Além 
disso, os professores têm, hoje, a oportunidade de vivenciar a 
comunicação virtual, na cibercultura, um ambiente moldado para a 
interatividade das comunidades de aprendizagem em redes on-line que 
valorizam a autonomia, dialógica, participação e colaboração que abre 
espaço e demanda para a construção de novas práticas de aprendizagem 
(Silva, 2006). A função social da educação de sociabilizar o cidadão 
ganha com essa mudança, favorável ao seguinte reposicionamento de 
autoria do professor:  

• O professor não emite mais o que se entende habitualmente 
como uma mensagem fechada. Ele oferece um leque de 
elementos e possibilidades à manipulação e operatividade 
criativa do aprendiz. 

• Sua mensagem não é mais “emitida”, não é mais um mundo 
fechado, paralisado, imutável, intocável, sagrado. É um mundo 
aberto, modificável, na medida em que responde às solicitações 
daquele que a consulta. 

• O aprendiz não está mais em posição de recepção clássica. Ele é 
o novo espectador convidado à livre criação. A mensagem do 
professor ganha sentido sobre sua intervenção (Silva, 2006: 30). 

A educação, em sua função de sociabilizar e de promover a 
participação e a colaboração, beneficia-se, portanto, com essa mudança 
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paradigmática na teoria e pragmática comunicacionais. Entretanto, o 
equilíbrio entre ser o “meio de transformação” e o “mediador das regras” 
(que exigem o cumprimento dos deveres para garantir a igualdade de 
direitos) é muito tênue. Sabe-se que, justamente por ser o meio 
acadêmico um espaço de construção de autonomia, prazos e normas são 
partes fundamentais, pois sem estes as instituições destituem-se de 
pontos nas suas avaliações perante aos órgãos reguladores e 
financiadores.  

Da mesma forma, é de domínio público o descaso com o qual 
muitas instituições tratam seus professores, considerando seus alunos 
como “clientes” e adotando uma postura mercadológica para o 
desenvolvimento de suas atividades acadêmicas. Alunos que já estão no 
mercado e não valorizam as abstrações teóricas fundamentais para o 
processo de aprendizagem e crescimento, outros que buscam somente o 
“diploma”, outros que não compreendem a necessidade do 
empreendimento pessoal na busca do saber que não se consome após os 
prazos e provas, celulares em sala de aula, universidades como 
verdadeiros “mercados do ensino”, ou seja, não são poucas as 
dificuldades para se exercer o papel de instrumento de liberdade... 

 
Desenvolvimento 

 
De acordo com o texto “Qualidade total na Educação: a mudança 

conservadora” (AEC do Brasil: 1994), a aprendizagem “é uma forma de 
sabedoria, muito mais que o domínio de habilidades metodológicas”, 
“precisa da técnica como instrumento, mas é, no âmago, uma expressão 
política”. Neste sentido, o papel do professor é de ser um instrumento, 
uma ferramenta para a construção de sujeitos pensantes, autônomos, 
donos de visão crítica e habilitados a criar seus próprios caminhos. 
“Ainda que não se cheguem aos fins sem os meios, são os fins que dão 
sentido aos meios (...) muito mais do que dominar tecnicamente a 
natureza é saber o que fazer da vida (...)” (AEC do Brasil: 1994). 

Há que se pensar, talvez, na mola propulsora do comportamento 
humano: o estímulo, seja através de uma necessidade, seja através do 
desejo. O exercício de “ser professor” e não “professar a verdade” (até 
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porque a verdade é relativa e mutante) deve ser uma busca entre 
balancear-se entre ser ao mesmo tempo “meio de transmissão” e 
“mediador da igualdade” (garantida através das normas e critérios iguais 
para todos). Este exercício deve ser, sobretudo, não um exercício de 
poder na relação professor-aluno, mas um exercício de estímulo. Se fazer 
respeitar pela admiração e pelo desejo de se espelhar, pelo 
reconhecimento do “brilho” do outro e da vontade de adquirir seu 
“brilho” próprio, pela vontade de mudar sua vida e, especialmente, pelo 
desejo de ser cidadão e mudar o mundo. Pode parecer utópico, mas é 
assim que funciona. O medo e a autoridade impostos pelo poder incitam 
a violação das regras, ao não-aprendizado, ao desejo do fim. O estímulo, 
ao contrário, desenvolve as competências, requer esforço para atingir o 
reconhecimento, devolve a vida ao sujeito e a possibilidade de ser 
transformado e transformar o mundo que o cerca. Num ambiente digital 
on-line, por exemplo, comunicar é tornar disponíveis múltiplas 
disposições à intervenção dos alunos (ou usuários). Esse “disponibilizar” 
significa: oferecer múltiplas informações em imagens, sons, textos de 
modo interativo a que potencializem ações que resultem em 
conhecimento; oferecer ocasião para a construção da rede de conexões 
para o aluno manipular as informações e estimular cada aluno com novas 
informações, criar novos percursos, participando como co-autor do 
processo. 

Precisamos nos preparar para a sala de aula on-line como ambiente 
de aprendizagem, para a aprendizagem interativa, para promover e 
incentivar troca de experiências, a ajuda mútua, a participar de debates 
on-line e a construção coletiva do conhecimento. Precisamos, também, 
incentivar a colaboração do governo, das empresas e do terceiro setor no 
processo de instrumentalização das escolas e da inclusão digital 
correspondente. 

A estratégia para minimizar o embate entre tradição e inovação 
que funciona como entrave no processo de aprendizagem é reconhecer 
que não tem mais retorno ao ultrapassado modelo de transmissão do 
conhecimento centrado no professor-ator e aluno-espectador. É preciso 
perceber que a educação interativa não é o mesmo que “alfabetização 
digital”, no sentido de gerar mão-de-obra para o mercado de trabalho 
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cada vez mais informatizado, mas antes de tudo, a educação do sujeito 
para a era do conhecimento e da aprendizagem sustentados. 

De uma coisa podemos ter certeza; o embate entre a tradição e a 
inovação, resulta na participação conjunta das diversas áreas, por 
envolver todas, o estudante que consideradas todas as suas nuances e 
diversidade, é este personagem que nos apresenta as informações 
necessárias para avaliarmos o quanto estamos adequados às exigências 
da atualidade. Porém é veemente que o novo, sempre resulta em mais 
trabalho. Além disso, a inovação trás sempre inicialmente um 
desconforto e a necessidade de abandonar determinados domínios, 
adequar outros e dominar novos conceitos.  

Joe Backer, estudioso dos Paradigmas, apresenta em seus diversos 
trabalhos e mais especificamente no filme “A questão dos paradigmas”, 
o quanto as inovações são dificultadas pela maioria das pessoas. Essas 
dificuldades, conforme ele demonstra, estão ligadas diretamente ao fato 
de sermos levados a enxergar o novo, conforme nos é mais confortável. 
Ou seja, de acordo com a nossa lente. Nossa lente limita a nossa visão do 
novo aos parâmetros que temos como informações e experiências.  Por 
isso verificamos que as pessoas que não estão dentro dos nossos 
referenciais normalmente têm maior facilidade em nos alertar para 
aqueles aspectos que normalmente não vemos no meio em que vivemos.  

Os indicadores sociais que observamos na atualidade demonstram 
que o principal fator de desenvolvimento da sociedade que é a educação, 
deverá sofrer mudanças muito significativas.  

Se a sociedade é feita pelos homens e deve ser desenvolvida, para 
os homens, nos é muito confortável concluir que uma revisão deve ser 
feita urgentemente. Basta observar os índices que temos à nossa 
disposição, tais como, distribuição de renda, perspectivas dos jovens e 
adultos, mudanças do mercado do trabalho, etc... 

Portanto não se trata de reduzir o tema ao embate, e sim, de 
somarmos as experiências e estudos para encontrarmos e definirmos as 
mudanças que são urgentes e necessárias na educação, mudanças que 
passam pelos estágios do ensino de primeiro grau, fundamental e do 
terceiro grau. 
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É fundamental que os discentes e docentes, tenham em seu 
desenvolvimento a perseguição de um sentido de vida, do porque 
estamos aqui e para onde estamos indo, para onde estamos ajudando a 
nossa sociedade ir. 

 
Considerações finais 

 
Historicamente, a escola tem sido autoritária. O professor sempre 

esteve em posição superior e inquestionável, restando aos alunos a 
condição passiva de receptores e arquivos de conhecimento. Sabemos 
que no início do século passado ainda empregavam-se as palmatórias, os 
castigos pelo não cumprimento de tarefas ou por ações que ameaçassem 
de alguma forma a autoridade do educador. Neste ambiente era fácil o 
exercício do poder absoluto.  

