
 

 

                   

GÊNERO, ESCOLARIDADE E DESCOMPASSO NA ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Rutineia de Oliveira Carvalho1 
 

RESUMO 
 
Por meio de revisão bibliográfica, busca-se evidenciar aspectos 
que relacionam os elevados índices de escolaridade em nível 
superior das mulheres e as limitações de acesso aos postos 
mais elevados das organizações. Ressaltando que a 
escolarização não configurou uma plena atuação da mulher no 
mercado de trabalho. Utilizou-se autores renomados nos 
estudos de gênero, com enfoque no mercado de trabalho e 
dados de instituições especializadas. Concluiu-se que ainda 
existe associação da qualificação feminina com trabalhos 
pouco valorizados e que mulheres que enveredaram por áreas 
mais prestigiadas (antes de exclusividade masculina) obtiveram 
equiparações de condições de trabalho e salariais com os 
homens. 
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ABSTRACT 
 
Through literature review, we seek to become evident aspects 
that relate the high levels of education in higher education of 
women and the limitations of access to the highest positions in 
the organization. We emphasize education has not configured 
to full performance of women in the labor market. We used 
renowned authors in gender studies, focusing on the labor 
market and data from specialized institutions. We conclude that 
there is association of female qualification with little value work 
and women who have engaged in the most prestigious areas 
(before male exclusivity) obtained equalization of working 
conditions and pay with men.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em termos gerais há uma preocupação no contexto internacional para a ratificação 

de ações para promoção do espaço feminino na sociedade. A “quarta conferência 

internacional da mulher” cuja a “Plataforma de Ação”, assinada em Beijing, China em 1995, 

em que se estabeleceu o empoderamento das mulheres como uma de suas principais 

metas, definindo a transversalização do enfoque de gênero (gender mainstreaming) como 

estratégia fundamental, para que toda a sociedade pudesse se tornar mais justa, 

Sardenberg (2010). Neste estudo a abordagem consistirá em revisão bibliográfica sobre as 

ações que põe em evidencia a condição desigual da mulher na relação escolaridade e 

postos de comando no mercado de trabalho. 

Este trabalho se desenvolverá tomando por base as análises apresentadas acerca 

das questões que tem sido pontualmente reincidentes, mesmo em contextos específicos. Os 

relatos de estudiosas ratificam o discurso que socialmente as mulheres são associadas ao 

espaço privado (afazeres domésticos, cuidados com os mais fragilizados, família) e os 

homens relacionados aos espaços públicos à política, ao trabalho e vinculados à traços de 

firmeza, racionalidade e força física. Estigmas que parecem se reproduzir segundo as 

características de cada época, como aponta Souza-Lobo (2011) nas suas análises acerca 

divisão sexual do trabalho na classe operária no Brasil na década de 1980.  

Nos dias atuais no contexto brasileiro, diversas mudanças foram conquistados  rumo 

ao direito de exercer plenamente a sua cidadania, como direito à educação, a inserir-se no 

mercado de trabalho formal, direito sobre o próprio corpo e direitos políticos de poder votar e 

ser votada. Os próprios índices da educação superior demonstram que as mulheres 

tornaram quantitativamente superiores ao número de homens tanto no ingresso quanto na 

conclusão. E os reflexos da elevação da qualificação são percebidos na progressiva 

inserção de mulheres em postos de trabalho formal. (Bruschini et al, 2011) 



 

 

                   

Especificamente educação (no sentido de qualificação) e mercado de trabalho são 

cenários que merecem especial atenção, de forma que são colocadas em discussão diante 

dos aspectos generalistas e de aparente igualdade entre os gêneros.  

 

 

 

 

2 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO GÊNERO E A DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO 

 

O estudos sobre “gênero” vincula-se à uma trajetória íntima com os movimentos 

sociais de mulheres, feministas, gays e lésbicas, que foi acompanhada por lutas pelos 

direitos civis, direitos humanos e direitos de igualdade de gênero. O movimento feminista 

buscava uma explicação para a subordinação das mulheres (inclusive razões que 

desqualificavam o trabalho feminino em relação ao do homem). Até o início da segunda 

onda do feminismo (década de 1980)  não utilizava-se o termo “gênero”, a categoria usada 

era “mulher”, a referida categoria foi criada como tributária das lutas do feminismo e do 

movimento de mulheres.  (PEDRO, 2005). 

