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discutir a divisão sexual do trabalho diante das atuais mudanças no mundo do trabalho. Tais

progressos são marcados por um movimento identificado e contínuo do avanço de mulheres

em profissões tipicamente masculinas. Para isso fez-se necessário compreender os princípios

norteadores da divisão sexual do trabalho e os mecanismos sociais, tais como a segregação

horizontal, que evidenciam as desigualdades entre os gêneros no mercado de trabalho. Dessa

forma, ao analisar-se o avanço da mulher no mercado de trabalho e a feminização das

profissões com sua inserção em territórios masculinos busca-se identificar nesse estudo o que

há de novo na divisão sexual do trabalho.
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Introdução

As discussões no campo da divisão sexual do trabalho evidenciam que mulheres e

homens exercem papéis pré-definidos socialmente, sendo inseridos em duas categorias –

masculino e feminino – que não podem ser analisadas apenas por suas diferenças biológicas,

pois esses papéis contemplam questões que ultrapassam a esfera orgânica e os colocam em

dois grupos distintos, definidos por uma divisão sociográfica (KÉRGOAT, 1996).

Esta divisão definida estuda as diferenças na distribuição desses sujeitos “no mercado

de trabalho, nos ofícios e nas profissões, e as variações no tempo e no espaço dessa

distribuição”, possibilitando uma organização na divisão sexual do trabalho. Segundo Hirata e

Kérgoat (2007), existem dois princípios organizadores dessa divisão do trabalho entre os

sexos que são: (a) o princípio de separação – que determina a existência de trabalho de

homem e trabalho de mulheres – e (b) princípio da hierarquização – em que o trabalho do

homem possui mais “valor” que o das mulheres, podendo essa valorização ser simbólica e/ou

financeira (HIRATA e KÉRGOAT, 2007, p. 2).

Dialogando com o princípio da separação (HIRATA e KÉRGOAT, 2007), estudos de

Olinto (2011) revelam que no mundo do trabalho acontece a segregação horizontal, que pode

ser explicada pela nomeação de atividades como sendo tipicamente femininas – associadas ao

cuidado e à preservação da vida –, atividades definidas como limpas e livres de riscos, que

exigem atenção, delicadeza e sensibilidade. Deste modo percebe-se que as atividades

destinadas às mulheres se desenvolvem como uma extensão do trabalho desenvolvido no

ambiente doméstico.

Tais diferenças na distribuição desses sujeitos no mundo do trabalho podem ser

evidenciadas nos mais diversos ofícios, principalmente se for analisada a feminização das

profissões. Para tal análise, no entanto, é necessário que se considere “os aspectos qualitativos

da transformação das profissões, que dizem respeito à adstrição de certas características

generificadas, não tão evidentes e requerem um pensamento analítico mais completo,

complexo e sofisticado” (YANNOULAS, 2011, p. 273). Percebe-se então que a relevância

desse tema se dá nas possibilidades de discussão sobre a invisibilidade social das mulheres no

mercado de trabalho e a existência de um comportamento transgressor desses sujeitos



acarretando mudanças no mundo laboral.

Neste estudo o termo “transgressão” será utilizado para se referir às mulheres que

mudando o status quo1, rompem os limites pré-estabelecidos na sociedade. Fronteiras essas

que são engendradas, sobretudo, por meio de construções sociais que determinam o que é

trabalho de homem e trabalho de mulher (KÉRGOAT, 1996). Corroborando com essa

definição o termo transgressão, é utilizado em diversos contextos, assim como na linguagem

náutica, referindo-se “ao avanço das águas do mar sobre áreas litorâneas, em virtude da

elevação do nível do oceano”. Essas águas ultrapassam limites que são impostos “por uma

determinada ordem, neste caso, da natureza (DANTAS et al., 2016, p.132). Nesse sentido, os

autores destacam que a transgressão não se trata unicamente de uma quebra ou interrupção

extrema com sua origem, “mas, sobretudo, com aquilo que impõe limites ao movimento, com

aquilo que delimita e regula horizontes”.