Acreditamos que os professores são conscientes de que 
representam referenciais para os seus alunos e, também, como qualquer 
profissional, buscam o sucesso. Como se mede o sucesso do trabalho de 
um professor? Qual deve ser a meta perseguida pelos educadores? O 
sucesso de um docente é o resultado apresentado pela razão de ser de sua 
existência, o aluno. Sendo assim, a meta a ser perseguida é o 
crescimento individual e coletivo do educando e este objetivo depende 
não só do planejamento, da correta execução dos trabalhos 
desenvolvidos em classe e dos resultados das avaliações aplicadas, mas, 
principalmente, da existência de relação positiva e um bom ambiente 
entre os atores no processo de aprendizagem. 

O professor deve ser um desafiador de seus alunos, encorajando-os 
a aprender e a avançar, estimulando os alunos a evoluir e aperfeiçoar-se 
da mesma forma que os atletas, com disciplina e satisfação. A disciplina 
aqui mencionada remete-se ao conceito de ordem, de método, ou seja, 
um tempo para cada coisa, todavia negociada e discutida. O professor 
passa a ser um incentivador em lugar de um expositor e cobrador daquilo 
que expôs. 

Os alunos de hoje devem ser encorajados a perguntar e as velhas 
práticas de memorização e repetição de receitas de bolo tornam-se 
enfadonhas e cansativas. Como já observamos a sala de aula necessita 
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modernizar-se, acompanhando, mesmo que em ritmo mais lento, a 
rapidez característica da sociedade moderna. O professor tem este 
grande desafio, não basta exigir atenção, atitude e resultados somente em 
base do poder da posição. Há que vencer o obstáculo do convencimento.         

Os professores ao invés de sentirem-se ameaçados e buscarem em 
instrumentos tradicionais de poder manter sua posição de primazia, 
devem conectar-se à realidade e desenvolver técnicas de comunicação, 
exposição, participação e discussão que façam com que os alunos 
entendam que professor e aluno são faces de uma mesma moeda.  

Seriedade, compromisso e atenção são fatores cruciais para a 
construção de confiança e credibilidade. O professor deve estar sempre 
consciente que é um modelo para seus alunos e, desta forma, sua atitude 
é o melhor instrumento para relações de poder equilibradas e com baixo 
nível de conflito. Autoridade e respeito devem ser conquistadas e não 
instituídas.            

Na medida em que se reconhece, atualmente, que o processo de 
aprendizagem demanda a interação, a participação e a ação coletiva (que 
compreende a integração de vários setores da sociedade e do professor 
com seus discentes) na construção do conhecimento, observa-se que 
muita falta por fazer. Sabe-se hoje que a unidade só existe na 
consideração das diferenças e na observação do olhar plural. Só é 
possível mudar verdadeiramente o status quo de um indivíduo, 
transformá-lo em “agente” de cidadania e desenvolvimento na sociedade 
na qual está inserido, através do exercício de empoderamento e de 
estímulo à liberdade, da inclusão social e, porque não dizer, na nova era 
globalizada em que vivemos, da inclusão digital na educação. Da mesma 
maneira, o reconhecimento das várias formas de inteligência 
(inteligência interpessoal, intrapessoal, lingüística, naturalista, lógico-
matemática, entre outras-FGV: 2006) pelo professor é absolutamente 
necessário para o desenvolvimento das mesmas. Cada aluno é único e a 
aplicabilidade das formas de inteligência diretamente relacionadas com 
suas possibilidades pessoais deve ser constantemente estimulado. Desta 
forma, o professor deve portar-se como um “orientador”, descobrindo as 
potencialidades de cada aluno, estimulando desafios em outras áreas e 
instigando-o ao “olhar plural, ao foco no processo e não nos resultados 
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de aprendizagem, à maleabilidade, ao trabalho em equipe e cooperação 
entre seus membros, à aplicação das teorias e à valorização da sua 
capacidade de construção” (FGV: 2006).  

Cabe-nos, portanto, além desta compreensão, a criação de 
condições favoráveis em sala de aula para o processo de aprendizagem e 
o fomento de novas práticas, sejam elas governamentais ou empresariais, 
para que possamos exercer nosso ofício. Fomento a parcerias e a 
participação, que se desenvolve não pelo medo e pela autoridade, mas 
pelo estímulo. O estímulo desenvolve as competências, incita a 
responsabilidade social e empresarial e devolve a vida ao sujeito e a 
possibilidade de ser transformado e transformar o mundo que o cerca.  

Ser professor é praticar política-vida e não exercer vida-política. É 
reconhecer as dificuldades oriundas das diferenças sociais e da adoção 
de novos caminhos e novas tecnologias. É buscar, ao mesmo tempo, ser 
instrumento de luz e de reconhecimento da luz do aluno, a luz própria de 
cada um deles. É transformar a disciplina em desejo e a informação em 
território-base para inovações.  

Este é, portanto, nosso dever moral, apesar das diferenças e dos 
embates (econômico-sociais, adoção de novas práticas, inovações e 
relativização das relações de poder entre professor-aluno). Ser professor 
neste contexto contemporâneo é instrumentalizar para a lucidez e para a 
política-vida. É acreditar, ainda que muitos pensem ser uma utopia, na 
arte e no ofício de ensinar. 
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A recuperação da informação baseada em ontologias e no perfil do 
usuário 
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Resumo: A recuperação da informação da informação na sociedade 
contemporânea aumenta sua relevância, na medida em que o volume de 
informações produzidas diariamente cresce em proporções nunca antes 
vistas. A Ciência da Informação, como ciência interdisciplinar, tem 
procurado estudar as disciplinas matemáticas, sociais e tecnológicas 
cujos recursos, metodologias e ferramentas permitam contribuir com o 
armazenamento e a recuperação da informação. Dentre essas ferramentas 
e metodologias destacam-se o uso das ontologias e o perfil do usuário. 
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Introdução 
 
A origem da conservação de documentos teve início há cerca de 

4000 anos, através de técnicas utilizadas pelos povos da região da antiga 
Mesopotâmia, que organizavam tábuas de argilas contendo informações 
de governo, judiciais e de comércio. 

De acordo com Robredo (2004), o processo científico da junção 
das atividades de guarda, conservação e manuseio de documentos vem 
de meados do século XIX, porém, o enfoque que trata o conteúdo do 
documento (sua informação) tem início a partir do surgimento da 
Ciência da Informação e do auxílio das Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC) como suporte. 

Segundo o dicionário Aurélio, o verbete documento é “qualquer 
base de conhecimento, fixada materialmente e disposta de maneira que 
se possa utilizar para consulta, estudo, prova, etc”. 

 Para a Ciência da Informação, um documento possui 
características físicas e intelectuais. As características físicas são: 
conceito de materialidade, de natureza, tamanho, peso, suporte e forma 
de produção, dentre outras. As características intelectuais incluem: o 
conceito de objetividade, de conteúdo, tipo, assunto, de origem (autoria), 
difusão e fonte. 

A organização da informação e de documentos é realizada por 
meio de processos sistemáticos de seleção, categorização, indexação, 
classificação e catalogação em unidades de informação. 

 Já o conceito de unidade de informação como um local fechado, 
como uma biblioteca ou um centro de documentação não existe mais. 
Hoje, este conceito integrou-se ao conceito de rede de informação, sem 
fronteiras, aberto ao mundo, particularmente com o uso do ambiente 
web. 

A organização da informação a partir de unidades de informação é 
desenvolvida tendo em vista facilitar a recuperação de informações 
contidas em documentos, dando-lhes o tratamento adequado de análise, 
avaliação, recuperação, tradução e seleção.  

Se por um lado a organização da informação de forma hierárquica 
e linear facilita sua ordenação e a recuperação, por outro nem sempre 
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atende as necessidades do usuário, no caso de recuperação de grandes 
volumes de dados. 

 
O processo de seleção na organização da informação  

  
No processo de seleção, a fase de análise considera as seguintes 

condicionantes: 
- as relacionadas ao suporte físico onde se encontra armazenada a 

informação; 
- se o registro desta informação está legível ou não, atualizado ou 

desatualizado; 
- a situação do suporte (conservado ou necessitando de 

recuperação ou restauração); 
- em relação ao usuário da informação; 
- se há tecnologia disponível ou compatível para alteração ou 

transferência de suporte;  
- os objetivos da seleção; e 
- a priorização para tratamento dos documentos. 
 