Na década de 1980, as contribuições da historiadora norte-americana Joan Scott 

apontava que a história demonstrava abordagens que separava homens (história política e 

econômica) e mulheres (voltadas ao sexo e à família) em domínios distintos. Scott (2011), 

ressalta que isso engessava a atuação da mulher e tornava invisível a sua participação 

como sujeito efetivo da histórica. 

Em uma perspectiva mais abrangente sobre “gênero”, Scott (1995) destacava que o 

conhecimento sobre mulheres também implicava em conhecimento sobre homens, e que 

ambos eram constituintes das relações sociais. Portanto, não admitia a possibilidade de 

análise separada das esferas masculina e feminina, bem como, qualquer explicação de 

ordem biológica para justificar qualquer forma de subordinação feminina.   

 Pedro (2005) comenta que a motivação em comum para teorizar sobre “gênero” que 

Joan Scott, o movimento feminista e as historiadoras feministas tinham, referia-se a “apontar 

e modificar as desigualdades entre homens e mulheres”. Logo pretendia-se propor uma 

análise sobre a formação das hierarquias de gênero e a forma que eram legitimadas, 

contestadas e mantidas. Por outro lado Scott (1995) lembrava que gênero não refletia ou 



 

 

                   

implementava diferenças fixas e naturais entre homens e mulheres, mas um saber que 

estabelecia significados para as diferenças corporais (um tipo de “construção cultural”) e 

tomava o respectivo termo (gênero) como “a organização social da diferença sexual”.  

Scott (1995) ressaltava que dentre as várias abordagens efetuadas até aquele 

momento, gênero não tinha sido tratado como sistemas de relações sociais.  Nas 

perspectivas das relações sociais entre os sexos, situou gênero como elemento constitutivo 

dessas relações, baseado nas diferenças sexuais, e como forma primária de dar significado 

às relações de poder. Quanto ao sentido de poder, a autora relata que isso implicava em 

representações simbólicas, conceitos normativos que expressam interpretações dos 

significados dos símbolos que definem as formas de masculino e feminino. 

Havia a necessidade de descobrir de fato a natureza da repressão rompendo com 

essa visão binária (masculino/feminino) e as identidade subjetivas. Era dessa forma que se 

estabelecia conceitos de gênero que estruturaria a percepção e a organização concreta e 

simbólica de toda a vida social, influenciando o acesso diferencial aos recursos materiais e 

simbólicos, portanto, implicando na concepção e construção do próprio poder,  Scott (1995). 

A autora  relata fatos da história política que caracterizam as definições acerca das 

formas primárias de dar significado às relações de poder e destaca que com frequência a 

atenção dada ao gênero não é explícita, mas constitui uma parte crucial da organização da 

igualdade e da desigualdades, as estruturas hierárquicas dependem de compreensões 

generalizadas das assim chamadas relações naturais entre homens e mulheres.  

Quanto a perspectiva de gênero no mercado de trabalho, dando enfoque entre as 

relações de trabalho e as relações sociais, Souza-Lobo analisa a classe operária da época 

(por volta de 1980), e articula a idéia de divisão sexual do trabalho evidenciando a força de 

trabalho feminina e as relações sociais que influenciavam a estrutura das relações de 

trabalho produtivo. Questionou as generalidades que assumia o trabalho industrial e fez 

emergir as relações invisíveis que estruturam o trabalho doméstico ou a própria divisão 

sexual do trabalho e das tarefas nas várias relações sociais.  

A autora apontou ainda que havia a feminização dos setores, voltados a extensão 

dos papéis femininos tradicionais na sociedade (prolongamentos das tarefas domésticas), 

bem como, a relação de feminização com desqualificação, e que esta estratégia era usada 

para barateamento da força de trabalho.  