Em contexto homólogo, à transgressão explora os limites da sala de aula - sendo esse

um convite à transgressão e mudança na educação por meio de projetos. Dessa forma, o aluno

é provocado a pensar por si mesmo construindo uma nova relação educativa e de colaboração

entre a sala de aula, a escola e a comunidade. Nessa perspectiva o ensino rompe as barreiras e

os muros escolares explorando-se caminhos alternativos "transgredindo muito vezes, regras e

normas estabelecidas" (HERNÁNDEZ, 1998).

Em analogia reitera-se que a conotação de transgressão aqui utilizada, faz referência

aos limites impostos na sociedade perpassando às construções sociais de que existem trabalho

de homens e trabalho de mulheres. Destarte, o presente texto traz uma discussão do que se

pode chamar de um conjunto de iniciativas transgressoras de pesquisas sobre mulheres que

vêm desafiando os limites impostos e transgredindo o status quo do mundo do trabalho,

rompendo com o princípio da separação (Hirata e Kérgoat, 2007) e da segregação horizontal

(Olinto, 2011) buscando opções para além das profissões tipicamente femininas adentrando

em profissões tradicionalmente masculinas.

Divisão sexual do trabalho: aportes teóricos

Respaldando-se na epistemologia feminista e nas relações sociais de gênero, observa-

se um avanço nas últimas quatro décadas acerca dos estudos dedicados à visibilidade social

das mulheres e suas condições de vida. Dessa forma, é exímia uma ótica marcada pelas

experiências delas, até então subsumidas na esfera produtiva e desvalorizadas na esfera

1 Status Quo é uma expressão originada no latim, cujo significado é "no mesmo estado que antes" ou então "o
estado atual das coisas" e é usada para expressar a situação em que algo se encontra atualmente. Fonte:
https://www.meusdicionarios.com.br/status-quo



reprodutiva (CRUZ, 2014). É importante esclarecer que os estudos sobre a divisão sexual do

trabalho abrangem as diferenças e desigualdades entre homens e mulheres, tanto no trabalho

remunerado e nas profissões, quanto no trabalho doméstico, acompanhando o

desenvolvimento, avanços e deslocamentos dessa divisão do trabalho entre os sexos. Assim,

com viés feministas, destacam-se os estudos da divisão sexual do trabalho que apresentam

pressupostos importantes para o debate acadêmico, “rompendo com categorias tradicionais e

nomeando problemas específicos” relacionados as desigualdades de gênero na sociedade e no

mundo do trabalho.

Segundo Kérgoat (2002), as relações sociais de sexo originam-se de um ideal

naturalista, mas, é através da divisão sexual do trabalho que se concretiza a sua base material,

assim as práticas sociais de homens e mulheres configuram desigualdades hierarquizadas no

mundo do trabalho, o que torna o trabalho um desafio das relações sociais de sexo. Assim,

trabalhar, não é apenas transformar o mundo, é também transformar a si mesmo,
produzir a si mesmo. (Dejours, 1998). O que implica que não se pode pensar o
trabalho, inclusive sociologicamente, sem levar em conta a subjetividade
(KERGOAT, 2002, p.50).

Levando-se em conta que Dejours, (1998, apud Kergoat, 2002, p. 50) destaca o

trabalho como meio de produção das condições de existência/vida, a subjetividade

transfigura-se um pressuposto fundamental perpassando à categoria gênero. Também Hirata

(2002, p. 280), observa que “a divisão sexual do trabalho é indissociável das relações sociais

entre homens e mulheres”, assim, essas relações tornam-se “desiguais, hierarquizadas,

assimétricas e antagônicas”.

Compreendendo que as condições de produção de existência de homens e mulheres

na sociedade não fazem parte de um determinismo biológico, mas sim de um processo

histórico de “construção social”, percebe-se que esses sujeitos “formam dois grupos sociais

engajados em uma relação social específica: as relações sociais de sexo” (KERGOAT, 1996,

p. 1) que acabam concretizando sua base estrutural no trabalho e manifestando o princípio da

divisão sexual do trabalho.