O processo de categorização de assuntos  
 
Este processo visa organizar, por temas e assuntos, os recursos 

existentes de forma padronizada, seguindo sistemas de codificações 
específicos ou estabelecidos para a unidade de informação. 

A adoção de categorização da informação contribui 
qualitativamente com os serviços de informação, ao permitir que a 
recuperação ocorra com um mínimo de imprecisões ou irrelevâncias, 
além de facilitar ao usuário a otimização da pesquisa a categorias e 
subcategorias de assuntos. 

 
O processo de indexação de objetos  

 
As técnicas de indexação de documentos têm por finalidade 

atribuir índices, como palavras-chaves, por exemplo, para expressar, de 
forma resumida o seu conteúdo. 
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Uma unidade de informação poderá dispor de um ou mais sistemas 
de informação, como tesauri, para indexar assuntos, prover o 
entendimento semântico e a interoperabilidade entre outros sistemas. 

 
O processo de classificação na organização da informação 

 
A classificação de documentos pode compreender o suporte, o 

formato, o gênero, a espécie, o tipo, a forma, a natureza da informação e 
o público a que se destina. Um plano de classificação de documentos 
pode considerar o uso de diversas técnicas, por meio de códigos ou de 
metodologias, como a árvore do conhecimento.    

 
O processo de catalogação de recursos  

 
O processo de catalogação de recursos de informação tem por 

finalidade seguir padrões que permitam obter a descrição exata dos 
recursos de informação, particularmente os de suporte eletrônico. 

De acordo com o National Information Standards Organization 
(NISO), os principais sistemas de catalogação são: o Sistema de 
Classificação Decimal de Dewey (considerado universal), as Regras de 
Catalogação Anglo-americana (AACR) e o Machine-Readable 
Cataloging (MARC2). São tipos de metadados para descrever recursos 
de quaisquer tipos de objetos, sejam eles de suporte digital ou não. 

No ambiente web, o padrão Dublin Core prevê a utilização de 
metadados, que são estruturas descritivas da informação sobre outra 
informação ou conhecimento, de forma que venha auxiliar a 
identificação, a descrição, a localização e o gerenciamento do recurso 
informacional. 

A catalogação de recursos por meio de metadados vem ao 
encontro da crescente necessidade de recuperar a informação em meio a 
uma quantidade maior de documentos disponíveis e simplificar a 

                                                 
2 Serve como formato padrão para o intercâmbio de registros bibliográficos e 
catalográficos e de base para a definição de formatos de entrada entre as instituições 
que o utilizam. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Marc 
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descrição de recursos para uso pelos mecanismos automáticos de 
recuperação da informação. 

 
Técnicas e metodologias de organização da informação em contextos 
digitais. 

 
Segundo Baeza-Yates e Ribeiro-Neto (1999), há cerca de 30 anos 

a recuperação da informação vem mudando o enfoque dos seus objetivos 
iniciais de indexação de textos e pesquisa em coleções de documentos 
para incluir, nos dias de hoje, recursos de modelagem, classificação e 
categorização, contemplando a arquitetura de sistemas, interface para o 
usuário, visualização de dados, aplicação de filtros, etc. 

O intensivo uso da internet, a partir de 1990, tem proporcionado o 
surgimento de diversas ferramentas de recuperação da informação, como 
as aplicações de hipertexto e as de multimídia. 

O ambiente web, como um repositório universal do conhecimento 
humano, permite a proliferação de idéias e de informações como nunca 
foi visto até então. Ainda, segundo Baeza-Yates e Ribeiro-Neto (1999), 
o sucesso da internet está depositado na concepção de que a interface 
com o usuário é sempre a mesma, independentemente do ambiente 
computacional. Porém, trouxe como problemas o excesso de informação 
e a dificuldade de se encontrar informação relevante em meio a milhares 
de milhares de páginas que são acrescentadas a cada dia. 

Além da necessidade de organização de conteúdos na web, da 
recuperação de informações, também se manifestou a carência por novas 
formas de comunicação.  

Para atender a essa premente necessidade de organizar a 
informação em contextos digitais, os pesquisadores buscam identificar 
técnicas e metodologias que possam integrar tanto a representação do 
conhecimento quanto a recuperação da informação. Dentre essas 
ferramentas estão o uso de metadados e as ontologias. 
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Metadados 
 
Os metadados, segundo Senso (2003), contribuem para a 

organização da informação nos contextos digitais de três formas: 
- por meio de índices compilados manualmente, formando uma 

base de dados de usuários, onde estes, por meio de formulários, sugerem 
a publicação de metadados dentro de categorias específicas; 

- por meio de bases de dados rastreadas por robôs (spiders), 
agentes inteligentes, utilizando mecanismos clássicos de um motor de 
busca, uma máquina de inferência, uma base de dados e uma interface 
junto ao usuário. Esses robôs alimentam as bases de dados textuais a 
partir de documentos HTML (Hypertext Markup Language) ou outros 
formatos quaisquer de edição; e 

- por meio de uma arquitetura de hardware e software distribuída 
ao longo de todo o ambiente web, fazendo o papel de colheita de 
informações (harvest). Aliados aos harvests estão os gathers e os 
brokers. Os gathers são softwares que extraem informações relativas aos 
arquivos disponíveis na internet e os brokers são aplicações que 
recuperam de forma automática a informação extraída pelos gathers. 

A comunicação entre brokers e gathers é feita por meio do 
sistemas de metadados SOIF (Summary Object Interchange Format). 
(Senso, 2003) 

O documento Understanding Metadata, publicado pelo National 
Information Standards Organization, assegura que são três os tipos de 
metadados. Os metadados descritivos são aqueles cuja finalidade é 
descrever recursos para propósitos de busca e identificação, utilizando 
elementos como título, resumo, autor e palavras-chaves. Os metadados 
estruturais indicam como os objetos compostos são colocados juntos, 
como páginas são ordenadas em capítulos. Os metadados 
administrativos contém informações de gerenciamento de recursos, 
respondendo a questões como: quando e como o recurso foi criado, tipo 
de arquivo, informação técnica disponível e quem pode acessá-lo. Inclui 
também um conjunto de dados administrativos como os de 
gerenciamento de direitos (direito e propriedade intelectual) e os de 
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preservação de metadados, contendo as informações necessárias para 
arquivar e preservar o recurso.  

 
Ontologias 

 
Para Freitas (2003), ontologias são “especificação dos conceitos de 

um determinado domínio e suas relações, restrições e axiomas, definidos 
de forma declarativa”, destinadas a representar “um papel fundamental 
em ambas as soluções”.  

As ontologias têm sido usadas para tratar as estruturas de 
organização da informação a partir de seus relacionamentos e seus 
conceitos, juntamente com os tesauri e as redes semânticas. 

Segundo Sowa (2000), uma ontologia é: “um catálogo de tipos de 
coisas em que se supõe existir em um domínio, na perspectiva de uma 
pessoa que usa uma determinada linguagem”. 

Tim Berners-Lee (1997), considerado o “pai da internet” afirma 
que “ontologia é um documento ou arquivo que formalmente define os 
relacionamentos entre termos.” 

Almeida e Bax (2003), afirmam que a utilização de ontologias na 
organização do conteúdo das fontes de dados é uma abordagem que se 
destaca na organização do conteúdo das fontes de dados.  

Já Novello (2003), informa que as ontologias contribuem para a 
organização do conteúdo a partir da modelagem de sistemas de 
informação, ao representarem a informação por meio de estruturas de 
blocos que podem ser reutilizados e, também, por serem fontes de 
consultas e de referência de domínios.   

A figura 1 apresenta um exemplo de ontologia para o domínio 
“Entretenimento”. 
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Figura 1 – Exemplo de ontologia em um domínio. 

Entretenimento 

  Teatro Cinema 

Programaçã
o

Tem 

Segunda 

Tem 

Especialização Especialização 

Grupo 

Quarta Terça ... 

 
Novas ontologias surgem a cada dia, ditando a necessidade de 

haver uma estruturação de metodologias para sistematizar a construção e 
a manipulação delas. 

Almeida e Bax (2003) relacionam algumas metodologias para 
construção de ontologias. 
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Tabela 2 
 

 
Metodologias para construção de ontologias.  
Fonte: ALMEIDA e BAX (2003, p.10) 

 
A utilização de ontologias na organização do conteúdo das 

fontes de dados. 
  