Souza-Lobo (2011) destacou que a divisão sexual do trabalho não era histórica e 

nem exclusivamente estratégia do capital, embora houvesse a possibilidade de existir em 



 

 

                   

situação conjuntural. Por outro lado parecia que o capital fundava-se em relações sociais e 

representações culturais, em estratégias patronais do Estado e em práticas de resistência 

de mulheres e de homens. 

A referida autora também destacou no trabalho de Ruth Milkman (ao estudar a 

indústria automobilística e a de material elétrico nos EUA) que a tradição é um fator de 

resistência que tende a reproduzir a imagem da natural divisão sexual do trabalho. E 

destacou também nas análises de Madeleine Guilbert critérios que fundamentam o trabalho 

feminino como: menor intensidade de esforço físico; menor grau de dificuldade ou 

complexidade; caráter repetitivo mais nitidamente marcado; predominância de tarefas 

manuais; séries mais longas; necessidade de maior rapidez; caráter mais sedentário. 

Souza-Lobo (2011) também apontou na abordagem da divisão sexual do trabalho na 

indústria, as tradições de masculinização e feminização de profissões e de tarefas, que se 

constitui às vezes por extensão de práticas masculinas e femininas. Constatou que as 

regras da dominação de gênero se produziam e reproduziam nas várias esferas da atividade 

social. Portanto, não existe forçosamente uma coincidência da divisão sexual do trabalho na 

esfera da produção e da reprodução, de tal forma que sempre as tarefas masculinas e 

femininas numa e noutra esfera tenham a mesma natureza. As condições de força de 

trabalho não eram as mesmas, o que permitiu concluir pela sexualização da força de 

trabalho e consequentemente das relações e práticas de trabalho. (Souza-Lobo, 2011) 

Parecia mais claro que de um lado as relações capitalistas expropriariam o trabalho e 

os saberes de mulheres e homens de forma assimétrica, individualizando-as, dividindo-as. 

Por outro lado, as relações que se estabeleciam entre homens e mulheres não eram puro 

reflexo das relações econômicas, mas se traduziam em representações e símbolos com que 

homens e mulheres enfrentariam sua vida cotidiana. Eram relações assimétricas porque 

eram assimétricas suas relações com a sociedade. Eram também relações de poder, 

regidas por leis e normas, tradições e hábitos, conclui Souza-Lobo (2011). 

Os argumentos apontados até o momento colocam em relevo aspectos diferenciados 

entre os gêneros na sociedade, e como a sua forma primária de relação de poder ressoa 

para a esfera do trabalho, seja doméstico, seja nas relações de trabalho formal. 

Configurando-se em relações de poder (Foucault, 2011), que criava criando domínios e 

apoiava-se em verdades tomadas como naturais, mesmo em espaços específicos.  

 

3 CONTEXTO ATUAL 



 

 

                   

 

Aspectos referentes à educação e à empregabilidade na atualidade tem contrastado 

com a trajetória das mulheres em contextos anteriores. No Brasil, segundo o Censo da 

Ensino Superior de 2007, as mulheres eram a maioria de ingressantes nos cursos 

superiores e mais de 60% das concluintes. Entretanto, há cursos de graduação que são 

formados quase que exclusivamente pelo público feminino. As estatísticas do INEP/MEC 

referente a 2011, apontam a concentração desse público em 10 (dez) principais áreas: 

“Serviços de Beleza” (com 97,2% de matrículas femininas), “Ciências da Educação” 

(92,3%), “Secretariado e Trabalhos de Escritório” (91,2%), “Serviço Social e Orientação” 

(91,0%), “Ciências Domésticas” (89,4%), “Terapia e Reabilitação” (84,5%), “Enfermagem e 

Atenção Primária (Assistência Básica)” (84,4%), “Psicologia” (81,1%), “Biologia e 

Bioquímica” (71,5%), além de “Farmácia” (71,3%). 

Quanto a empregabilidade, segundo a Fundação Carlos Chagas, a parcela de 

mulheres que conseguiu um emprego com contrato formal de trabalho no ano de 2007 

foram: na Administração Pública (59%), nos Serviços, particularmente em Serviços médicos, 

odontológicos e veterinários (75%) e no Ensino (61%).  