Ao tratar de estudos sobre a divisão sexual do trabalho Alves (2011) relata que “a

divisão social do trabalho e a divisão sexual do trabalho já evidenciavam as desigualdades nas

relações sociais entre os homens”, possibilitando perceber o privilégio exclusivo de uma

maioria masculina que acarretava a opressão e a exploração de determinados sujeitos,

contribuindo para que “as relações de gênero fossem definidas na perspectiva masculina”

(ALVES, 2011 p. 174).

Essa segregação entre os gêneros contribui para confirmar a diferença entre atividades

exercidas por homens e mulheres na sociedade, conferindo mais valor ao trabalho do homem

www.meusdicionarios.com.br/status-quo


se comparado ao da mulher, definindo as premissas organizadoras presentes na divisão sexual

do trabalho. Assim,

esses princípios são válidos para todas as sociedades conhecidas, no tempo e no
espaço e podem ser aplicados mediante um processo específico de legitimação, a
ideologia naturalista. Esta rebaixa o gênero ao sexo biológico, reduz as práticas
sociais a “papéis sociais” sexuados que remetem ao destino natural da espécie
(HIRATA e KERGOAT, 2007, p. 599).

Considerando o princípio da separação (Hirata e Kérgoat, 2007) infere-se que existem

muitas barreiras e especificidades na divisão sexual do trabalho, sendo delimitados quais

espaços, áreas, atividades e profissões são específicas para o gênero feminino e para o

masculino. Assim essa divisão designa prioritariamente os “homens à esfera produtiva e as

mulheres à esfera reprodutiva” e consequentemente percebem-se vantagens dos homens ao

exercerem “funções com forte valor social agregado” (Kérgoat, 2002, p.50). Um dos

mecanismos sociais que buscam descrever uma dessas barreiras/limites é a segregação

horizontal (Olinto, 2011).

Nas palavras da autora citada, “a segregação horizontal inclui mecanismos que fazem

com que as escolhas de carreiras sejam marcadamente segmentadas por gênero”. Assim as

meninas são condicionadas a escolherem determinadas profissões e atividades estabelecendo

“para si mesmas estratégias de vida mais compatíveis com o que consideram ou são levados a

considerar como mais adequados para elas” (OLINTO, 2011, p. 69). Tais escolhas reforçam

os marcadores e estereótipos de gênero ainda enraizados na sociedade contribuindo para a

perpetuação das desigualdades entre esses sujeitos.

Por sua vez, Barros (2008), na tentativa de explicar um dos fatores para a condição

feminina diante da segregação horizontal, expõe o processo de socialização dessas mulheres

desde a infância às direcionando para “tarefas tradicionalmente femininas”, que foram

construídas no imaginário e nas práticas sociais de bases tradicionais. Resultando assim, na

efetivação de áreas completamente segmentadas por gênero, que consequentemente, se

mantém no mundo do trabalho.

Mulheres em profissões de tradição masculina

Estudos demográficos do século XIV revelam mulheres exercendo tarefas ditas

masculinas, como por exemplo: serralheira e carpinteira, apesar da maioria situar-se em

profissões do “universo feminino” como tecelagem, costura e bordados. Os estudos

desvendam ainda, que:

havia na Idade Média uma disparidade na distribuição da população por sexo, com
predominância do contingente feminino adulto. De fato, envolvidos em constantes
guerras e longas viagens, ou recolhidos à vida monástica, era frequente o



afastamento dos homens. Em sua ausência, as mulheres assumiam os negócios da
família, sendo-lhes, portanto, necessário entender de contabilidade e legislação, para
efetuar com eficiência as transações comerciais e defender-se em juízo. (ALVES &
PITANGUY, 1991, p. 16-17)

Considera-se então que elas atuavam nos comércios junto de seus maridos, e

consequentemente herdavam essa atividade em caso de viuvez. Assim, tal sucessão permitia

às mulheres administrar sua própria renda e esses comprovantes podem ser encontrados “nos

anais de corporações e nos registros administrativos” daquela época. As autoras Alves e

Pitanguy (1991) ao realizarem um levantamento histórico acerca dessa temática, afirmam que

não era incomum a presença de mulheres em áreas e ocupações de tradição masculinas, apesar

disso, a “significativa participação da mulher na vida social e econômica da Idade Média”

resultou em uma defasagem entre a posição efetiva das mulheres na esfera pública e a visão

distorcida de seu papel na sociedade.