As ontologias abrangem desde vocabulários e seus significados 

com semântica explícita, expressiva e bem definida, com a possibilidade 
desse conteúdo ser interpretado por máquinas.  

Os conceitos definidos pelas ontologias são baseados em conceitos 
mentais que os humanos possuem a respeito de uma área do 
conhecimento.  

Sob a ótica do desenvolvimento de sistemas baseados em 
conhecimento (Knowledge-Based Systems, KBS), as ontologias, vêm 
contribuindo com as pesquisas de modelagem cognitiva de 
conhecimentos, ao considerar a faceta semântica da representação dos 
dados, dos seres, dos entes, dos objetos digitais e de tudo aquilo que se 
representa como informação, contemplando as teorias dos conceitos, as 
classificações e a modelagem cognitiva de conhecimentos.  

Desta forma, as ontologias permitem especificar explicitamente as 
áreas de conhecimento de um domínio. A formalização da especificação 
do domínio reduz inconsistências, ambigüidades e contradições.  

Na organização do conteúdo das fontes de dados elas têm tido 
relevante papel, onde especialistas de uma área de domínio do 
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conhecimento criam ontologias e definem as regras que regulam a 
combinação entre termos e relações sobre os objetos desse 
domínio(SILVA et al, 2006). 

Segundo Daconta et al.(2003) os conceitos em uma ontologia 
referem-se a classes, relações, propriedades, atributos e valores desses 
atributos e propriedades. 

Wache (2001, apud  Almeida e Bax) classifica, por meio de 
taxonomias3, três papéis desempenhados pelas ontologias na construção 
de fontes de dados, conforme tabela 2. 

 
Tabela 2 

 

 
O uso de ontologias para integração de fontes de dados.  
Fonte: ALMEIDA e BAX (2003, p.5) 

 

                                                 
3 Aplica-se à classificação de coisas ou aos princípios subjacentes da classificação. 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Taxonomia 
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A utilização de ontologias na recuperação da informação e no 
compartilhamento de conhecimento 

 
As ontologias contribuem, segundo Novello (2003), para a 

colaboração entre usuários, na recuperação da informação, ao 
possibilitarem o compartilhamento entre membros de uma mesma 
equipe. Facilitam ainda a integração da informação por meio da 
interoperação entre aplicações distribuídas. 

As buscas, baseadas em ontologias, permitem a recuperação da 
informação ou dos recursos desejados através de pesquisas em bases de 
informações estruturadas nessa metodologia, tornando o resultado da 
recuperação mais rápido, preciso e baseado em estruturas semânticas. 

A disponibilidade da informação é uma preocupação constante, no 
que diz respeito ao seu uso, à universalidade (facilidade de acesso) e ao 
uso de ferramentas disponíveis que facilitem a recuperação da 
informação. 

Para Le Coadic (2002),  
“Usar informação é trabalhar com a 
matéria informação para obter um efeito 
que satisfaça a necessidade de informação. 
Utilizar um produto de informação é 
empregar tal objeto para obter, igualmente, 
um efeito que satisfaça a uma necessidade 
de informação, que esse objeto subsista 
(fala-se então de utilização), modifique-se 
(uso) ou desapareça (consumo)”. 

  
Feitosa (2006) afirma que “o advento da WWW trouxe consigo o 

crescimento exponencial da quantidade de documentos registrados na 
Internet, o que motivou a implementação de outros serviços de 
organização e de recuperação de informações”. 

Para a representação do conhecimento e seu reuso, a ontologia 
explicita o conhecimento de domínio de forma  clara  em alto   nível   de   
abstração,  facilitando a reusabilidade.  O conhecimento, formalizado 
como domínio, pode ser especializado em diferentes aplicações, 

 897 



servindo diferentes propósitos, por diferentes equipes de 
desenvolvimento, em diferentes espaços do tempo. 

Os atuais mecanismos de busca da informação carecem de 
flexibilidade, transparência e precisão, apesar de terem boa cobertura. 
Com o uso de ontologias, além da precisão e boa cobertura, eles terão 
um funcionamento transparente ao usuário, permitindo, também, 
flexibilidade na recuperação da informação. 

  
As técnicas e metodologias de recuperação da informação 

 
DAVENPORT (1996 apud COHEN, 2002) estrutura a gestão da 

informação em quatro etapas: a) determinação de exigências; b) 
obtenção; c) distribuição; e a d) utilização. Afirmando que "(...) o uso da 
informação é algo bastante pessoal" e que é "(...) relativamente fácil 
estimar esse uso". Ele conclui que a gestão da informação preocupa-se 
com o indivíduo, o que este precisa e como utiliza. 

Diversas técnicas destinadas a melhorar o processo de recuperação 
da informação têm surgido, particularmente com os recursos disponíveis 
através das Tecnologias da Informação e Comunicação. 

Um dos grandes problemas das organizações hoje é que o 
gerenciamento da informação produzida é feito por acaso, sem 
metodologias ou técnicas estruturadas. Um fato que contribui para isso é 
a existência de uma ampla variedade de fontes de dados, como papel, e-
mail, jornais, internet, bancos de dados  e outros formatos de mídia 
eletrônica.  

Como a magnitude da informação tem origem em várias fontes, 
torna difícil esse gerenciamento.    

Daconta et al. (2003) ilustraram essa problemática como um 
desafio, conforme figura 1. 
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Figura 1 – O desafio do gerenciamento da informação. 
Fonte: DACONTA et al (2003, p.242). 
 
Eles também relacionaram as seguintes técnicas para organizar a 

informação para recuperá-la com propriedade. 
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Os processos de captura e produção 
 
A primeira técnica para o gerenciamento da informação passa pelo 

processo de captura, feita por um ser humano, que a recebe de qualquer 
tipo de fonte e a dissemina no seio da organização, em meio a uma 
variedade de tipos e formatos, tendo como conseqüência a possibilidade 
de perdas. Para evitar isso, essa documentação deve receber um 
tratamento adequado de identificação no momento de sua obtenção. 

O segundo estágio é composto pela produção, quando a 
informação é armazenada em um banco de dados, gravada em um 
arquivo digital ou indexada em um mecanismo de busca. Para que esse 
processo seja eficiente e eficaz, é necessário que a organização tenha as 
fontes de dados integradas em uma única fonte de entrada. 

Estes processos devem ser validados para produzirem o 
conhecimento da organização e podem ser repetidos em um ciclo de 
workflow (fluxo de trabalho) corporativo, visando dotá-la de 
mecanismos de efetividade, tanto em qualidade como em quantidade.  

Antes de a informação ser inserida no sistema, ela deve ser 
mapeada em tópicos na taxonomia das entidades existentes nas 
ontologias da organização, de forma que partes da informação possam 
ser comparadas com outras partes existentes na base de conhecimento. 

O resultado do processo de captura e de produção obtém 
significativos ganhos ao utilizar o padrão de troca de dados da 
linguagem XML (eXtended Markup Language), com o qual os dados 
originais passarão a ser digitalizados contendo requisitos de segurança e 
confiabilidade, mapeados de acordo com as ontologias da organização e 
publicados e registrados como um web service4. 

 
Os processos de busca e de integração 

 
O terceiro estágio pode ser a integração ou não da informação, de 

acordo com a arquitetura da informação existente. Devem ser 
consideradas as diferenças e a falta de integração entre os sistemas, 
                                                 
4 Solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações 
diferentes. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Web_service. 
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porque podem envolver conversão de dados, incompatibilidade entre 
softwares e frustrar a expectativas de quem for o responsável pela 
integração. 

Os aspectos de falta de integração entre os bancos de dados e 
sistemas também devem ser levados em conta, sob o risco de tornar o 
processo de integração de dados muito caro. 

Encontrar os recursos informacionais dentro da organização pode 
consumir muito tempo, ao demandar a consulta em muitos e diversos 
sistemas, comparar manualmente e selecionar a informação considerada 
correta. Para tal, esse processo deve ser conduzido de forma eficiente. 

Ao armazenar os dados de forma estruturada e em formato de fácil 
acesso com os padrões de web services, associados a ontologias e a 
taxonomias, a recuperação da informação se tornará mais eficiente. A 
integração com todos os web services da organização deverão ser feitos 
por meio do protocolo SOAP5. 