Bruschini et al (2011) analisaram no período de 2002 a 2009, a inserção das 

mulheres no mercado de trabalho e apontaram que houve conquista dos bons empregos, 

ingresso expressivo em universidades, o acesso a carreiras que antes eram ocupadas 

apenas pelos homens e a ocupação de postos de gerência e diretoria por parte das 

trabalhadoras mais escolarizadas. 

Como exemplos desse progresso,  algumas profissões, antes de domínio masculino, 

estão muito próximas da equidade de gênero, numericamente falando. Segundo os dados 

de 2009, as mulheres representavam 41,7% dos empregos formais para médicos, 50% para 

advogados, 47% dos empregos para procuradores e advogados públicos, 37% dos postos 

de magistrados, 41% dos membros do ministério público e 56% dos empregos formais para 

arquitetos. A engenharia, como outras profissões da área tecnológica e científica, tem sido 

menos permeável à presença das mulheres que, naquele ano, representaram 16% dos 

empregos formais para engenheiros no país. (Bruschini et al, 2011) 

Ao analisar algumas características desses empregos formais, os últimos citados as 

autoras afirmam que o diferencial entre os sexos, reside na idade do profissional, pois elas 

tendem a ser mais jovens,  e no rendimento médio mensal, em que proporções menores de 

mulheres, comparativamente aos homens, recebem remunerações mais elevadas. As 

demais variáveis observadas – vínculo de trabalho, tempo de permanência no emprego, 

jornada semanal – estão adequadas ao modus operandi de cada profissão, 



 

 

                   

independentemente do sexo do profissional. É assim que arquitetos(as), advogados(as) e 

engenheiros(as) tendem a trabalhar mais no setor privado, no qual predominam contratos 

CLT por tempo indeterminado, estão no emprego atual há menos tempo e desenvolvem 

jornadas de trabalho de 40 horas ou mais. (Bruschini et al, 2011) 

A dedicação das mulheres à vida profissional tem resultado na ocupação de cargos 

de comando, particularmente aqueles de nível médio e os situados na base da pirâmide 

hierárquica. Neste quesito, o fenômeno “teto de vidro” –a limitação do acesso feminino aos 

cargos de mais alto escalão das empresas e instituições – continua evidente, acrescentam 

as autoras. 

  A ascensão feminina para os altos escalões costuma depender do setor ou da 

atividade econômica da empresa e da natureza jurídica dessa instituição (pública ou 

privada). Entre os diretores gerais tende a ser menor, no setor privado, na indústria (25,8%), 

na construção (12,2%) e nos transportes (14,8%). Por outro lado, no setor de serviços, 38% 

dos diretores eram mulheres em 2009, particularmente concentradas nas atividades de 

Educação (53%), Saúde e Serviços Pessoais (51%), Alojamento e Alimentação (43,5%). 

(Bruschini et al, 2011) 

  A autora comenta que a administração pública sempre foi um espaço mais propício à 

ascensão profissional das mulheres, em virtude das regras mais claras e objetivas que 

orientam as promoções. Como resultado, essa atividade ostenta o maior percentual de 

mulheres diretoras (56%). ( Bruschini et al, 2011) 

Quanto a Administração Pública ser um espaço mais propício à ascensão 

profissional das mulheres, Abreu e Meireles (2012) relatam que apesar do acesso aos 

cargos do serviço público serem igualitários porque é feito principalmente por meio de 

concursos públicos, os obstáculos das mulheres na ascensão profissional para o alto 

escalão também se fazem presente. 

As referidas autoras discutem os dados obtidos a partir de uma pesquisa realizada 

entre os servidores da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão 

Governamental (EPPGG) em todos os ministérios, em relação aos ocupantes de cargos de 

Direção e Assessoramento Superior (DAS) – os cargos DAS, vão de 1 a 6, sendo 6 o de 

maior poder de decisão, correspondendo aos cargos de secretários nacionais dos 

respectivos ministérios e presidentes de autarquias e fundações – e constataram que a 

desigualdade de gênero se tornava mais significativa a partir do DAS 4. Abreu e Meireles 

(2012) destaca que no período de 2011 os cargos mais elevados tinham a seguinte 

ocupação por mulheres: DAS 4 (37,20%); DAS 5 (27,20%); DAS 6 (23%). 