Dessa forma, analisando a inserção da mulher no mercado de trabalho em áreas e

profissões tradicionalmente masculinas percebe-se a existência de uma “transgressão” das

mulheres que acaba acarretando mudanças no mundo laboral. Fato esse comprovado pela

ampliação do leque profissional das mulheres nos últimos 40 anos estendendo-se até os dias

atuais de forma inquestionável e contínua, como por exemplo, pilota comercial, reitora de

universidade, militar, mecânica de automóvel, tratorista, condutora de ônibus ou caminhão,

frentista de posto de combustível, dentre outras (Fundação Carlos Chagas, 2007).

Além disso, houve um crescimento considerável das mulheres no mercado de trabalho,

comprova-se esse fato com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE)2, a começar por 1970 em que mulheres adentraram com a porcentagem de 18,5% no

mercado de trabalho e já em 2010 esse valor foi de quase 50%.  Assim, no recorte da pesquisa

de 2008 o aumento ocorreu de 3% em cinco anos, caracterizando um número maior de

mulheres ativas que passou de 40,1% em 2003, para 43,1% em 2008, correspondendo a quase

10 milhões de mulheres.

Essa porcentagem significa aproximadamente 654.292 mil mulheres a mais no

mercado de trabalho brasileiro. No entanto, muitas conquistas precisam ser alcançadas, pois

embora a maioria da população seja formada por mulheres, elas ainda representam a minoria

no mercado do trabalho. Fato esse comprovado pelo contingente de desocupados, liderados

2IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Séries Estatísticas & Séries Históricas. Disponível em:
http://seriesestatisticas.ibge.gov.br. Acesso em 26 abr. 2018.

http://seriesestatisticas.ibge.gov.br


por mulheres nas seis regiões do estudo, em relação aos homens: eles são 52,3% e elas 69,7%

(IBGE, 2017)3. Observa-se então, que as mulheres quanto as formas de inserção no mercado

de trabalho enfrentam uma conjuntura desfavorável em relação ao gênero masculino, embora

elas tenham mais qualificação e maior escolaridade se comparado aos homens. Com ensino

superior completo elas possuem cerca de 23,8% em contrapartida eles 14,4% (IBGE, 2017).

Então, as mudanças no mundo do trabalho e os novos desdobramentos da divisão

sexual do trabalho, acerca dos últimos anos, favorecem pesquisas como as empreendidas por

Hirata (2002), Lombardi (2004), Quirino (2011), Resende (2012), Yannoulas et. al. (2013),

entre outras, evidenciando o aumento do contingente de mulheres no mundo do trabalho

assalariado e no exercício de profissões ditas masculinas em diversas áreas de atuação e

analisando a feminização das profissões e das ocupações.

Tratando desse assunto Yannoulas et. al. (2013), apresenta a definição dos conceitos

de Feminização e Feminilização das profissões e ocupações, classificando-os da seguinte

forma:

Significado quantitativo (feminilização): refere-se ao aumento de mulheres (pessoas
de sexo feminino) na composição da mão de obra em uma determinada ocupação ou
profissão. Significado qualitativo (feminização propriamente dita): refere-se às
transformações num determinado tipo de ocupação ou profissão, vinculadas às
práticas sociais e simbólicas (YANNOULAS et. al., 2013, p. 283).

Compreende-se então que a feminização se trata dos “processos de incorporação de

mulheres em determinada profissão ou ocupação” buscando explicar as razões que as

tornaram aceitas nesses espaços e investigando os impactos que surgiram em razão dessa

admissão. Nos estudos sobre a feminização das profissões e ocupações, o que se percebe são

conjecturas complementares visando uma maior visibilidade para a mulher na sociedade, no

mercado de trabalho e também no processo de inserção delas, em áreas tradicionalmente

masculinas. Pode-se considerar assim, uma vitória das mulheres na busca pela igualdade de

direitos, pois verifica-se entradas massivas em diversos grupos profissionais (YANNOULAS

et. al. 2013).