Algumas funcionalidades obtidas por meio dos processos de busca 
e de integração são: descoberta de conhecimento por meio das 
taxonomias, web services baseados em pesquisa aos dados, pesquisas 
por associações, pesquisas baseadas em padrões, pesquisas manuais ou 
baseadas em agentes, consultas baseadas em regras e inferência 
automatizada. 

 
O processo de aplicação dos resultados 

 
É a última parte do processo de centralização do conhecimento de 

uma organização. Parte do processo de mapeamento das ontologias é 
agregado aos produtos obtidos de outras fontes. 

A metodologia proposta por Daconta et al. (2003) é exemplificada 
na figura 2, onde eles mapeiam todos os processos, a partir do seguinte 
fluxo:  

1. obtenção da informação 
2. validação 

                                                 
5 Protocolo para troca de informações estruturadas em uma plataforma descentralizada 
e distribuída, utilizando tecnologias baseadas em XML. Fonte: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Soap. 
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3. marcação com recursos da linguagem XML 
4. inserção de dispositivos de confiança, como assinatura digital 
5. inserção de anotações 
6. inserção de mais dispositivos de confiança, como assinatura 

digital 
7. tradução semântica 
8. armazenamento dos web services 
9. registro dos web services 
10. processo final, com a integração dos web services, banco de 

dados e ontologias 

 

 

Figura 2 – Modelo de processo de captura e produção de informação. 
Fonte: DACONTA et al (2003, p.245). 
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Conclusão 
 
A visão geral, por parte de pesquisadores e comunidade científica, 

é de que a cada dia o assunto sobre a recuperação da informação 
relevante está se tornando mais debatido e pesquisado. 

A avalanche da produção da informação digital em escala mundial 
é um caminho sem volta e o fato desta informação estar sendo produzida 
de forma não-estruturada, pelas características intrínsecas do ambiente 
web, é um problema que vem atingindo também as organizações. 

As Tecnologias da Informação e de Comunicação têm contribuído 
de forma incisiva para a convergência dos padrões entre os suportes de 
informação, além de permitir a criação e a produção de novos objetos 
digitais. 

Para permitir que os Sistemas de Recuperação de Informação se 
tornem eficazes é necessário a adoção de mecanismos, metodologias e 
técnicas destinadas a atender a necessidade dos usuários, no tocante às 
respostas de suas pesquisas. 

Nesse aspecto, o uso de ontologias e de metadados já estão se 
tornando como metodologias indispensáveis à organização dos dados e à 
forma de como disponibilizar a informação aos usuários. 

Um outro fator por demais relevante é o aspecto semântico da 
informação. As modelagens dos novos sistemas de gestão do 
conhecimento já consideram o tratamento semântico como essencial à 
eficácia dos mecanismos de busca e de recuperação da informação. 

O uso dos metadados como padrão para as estruturas de dados 
facilita atender a demanda dos usuários, de acordo com suas 
necessidades, em relação ao conteúdo e à sintaxe dos dados. 

As ontologias representam uma importante contribuição por 
permitir a abstração entre níveis dentro do domínio do conhecimento 
abrangido, facilitando tanto a representação como a recuperação da 
informação. 

O usuário, como principal interessado na utilização da informação, 
continua sendo o agente impulsionador em busca das tecnologias, 
técnicas, ferramentas e métodos que lhe facilitem tratar com a 
problemática do excesso de informação. 
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Estudo empírico do diferencial de rendimentos por gênero 
 

 
Fabio Nogueira Carlucci 1  

 
 

                                                

Resumo: O artigo investiga de modo empírico o diferencial de 
rendimentos por gênero em três setores do mercado de trabalho 
brasileiro. Observamos o setor de Indústria de Transformação, o setor de 
Comércio e Reparação e o setor de Transporte, Armazenagem e 
Comunicação, usando microdados da Pesquisa Nacional por 
Amostragem de Domicílios – PNAD/2005.  Utilizando regressão 
combinada com uma versão da decomposição de Oaxaca-Ransom 
(1994), estimamos a componente do diferencial de rendimentos por 
gênero não explicado pelas características pessoais de produtividade 
(dotações). O principal resultado é que a parcela devida a diferenças de 
remuneração não explicada por fatores observáveis, obtida pela 
decomposição de Oaxaca-Ransom (1994), é maior do que a parcela dos 
diferenciais de rendimentos atribuídas às diferenças de características 
produtivas pessoais. Nossos resultados indicam discriminação por 
gênero nos três setores. Além disso, no setor de Transporte, 
Armazenagem e Comunicação encontramos indícios de discriminação 
contra os homens. Dessa forma, faz-se necessária uma investigação 
sobre as interações sociais nos diversos setores nos quais o mercado de 
trabalho brasileiro está particionado, pois esta deve ser uma das raízes do 
fenômeno observado. Este resultado nos permite dizer que no mercado 
de trabalho brasileiro, a discriminação por gênero depende do setor em 
análise. 
 
Palavras-chave: mercado de trabalho, diferenciais de rendimentos, 
gênero, discriminação. 
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1. Introdução 
 
Em 2005, segundo a PNAD, o rendimento médio do trabalhador 

brasileiro estabilizou-se em R$ 733, mesmo valor real registrado em 
2003. Essa estabilidade interrompeu a queda de rendimentos que vinha 
ocorrendo desde 1997. Houve diminuição do grau de concentração da 
renda do trabalho. Enquanto a metade da população ocupada, que recebe 
os menores rendimentos, teve ganho real de 3,2%, a outra metade, que 
tem rendimentos maiores, teve perda de 0,6%. A parcela dos que 
ganham até um salário mínimo permaneceu praticamente a mesma, 
enquanto que de 2003 a 2004, variou de 27,7% para 27,6%. 

Enquanto a maior parte de ocupações das mulheres corresponde a 
trabalho doméstico ou trabalho assalariado sem vínculo formal, entre os 
homens cresceu com mais intensidade o emprego com carteira assinada 
atingindo 6,7%. Já o desemprego declinou 0,5% entre as mulheres, 
enquanto que entre os homens, a redução foi mais expressiva, atingindo 
10%. Isso se deve ao tipo de postos de trabalho gerados, em especial na 
indústria, na construção civil e no setor transporte. Por outro lado, 
observa-se na pesquisa que o nível de rendimentos está muito vinculado 
às características individuais dos assalariados, mesmo com outros 
quesitos, que não podem ser negligenciados como, por exemplo, setor de 
atividade. Neste sentido, aspectos como a discriminação por gênero e o 
impacto do nível de escolaridade sobre o patamar dos salários são, 
naturalmente, objetos de pesquisa. 

Reforçando a observação, os dados da RAIS – Relação Anual de 
Informações Sociais, de 2005, publicados pelo Ministério do Trabalho, 
mostram que a remuneração média das mulheres (R$ 1 mil) é inferior a 
dos homens (R$ 1,2 mil). Sem embargo, a origem pode estar em 
distintos níveis médios de escolaridade e, nesse caso, seria pouco 
rigoroso atribuir a desigualdade a uma possível discriminação. Contudo, 
os dados da RAIS/2005 mostram que, em cada escala de Grau de 
Instrução, existe diferencial desfavorável às mulheres. No caso de 
indivíduos analfabetos, por exemplo, o salário médio dos homens é 22% 
superior ao das mulheres. No superior completo, este percentual se eleva 
a 76%. Além disso, os resultados da PNAD/2005, também indicam a 
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persistência de um diferencial positivo de rendimentos médios dos 
homens em relação aos rendimentos médios das mulheres. 
Naturalmente, somos induzidos a uma investigação sobre esse 
diferencial de rendimentos médios por gênero no mercado de trabalho 
brasileiro. 

Assim, com base nos dados da PNAD/2005 investigamos a 
situação da mulher em três setores do mercado de trabalho brasileiro, 
definidos pela PNAD. O setor de Indústria e Transformação, o setor de 
Comércio e Reparação e o setor de Transporte, Armazenagem e 
Comunicação, doravante denominados, neste artigo, de indústria, 
comércio e comunicação, respectivamente. As interações sociais 
constituem a razão da escolha desses três setores. No setor de indústria 
há pouca interação social entre os trabalhadores. Já no setor de comércio 
há muita interação social, comparando-se com o setor de indústria, mas é 
no setor de comunicação que se observa a maior interação social.  

Em cada um deles, usando a metodologia de Oaxaca-Ransom 
(1994) separamos, por gênero, a parcela dos diferenciais de rendimentos, 
que seria devida às diferenças de características produtivas pessoais, de 
outra parcela, que seria devida a diferenças na remuneração não 
explicadas por fatores observáveis, com a finalidade de investigar a 
indicação existência de discriminação por gênero.   