 

 

                   

Relata que as posições mais altas na administração pública (DAS) requerem mais 

atenção na sua análise por se tratar de um campo híbrido, que diz respeito tanto ao 

mercado de trabalho, na medida em que as funções na administração pública fazem parte 

das escolhas profissionais de cada pessoa, e ao mesmo tempo no campo político, na 

medida em que a ocupação desses cargos, especialmente os mais altos que são os “DAS 5 

e 6” são de livre provimento do titular do órgão em que estão situados. Portanto, abre 

possibilidades de compreensão das desigualdades entre homens e mulheres tanto no 

mercado de trabalho quanto no campo político. Logo, aspectos intrínsecos da cultura 

organizacional da administração pública se traduzem em significados reais refletindo nas 

díspares diferenças entre homens e mulheres nos cargos mais elevados da hierarquia. 

4 CONCLUSÃO 

 

Escolaridade e empregabilidade tem se relacionado de forma muito próxima. Ao 

decompor os dados do Censo do Ensino Superior do MEC/INEP de 2011, percebe-se as 

aglomerações por sexo em determinadas áreas. A maioria das mulheres estão se 

qualificando em atividades que tem sido tradicionalmente ligadas ao universo feminino e que 

as remete normalmente à lugares secundários, de assessoria ou de cuidados dos 

fragilizados, e que sustentam os estereótipos de profissões de pouca valorização. Suscita-

se nesse ponto a necessidade de elevar o nível de valorização de áreas profissionais que 

concentram maior número de mulheres, bem como, romper com motivações de ordem 

social, econômica ou cultural que influenciam a escolha profissional. De toda forma, as 

mulheres escolarizadas compõe uma parcela da população economicamente ativa e que 

vão concorrer à empregos segundo a sua qualificação.  

Por outro lado observa-se o fenômeno chamado “teto de vidro” que perdura em 

termos de cargos mais elevados nas hierarquias organizacionais que limita a atuação de 

mulheres, em níveis de igualdades com os homens. Abreu e Meirelles (2012) demonstra em 

sua pesquisa, essa questão na Administração Pública, sem mencionar a nítida segmentação 

entre os ministérios quando da sua pesquisa, evidenciando o baixo número de mulheres na 

área de tecnologia, infraestrutura e engenharias, em contrapartida maior proporção de 

igualdade nas áreas da saúde, educação e social. Observa-se a importância de ampliar os 

estudos acerca das desigualdades de gênero que assumem novas configurações no 

contexto atual do mercado de trabalho, inclusive nas instituições do setor público, que em 

determinado momento Bruschini et al (2011) destacou como local mais propício à ascensão 

profissional de mulheres. Esses aspectos apontam para a seguinte questão: apesar das 



 

 

                   

mulheres serem a maioria nos cursos superiores, não significa que elas ocupam 

majoritariamente cargos de comando e em elevados níveis hierárquicos nas organizações.  

Especula-se inclusive que cursos que se vinculam à figura feminina, chamados 

“áreas femininas” que de fato continuam retendo grandes contingentes de mulheres teriam 

maiores dificuldades para ascensão aos cargos elevados, por estarem associados aos 

traços de feminilidade (fragilidade, emotividade e atividade de baixa complexidade) e que 

parecem contribuir para engessar a atuação de mulheres na base das pirâmides 

hierárquicas. Uma situação que se compara ao que Souza-Lobo (2011) já havia analisado, 

ou seja, a pouca valorização da força de trabalho feminino, estava associada à baixa 

qualificação e à referência da esfera social. 

Por outro lado há mulheres que enveredam por áreas “masculinas” como medicina, 

direito entre outras, conforme apontou Bruschini et al (2011), que conseguem equiparar as 

elevadas condições de trabalho e salarial aos dos homens. Presume-se que estas já se 

distanciam das anteriores, pois socialmente elas têm respaldo das áreas mais complexas e 

mais prestigiosa. Entretanto, isso não significa a superação do paradigma social de gênero 

dentro da mesma categoria.  
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