Em pesquisa desenvolvida por Ferreira (2013) na qual analisou-se a invasão de

mulheres em profissões e ocupações consideradas masculinas como policiais militares,

frentistas de postos de gasolina, juízas, delegadas, motoristas de ônibus e de moto-taxi,

pedreiras e auxiliares de construção civil, foi possível elaborar uma comparação entre as

3 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Indicadores sociais. Disponível em:
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101459.pdf. Acesso em 26 abr. 2018.



cidades de Alfenas, Uberlândia e Montes Claros.

Utilizando-se a teoria das representações sociais4 essa pesquisadora buscou identificar

se no imaginário dos sujeitos caracterizava-se uma invasão das mulheres no território

profissional masculino, tentando compreender como elas se representam e são representadas

pelo sexo oposto. A análise dos dados coletados possibilitou a conclusão de que “elas ainda

são reconhecidas e vistas como pessoas cujo lugar social preferencialmente é o espaço da

reprodução”, ou seja, o trabalho reprodutivo. E mesmo conquistando espaço no mundo do

trabalho ainda existe preconceito contra as mulheres que exercem profissões ditas como

masculinas (FERREIRA, 2013, p. 11-12). Ou seja,

[...] ainda persiste no imaginário social de homens e mulheres que os mesmos
ocupam lugares sociais determinados que são definidos desde o início da
socialização de ambos. Portanto, [...], as pessoas do sexo feminino são socializadas
prioritariamente para o exercício de atividades reprodutivas e as pessoas do sexo
masculino para atividades produtivas. Isso nos leva a concluir que, apesar dos
avanços no mercado de trabalho, das mulheres estarem tendo acesso a atividades
tradicionalmente tidas como masculinas – no caso desse texto as frentistas e
policiais femininas – em relação às representações sociais, ainda há uma
diferenciação entre homens e mulheres, fato que impacta a inserção das mulheres em
ocupações tidas como masculinas. Seria, verdadeiramente, invasão de território se
não fosse uma atitude feminina em sua essência, totalmente desprovida de cunho
competitivo, consequência da incansável busca por conquistas interpretadas como
materiais “aos olhos do machismo” (FERREIRA, 2013, p. 11-12).

Como se pode observar, os estereótipos de gêneros cunhados na teoria da

representação social enfatizam que ainda “há uma diferenciação entre homens e mulheres,

fato que impacta a inserção das mulheres em ocupações tidas como masculinas” (FERREIRA,

2013, p. 11-12), essa constatação corrobora para à justificação dos estudos relacionados às

mulheres em profissões ditas masculinas.

Também desenvolvendo uma pesquisa sobre a atuação de mulheres em profissões

masculinas, Quirino (2011, p. 200) direcionou seus estudos em uma indústria de mineração,

constatando que nos últimos dez anos houve um aumento na contratação de mulheres como

técnicas-operacionais, “mas de uma maneira subjetiva e aleatória, sem formalizações oficiais

e documentais”, pois o hábito de contratar apenas homens para esses cargos está enraizado no

preconceito e na segmentação das profissões por gênero.

De acordo com as concepções de Ferreira (2013, p. 12) é preciso avançar nas questões

referente às relações sociais de gênero tomando-se por base a realidade das mulheres no

mercado de trabalho, pois é “notável que ainda há muito a ser conquistado”.

4 A teoria das Representações Sociais surge no campo da Psicologia Social, durante a década de 1960, com
Serge Moscovici. O autor sugere a existência de um pensamento social originado nas experiências, crenças e
trocas observadas na vida cotidiana. SOUZA, D. L. Masculinidades e Feminilidades: representações sociais de
gênero de jovens do curso técnico de hospedagem – CEFET-MG.  p. 17, 2017.



Fundamentando a visão dessa autora, Quirino (2011) aborda a questão da

desvalorização do trabalho feminino, pois as áreas nas quais as mulheres atuavam dentro da

mineradora eram de menor prestígio acarretando menos investimento na formação continuada

desses sujeitos e, consequentemente, viabilizando menos possibilidades de ascensão

profissional.