O artigo está estruturado em cinco seções, além dessa introdução. 
Na segunda seção, fazemos uma breve revisão da literatura sobre 
discriminação no mercado de trabalho. Na terceira seção apresentamos 
os dados da amostra utilizada na pesquisa. Na quarta seção, 
apresentamos a metodologia empregada e o modelo empírico a ser 
estimado. Na quinta seção são apresentados os resultados e, na sexta 
seção, as conclusões.  

 
2. Breve revisão da literatura 

 
A existência de discriminação no mercado de trabalho se 
verifica quando um grupo de indivíduos que têm 
habilidades, educação, treinamento, experiência e 
produtividade iguais, recebe salário diferente ou tratamento 
diferenciado por causa de sua raça, sexo, cor, religião, 

 909 



idioma, condição econômica ou social, aparência física e 
etnia, sem que estas características tenham efeitos sobre a 
sua produtividade. [Loureiro (2003)]. 
 

Estudos sobre a persistência de um diferencial de rendimentos 
médios não explicados por características produtivas por gênero estão 
amplamente documentados. Podemos destacar [Becker (1957), Bulow, J. 
and Summers, L. (1986), Piore, M. (1970), Phelps (1972), Spence 
(1973), Oaxaca (1973), Blinder (1973), Aigner e Cain (1977), Cain 
(1986), Cotton (1988), Barros e Ramos (1992), Oaxaca-Ransom (1994), 
Cavalcanti e Guimarães (1999), Albrecht, Bjorklund e Vroman (2001), 
Loureiro (2003), de la Ricca, Dolado e Llorens (2005), Santos e Ribeiro 
(2005) inter alia]. 

No modelo seminal, com fundamentação microeconômica, de 
Becker (1957) a fonte de discriminação é a discriminação pessoal. Neste 
modelo foi estudada a discriminação por raça nos Estados Unidos. 

Nos modelos de Phelps (1972), Aigner e Cain (1977), a fonte de 
discriminação é a discriminação estatística.  

O modelo de Spence (1973) pode ser visto como parte do modelo 
de seleção adversa.  

Um terceiro grupo de modelos como, por exemplo, Piore (1970) e 
Bullow e Summers (1986), adotam como fontes de discriminação o 
desejo e uso do poder de monopólio.  

Oaxaca-Blinder (1973), Cotton (1988), Oaxaca-Ransom (1994) 
desenvolveram metodologias para constatar indicações de discriminação.  

Na literatura nacional, Barros e Ramos (1992) argumentam que se 
considerarmos a idade e a educação, o grau de diferenças de salários 
entre homens e mulheres será maior do que se não considerarmos essa 
variáveis.  

Em relação à discriminação, Cavalcanti e Guimarães (1999), 
utilizando a técnica da regressão quantílica, constataram a presença de 
discriminação em relação às mulheres, sendo esta crescente dos níveis 
iniciais de rendimento para os mais elevados.  

Em sua resenha, Loureiro (2003) descreve a discriminação no 
mercado de trabalho, apresentando, de forma didática, os principais 
modelos usados na literatura internacional e nacional até 2003. 
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Albrecth, Byorklund e Vroman (2001) usam regressão quantílica 
em seu estudo sobre discriminação.  

de la Ricca, Dolado e Llorens (2005) estudam o diferencial de 
rendimentos por gênero na Espanha, por meio de regressão quantílica e 
da metodologia contra-factual de Machado e Mata (2004) para investigar 
a existência de glass ceiling e de  glass floor.  

Recentemente, Santos e Ribeiro (2005) revistaram o estudo do 
diferencial de rendimentos por gênero no Brasil, com dados da PNAD de 
1999, usando regressão quantílica e a metodologia contra-factual de 
Machado e Mata (2004) para investigar a existência de glass ceiling e de 
glass floor no mercado de trabalho brasileiro. 

 
3. Dados  

 
Neste artigo, para estudar os diferenciais de rendimentos por 

gênero foram usadas tabulações de microdados da Pesquisa Nacional por 
Amostragem de Domicílios – PNAD/2005.  

Seguindo Santos e Ribeiro (2005), a amostra foi limitada aos 
adultos da faixa etária de 25 a 55 anos, para evitar uma maior variação 
relativa do emprego, com vínculos regulados pela CLT, da área urbana, 
com rendimentos positivos, com base em 2005, normalizados pelo 
número de horas trabalhadas.  

Além disso, foram usados três setores do mercado de trabalho, 
definidos pela PNAD. O setor de Indústria de Transformação, o setor de 
Comércio e Reparação e o setor de Transporte, Armazenagem e Comunicação. 
As variáveis em estudo e os dados da amostra estão nas Tabelas 1 e 2, 
apresentadas a seguir: 
 
Tabela 1 – Descrição das variáveis 

 
Variável Descrição Tipo Tam. Dec

. 
Variação 

escol Escolaridade em anos Numérica 
 

8 0 0 – 15 

wage Redimento em R$ (09/2005) Numérica 
 

8 2 ),0( +∞  

hrs Horas semanais trabalhadas 
pelo empregado. 

Numérica 8 2 1 - 98 

 911 



w Rendimento normalizado 
pelas horas semanais 
trabalhadas. 

Numérica 8 2 ),0( +∞  

lnw Logaritmo natural do 
rendimento normalizado. 

Numérica 8 2 ),( +∞−∞
 

age Idade em anos Numérica 8 0 25 – 55 
 

age2 Idade ao quadrado Numérica 
 

8 0 625 – 
3025 

man Variável indicadora do sexo 
masculino 

Numérica 8 0 0 – 1 

indutrans Variável indicadora de 
vínculo do empregado com o 
setor de Indústria de 
Transformação 

Numérica 8 0 0 – 1 
 
 
 

comer Variável indicadora de 
vínculo do empregado com o 
setor de Comércio e 
Reparação 

Numérica 8 0 0 – 1 

comun Variável indicadora de 
vínculo do empregado com o 
setor de Comércio e 
Reparação 

Numérica 8 0 0 – 1 
 

 
Tabela 2 – Variáveis segundo a amostra 
 

Variável No. Obs. Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

1 2 3 4 5 6 
Geral (Toda a amostra) 

w 116277 849.1027 1454.313 1 200000 
escol 116277 7.8346 4.468945 0 15 
hrs 116277 42.0861 13.40116 1 98 
age 116277 38.0282 8.485761 25 55 
age2 116277 1518.1500 665.5892 625 3025 
man 116277 0.5874 0.492309 0 1 
      

Setor de Indústria de Transformação 

w 16535 852.0039 2099.292 1 200000 
escol 16535 7.774418 3.935095 0 15 
hrs 16535 42.828 11.52432 1 98 
age 16535 37.30953 8.419866 25 55 
age2 16535 1462.891 654.8178 625 3025 
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man 16535 0.6178409 0.48593 0 1 
      

Setor de Comércio e Reparação 

w 21005 846.3632 1240.022 1 40000 
escol 21005 8.231183 3.87025 0 15 
hrs 21005 44.54297 14.2989 1 98 
age 21005 37.22404 8.451987 25 55 
age2 21005 1457.062 656.8634 625 3025 
man 21005 0.6268984 0.48364 0 1 
      

Setor de Transporte, Armazenagem e Comunicação 

w 6321 977.0577 1030.208 10 15000 
escol 6321 8.062016 3.77122 0 15 
hrs 6321 47.81158 13.87687 1 98 
age 6321 38.05901 8.589799 25 55 
age2 6321 1522.261 671.8099 625 3025 
man 6321 0.8846701 0.319445 0 1 
      

Fonte: PNAD (2005) 
 
4. Metodologia - Decomposição de Oaxaca-Ransom (1994)  

 
Com relação a diferenciais de salários no mercado de trabalho, 

Oaxaca (1973) encontrou indicações de que uma parte da proporção do 
diferencial de salário entre homens e mulheres é devida à presença de 
discriminação no mercado de trabalho. Blinder (1973) mostra que 
diferenciais de salários entre brancos e negros e homens e mulheres são 
derivados da discriminação no mercado de trabalho. Adotamos os 
procedimentos de Cotton (1988) e Oaxaca-Ransom (1994).  

Para investigar a existência de discriminação por gênero, dividimos 
a amostra em dois grupos, a saber, o grupo dos homens (M) e o grupo das 
mulheres (F). Para cada setor, estimamos duas equações, uma para os 
homens e outra para as mulheres. O modelo a ser estimado é: 

 
εββββ ++++= 2

3210ln ageageescolw      (1) 
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Em (1), é uma constante; age representa a variável idade, como 
Proxy da experiência; escol representa a variável escolaridade, como 
Proxy das características pessoais ou habilidades;  representa os 
rendimentos totais de cada indivíduo da amostra,  representa o 
logaritmo natural de  e, ainda,  representa os termos de erro com 
média zero, independentes, identicamente distribuídos e não 
correlacionados. 

0β

w
wln

w ε

Sendo Mwln  a média do logaritmo natural dos rendimentos do 
grupo dos homens e Fwln  a média do logaritmo natural dos 
rendimentos do grupo das mulheres, o diferencial entre as médias dos 
logaritmos naturais dos rendimentos dos homens e das mulheres é dado 
por: 

                    
)ˆ(')ˆ(')'(lnln FFMMFMFM XXXXww βββββ −+−+−=− ∗∗∗  (2) 

 
Em (2),  é o vetor de coeficientes estimados para os homens, 

 é o vetor de coeficientes estimados para as mulheres, 
Mβ̂

Fβ̂ MX '  é o vetor 
de médias das características dos homens, FX '  é o vetor de médias das 
características das mulheres e  é o vetor de coeficientes que 
determina os rendimentos na ausência de discriminação. No RHS, o 
primeiro termo 

∗β

∗− β)'FM XX(  é a parte do diferencial relativa às 
diferenças das características produtivas entre homens e mulheres, ou 
seja, é o diferencial devido às dotações de cada indivíduo. O segundo 
termo )ˆ(' ∗ββMX −M  é a parte do diferencial relativa aos rendimentos 
que representa a vantagem atribuída aos homens e o terceiro termo 

)ˆ( Fββ −∗

p

'FX  é a parte do diferencial relativa aos rendimentos que 
representam a desvantagem atribuída às mulheres. O segundo e o 
terceiro termos juntos, do RHS de (2), representam a estimativa devida à 
discriminação. O estimador  é definido por , 
onde é a proporção de trabalhadores homens e  é a proporção de 
trabalhadores mulheres no mercado de trabalho. Portanto, na ausência de 

∗β FM qp βββ ˆˆ +=∗

q
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discriminação segue que , vide Cotton (1988). 
Assumimos que é a proporção de trabalhadores homens e  é a 
proporção de trabalhadores mulheres na amostra.   

FM βββ ˆˆ ==∗

p q

∆

 
5. Resultados 

 
A Tabela 3, apresentada a seguir, exibe algumas estatísticas 

descritivas do logaritmo natural dos rendimentos médios, obtidas com 
base na amostra, por gênero em níveis (percentis) crescentes de 
escolaridade. 

 
Tabela 3 - Estatísticas descritivas do logaritmo natural dos rendimentos médios 
segundo o gênero em níveis (percentil) crescentes de escolaridade. Brasil, 2005. 

 
Estatística Homens(M) Mulheres(F) (%) 
Geral (toda a amostra)    
Média 2.615919 2.503578 11.9 
Desvio padrão 0.9504518 0.9349212 - 
Máximo 8.699514 8.294049 50.0 
Mínimo -3.871201 -1.832582 -87.0 
Percentil 1% 0.356675 0.2231435 14.3 
Percentil 5% 1.272966 1.098612 19.0 
Percentil 10% 1.609438 1.514128 10.0 
Percentil 25% 2.014903 1.962259 5.4 
Percentil 50% 2.525729 2.374906 16.3 
Percentil 75% 3.123566 2.995732 13.6 
Percentil 90% 3.912023 3.749504 17.6 
Percentil 95% 4.339467 4.189655 16.2 
Percentil 99% 5.233779 5.010635 25.0 
Número de observações 68298 47979 - 
Setor de Indústria de Transformação    
Média 2.756730 2.25374 65.4 
Desvio padrão  0.8138641 0.9008213 - 
Máximo 8.699514 6.50229 800.0 
Mínimo -1.386294 -1.832582 56.3 
Percentil 1% 1.098612 -0.5108256 400.0 
Percentil 5% 1.696449 0.6931472 172.7 
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Percentil 10% 1.897120 1.272966 86.7 
Percentil 25% 2.207275 1.897120 36.4 
Percentil 50% 2.624669 2.251292 45.3 
Percentil 75% 3.218876 2.685577 70.5 
Percentil 90% 3.816713 3.218876 81.8 
Percentil 95% 4.302221 3.794240 66.2 
Percentil 99% 5.075174 4.627643 56.4 
Número de observações 10216 6319 - 
Setor de Comércio e Reparação    
Média 2.637203 2.444682 21.2 
Desvio padrão 0.8747383 0.8946700 - 
Máximo 8.517193 7.495542 177.8 
Mínimo -3.871201 -1.568616 -90.0 
Percentil 1% 0.597837 0.000000 81.8 
Percentil 5% 1.394327 1.049822 41.1 
Percentil 10% 1.696449 1.455287 27.3 
Percentil 25% 2.079442 1.937942 15.2 
Percentil 50% 2.525729 2.353878 18.8 
Percentil 75% 3.123566 2.931194 21.2 
Percentil 90% 3.794240 3.583519 23.5 
Percentil 95% 4.215705 3.912023 35.5 
Percentil 99% 5.010635 4.828314 20.0 
Número de observações 13168 7837 - 
Setor de Transporte, Armazenagem e 
Comunicação    
Média 2.741870 2.847823 -10.1 
Desvio padrão 0.7879205 0.7715660 - 
Máximo 6.907755 6.802395 11.1 
Mínimo -1.386294 -0.3646432 -64.0 
Percentil 1% 0.867505 1.272966 -33.3 
Percentil 5% 1.570217 1.919593 -29.5 
Percentil 10% 1.832582 2.014903 -16.7 
Percentil 25% 2.274800 2.309230 -3.4 
Percentil 50% 2.708050 2.708050 0.0 
Percentil 75% 3.178054 3.308107 -12.2 
Percentil 90% 3.711352 3.912023 -18.2 
Percentil 95% 4.135167 4.317488 -16.7 
Percentil 99% 4.998213 5.010635 -1.2 

 916 



Número de observações 5592 729 - 
Fonte: PNAD (2005).    
Nota: (%) indica a diferença percentual entre os rendimentos médios dos homens em 
relação aos rendimentos das mulheres.  

∆

 
A Tabela 3 compara os rendimentos de homens e mulheres em alguns 
percentis (níveis crescentes de escolaridade) da distribuição e em cada 
um dos setores escolhidos. Observamos um diferencial de rendimentos 
médios de 11,9% a favor dos homens em todos os setores. No Setor de 
Indústria de Transformação, o diferencial de rendimentos médio é de 
65,4% a favorecendo os homens. No Setor de Comércio e Reparação, o 
diferencial de rendimentos médios, em favor dos homens, decresce para 
21,2% e no Setor de Transporte, Armazenagem e Comunicação, o 
diferencial de rendimentos médios é de 10,1% em favor das mulheres. 
Dessa forma, há indícios de discriminação em desfavor das mulheres em 
todos os setores com exceção do último, onde há indício de 
discriminação em desfavor dos homens. A seguir, nas figuras 1, 2, 3, 4 e 
5, apresentamos a distribuição do diferencial de rendimentos por gênero 
em níveis crescentes de escolaridade (percentis) obtidos na Tabela 3. 
 