Corroborando com essa ideia, Lombardi (2017) pesquisadora que desenvolve estudos

acerca do processo de feminização das engenharias, relata que existe um movimento de

resistência quanto a inserção e integração do gênero feminino nas engenharias e a “construção

da identidade profissional e a cultura que se desenvolve nos locais de trabalho ou cultura

profissional” são premissas para a baixa feminização das engenharias se comparado à outras

“profissões igualmente de prestígio, como as do direito e da medicina” (LOMBARDI, 2017,

p. 125-126).

Com os dados coletados na pesquisa de Quirino (2011), revela-se que apesar das

dificuldades e preconceitos enfrentados pelas mulheres ao adentrarem no “campo” da

mineração de ferro, elas estão ganhando seu espaço ocupando postos de trabalhos inóspitos e

muitas vezes associados ao universo masculino. Elas estão presentes em vários cargos e

inclusive nas engenheiras e “têm se tornado comum nas mineradoras de grande porte e em

suas empresas terceirizadas”.

Corroborando com o tema Resende (2012), em seus estudos sobre as mulheres que

atuam na construção civil constata “novos momentos nas relações de gênero, na ocupação de

novos espaços pelas mulheres e na quebra de paradigmas e preconceitos”, através da

construção subjetiva dessas mulheres que vão à luta e avançam “em seu processo de

autonomia e aspirações baseados na construção de uma nova identidade feminina mais segura

e ousada” alterando o status quo do mundo do trabalho (RESENDE, 2012, p. 105).

No entanto, Lombardi (2017) relata ser raro encontrar entre às mulheres engenheiras

uma visão crítica do processo de inserção delas em guetos marcadamente masculinos.  Ao

responder sobre o porquê as mulheres são tão poucas nas engenharias a autora aponta que isso

se deve pela ausência de “um coletivo feminino que pudesse buscar a efetiva transformação

de práticas, crenças e comportamentos nos locais de trabalho”. Para isso seria necessário que

essas mulheres deixassem para trás “modos de agir e de pensar masculinos no trabalho e na

condução de equipes”, (LOMBARDI, 2017, p. 125-126) tais comportamentos são vistos

como estratégias e mecanismos desenvolvidos por elas como movimento de defesa para

sobrevivam e resistirem aos preconceitos em territórios marcadamente masculinos.

Considerações finais:

Levando-se em consideração os aspectos estudados acerca da divisão sexual do



trabalho e da feminização das profissões, buscou-se compreender nesse artigo o que há de

novo no mundo do trabalho com a entrada massiva das mulheres em profissões ditas

masculinas. Para tanto, identificou-se através dos dados do IBGE o avanço das mulheres no

mercado de trabalho, mas, em contrapartida, com os estudos apresentados percebe-se que elas

enfrentam muito desafios para adentrarem e permanecerem em postos de trabalho tidos como

masculinos. Assim, as desigualdades de sexo/gênero no mercado de trabalho ainda são

marcadores sociais existentes, a construção da identidade profissional e a cultura que se

desenvolve nesses ambiente laborais resultam em dificuldades e preconceitos ainda

persistentes no imaginário masculino. No entanto, percebe-se que os estereótipos e os

marcadores de gênero estão sendo rompidos (aos poucos) e são desmistificados pelas

mulheres. Tais fatos só corroboram para evidenciar a força e persistência feminina diante de

um mercado de trabalho que segrega e torna (in)visível à atuação e produtividade feminina.

Elas adentraram com força no mercado de trabalho desde os anos 70, mas, a permanência

desses sujeitos encontram desafios concretos como por exemplo as altas taxas de desocupação

feminina e a segregação horizontal.

Enfim, o movimento de “transgressão” dessas mulheres no mercado de trabalho é o

que há de novo tornando-se contínuo e em progresso, elas estão presentes em vários cargos e

atividades, mas, ainda é vital que se avance afim de entender as motivações delas ao

adentrarem ocupações tipicamente masculinas que rompem com os limites impostos. É

fundamental progredir contra os processos discriminatórios afim de dar visibilidade a

produtividade feminina, através da designação de atividades iguais aos sexos, da valorização

uniforme desses sujeitos, da eliminação dos estereótipos e na diminuição do preconceito de

gênero.
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