Figura 1 – Distribuição do diferencial de rendimentos entre homens e mulheres, com 
vínculo na CLT, da área urbana, da faixa etária 25-55 anos, com rendimentos positivos, 
em níveis (percentis) crescentes de escolaridade. Brasil, 2005. 
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Fonte: PNAD (2005) 
 
Figura 2 – Distribuição do diferencial de rendimentos entre homens e mulheres, da 
área urbana, com vínculo na CLT, faixa etária 25-55 anos, com rendimentos positivos 
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em níveis (percentis) crescentes de escolaridade, do Setor de Indústria de 
Transformação. Brasil, 2005. 
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Fonte: PNAD (2005) 
 
Figura 3 – Distribuição do diferencial de rendimentos entre homens e mulheres, da 
área urbana, com vínculo na CLT, faixa etária 25-55 anos, com rendimentos positivos 
em níveis (percentis) crescentes de escolaridade, do Setor Comércio e Reparação. 
Brasil, 2005 
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Fonte: PNAD (2005) 
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Figura 4 – Diferencial de rendimentos, entre homens e mulheres, da área urbana, com 
vínculo na CLT, faixa etária 25-55 anos, com rendimentos positivos em níveis 
(percentis) crescentes de escolaridade, do Setor Transporte, Armazenagem e 
Comunicação. Brasil, 2005 
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Fonte: PNAD (2005) 
 
Figura 5 – Diferencial de rendimentos entre homens e mulheres, da área urbana, com 
vínculo na CLT, faixa etária 25-55 anos, com rendimentos positivos em níveis 
(percentis) crescentes de escolaridade, dos setores de Indústria de Transformação, 
Comércio e Reparação e de Transporte, Armazenagem e Comunicação. Brasil, 2005 
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Fonte: PNAD (2005) 
 

A Figura 1 mostra a variação percentual dos rendimentos médios 
dos homens, em relação aos rendimentos das mulheres, no caso geral. 
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Observa-se que o maior coeficiente angular está no último intervalo da 
distribuição, denotando uma tendência de maior aumento do diferencial 
para os trabalhadores de maior escolaridade, sugerindo a existência de 
um teto de vidro (glass ceiling). 

No entanto, quando verificamos os setores, essa observação não se 
confirma. 

Na Figura 2 temos a variação percentual dos rendimentos médios 
dos homens, em relação aos rendimentos médios das mulheres, do setor 
de Indústria de Transformação.  

Nesse setor, o maior coeficiente angular (em módulo) está no 
primeiro intervalo da distribuição, indicando um possível glass floor, 
não havendo indicação de teto de vidro, pois o final da distribuição é 
decrescente. 

Como no setor de indústria não há muita interação social e, na 
distribuição da Figura 2, o primeiro intervalo indica a mais baixa 
escolaridade, há indicação de discriminação por parte do empregador 
(discriminação estatística) para este nível de escolaridade. Nos mais 
altos níveis de escolaridade há uma clara diminuição do diferencial, que 
está tendendo ao seu menor valor.   

A Figura 3 apresenta a variação percentual dos rendimentos 
médios dos homens, em relação aos rendimentos das mulheres, do setor 
de Comércio e Reparação. Nesse setor, há grande interação social que, 
claramente, inibe a discriminação estatística, e, embora haja diferencial 
positivo de rendimentos, este é muito menor que no setor de indústria, 
tanto nos níveis mais baixos de escolaridade, quanto nos mais altos. 
Além disso, observa-se que nos níveis mais altos o diferencial tende a 
zero. Isto não é uma indicação muito clara de discriminação. Nesse setor 
não há indicação nem de glass floor e nem de glass ceiling, porém 
observa-se que nos níveis de mais baixa escolaridade há a maior 
indicação de discriminação, que tende a desaparecer à medida que a 
escolaridade aumenta. Na Figura 4, temos a variação percentual dos 
rendimentos médios dos homens, em relação aos rendimentos das 
mulheres, no setor de Transporte, Armazenagem e Comunicação. 
Observa-se, nesse setor, que em todos os níveis de escolaridade, o 
diferencial é negativo, indicando que as mulheres têm melhores 

 920 



rendimentos do que os homens. Portanto, se há discriminação, esta é 
contra os homens. Ou seja, em alguns setores há indicação de 
discriminação contra as mulheres, mas em outros, há indicação de 
discriminação contra os homens. Portanto, não se pode afirmar que no 
mercado de trabalho brasileiro a discriminação é exclusivamente contra 
as mulheres, pois os indícios de discriminação dependem do setor em 
análise. Na Figura 5, temos a variação percentual dos rendimentos 
médios dos homens em relação aos rendimentos das mulheres nos três 
setores considerados, reforçando as observações anteriores. 

A Tabela 4, apresentada a seguir, exibe os resultados da 
decomposição de Oaxaca-Ransom (1994) das médias dos logaritmos 
naturais dos rendimentos por gênero. No setor Geral (amostra toda), 
podemos observar que há indicação de discriminação por gênero, sendo 
que o coeficiente de discriminação por gênero é igual a 0.36. No setor de 
Indústria de Transformação observamos o maior coeficiente de 
discriminação, igual a 0.71, confirmando os resultados da Tabela 3 e da 
Figura 2. Por outro lado, no setor de Transporte, Armazenagem e 
Comunicação observamos que a discriminação é em favor das mulheres 
e em desfavor aos homens, sendo o coeficiente de discriminação igual a 
0.15, de acordo, também, com a Tabela 3 e a Figura 4. 

 
Tabela 4 – Decomposição de Oaxaca-Ransom (1994) do diferencial de rendimentos 
por gênero. Brasil, 2005. 
 

 Dotações 
 

Favorável a i  Desfavorável a  j  

1 
 

2 3 4 5 

Setor ∗− β)'( ji XX
 

)ˆ(' ∗− ββ jiX
 

)ˆ(' jjX ββ −∗  ji ww lnln −  

Geral 
 

-0.192 0.125 0.180 0.112 
(D=0.36)** 

 
Indústria de 
Transformação 
 

-0.036 0.203 0.336 0.503 
(D=0.71)** 

Comércio e 
Reparação 
 

-0.104 0.111 0.186 0.193 
(D=0.35)** 
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Transporte, 
Armazenagem e 
Comunicação 

-0.247 0.024 0.117 -0.106 
(D=0.15)** 

Fonte: PNAD (2005) 
Notas: (1) = trabalhadores homens e = trabalhadores mulheres. (2) Assumimos que  

, onde  é a proporção de trabalhadores  (homens) e  é a proporção de 
trabalhadores  (mulheres) na amostra.  (3) (**) D = coeficiente de discriminação, 
definido por: , sendo (W ) a taxa observada de 
salário masculino-feminino e (W =  a taxa de salário masculino-
feminino na ausência de discriminação, onde  e  são os produtos marginais 
dos homens e mulheres, respectivamente. 

i
jβ̂

j

/m W
0

i qpββ ˆ* += p

)1 =

i

m

)

q

j
ln(D 0)ln()/ln( ffm WWW −+

)/ fm W (PMgm

fW/

PMgf

/ PMgf

PMgm

 
6. Conclusões  

 
Na investigação empírica do diferencial de rendimentos por gênero 

em três setores do mercado de trabalho brasileiro, com base em 
microdados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios – 
PNAD/2005 e usando regressão combinada com uma versão da 
decomposição de Oaxaca-Ransom (1994), observamos que a parcela 
devida a diferenças de remuneração não explicada por fatores 
observáveis, obtida pela decomposição de Oaxaca-Ransom (1994), é 
maior do que a parcela dos diferenciais de rendimentos atribuídas às 
diferenças de características produtivas pessoais.  

Nossos resultados indicam que há discriminação por gênero no 
setor geral (amostra toda), com indicação de possível teto de vidro para o 
salário das mulheres. Porém, quando examinamos os setores nos quais a 
pesquisa se deteve, este resultado não se confirma, tanto pelas 
estatísticas da amostra quanto pela decomposição de Oaxaca-Ransom 
(1994).  

No setor de Indústria de Transformação, a maior (em módulo) taxa 
de variação da distribuição localiza-se no primeiro intervalo, sugerindo 
um possível glass floor e, ainda, não havendo indicação de teto de vidro, 
pois o final da distribuição é decrescente. Há sugestão de discriminação 
estatística, nos níveis mais baixos de escolaridade. O índice de 
discriminação desse setor foi o maior encontrado na amostra (0,71).  
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O setor de Comércio e Reparação, devido à grande interação 
social, apresenta um índice de discriminação contra a mulher (0,35) 
muito próximo do índice da amostra toda (0,36), mas a distribuição 
tende ao seu menor valor, para os níveis mais altos de escolaridade e não 
há indicações nem de glass floor nem de glass ceiling.  

No setor de Transporte, Armazenagem e Comunicação 
encontramos o menor coeficiente de discriminação (0,15) da amostra, 
mas a discriminação é em favor das mulheres e em desfavor aos homens. 
Este resultado nos permite dizer que, no mercado de trabalho brasileiro, 
a discriminação por gênero depende do setor em análise. Quanto maior a 
interação social do setor, menor é o índice de discriminação. 

Como indicação de pesquisas futuras, sugerimos uma investigação 
mais profunda sobre as interações sociais nos diversos setores de 
atividades nos quais o mercado de trabalho brasileiro está particionado, 
pois estas devem ser uma das raízes do fenômeno observado. 
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