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Resumo: a educação profissional no Brasil durante um longo tempo foi uma busca 
predominada pelo sexo masculino, no entanto, há índices do aumento nos últimos 
anos da busca feminina por esta qualificação. Considerando este aspecto é que este 
artigo pretende contextualizar a educação profissional no Brasil, bem como refletir 
sobre a participação feminina neste processo de formação e sua inserção ao mundo 
do trabalho. Este estudo foi desenvolvido a partir da pesquisa bibliográfica e 
documental de uma instituição de educação profissional em Aracaju. É possível 
dizer que, o mercado de trabalho tem se mostrando mais aberto em relação à 
participação feminina nesse universo do trabalho. No entanto, a questão da 
discriminação da mulher nesse contexto permanece, pois os homens continuam 
ocupando os mais altos cargos e ganhando os melhores salários. 
 
Palavras-chaves: Educação Profissional; Trabalho; Gênero. 
 
Abstract: professional education in Brazil has been a long time search for males 
predominated, however, there are increasing rates in recent years of women search 
this qualification. Considering this aspect is that this article seeks to contextualize the 
professional education in Brazil, as well as reflect on women's participation in this 
process of training and their integration into the world of work. This study was 
developed from the research literature and documents from an institution of 
professional education in Aracaju. You can say that the labor market has been more 
open with regard to female participation in the world of work. However the question of 
discrimination against women in this context remains, as men still occupy the highest 
positions and earning the highest salaries. 
 
 Keywords: Professional Education; Labor; Gender. 
 

 



2 

 

 

Introdução 

 

A discussão a respeito da questão de gênero em torno do mundo do 

trabalho não é recente, porém é atual e emergente, visto que já avançamos de certa 

forma a respeito das reflexões realizadas por estudiosos e pesquisadores 

defensores dos direitos humanos e mais especificamente os estudos relacionados à 

divisão sexual do trabalho.  

Entender os elementos que constituem a relação entre educação 

profissional, trabalho e gênero é o que fundamenta este artigo, para isso, este 

estudo foi realizado a partir de uma revisão bibliográfica e documental de uma 

instituição de Educação Profissional de Aracaju. 

A presença feminina no mundo do trabalho não data somente do 

processo de industrialização das sociedades, mas foi, indubitavelmente, a partir da 

intensificação da separação da produção de bens e serviços das outras atividades e 

das transformações tecnológicas que o trabalho da mulher foi sendo empurrado para 

fora do âmbito doméstico. Este processo ocorreu de forma universal, à medida que 

as sociedades foram caminhando no sentido da intensificação da regulação 

capitalista do processo produtivo. 

A participação da mulher no sistema produtivo é uma realidade 

inquestionável e crescente em todo o mundo. No Brasil, a participação das mulheres 

na força de trabalho vem se dando de forma expressiva nas últimas décadas do 

século XX e tem sido considerada como uma das principais transformações sócio-

econômico-culturais do mundo moderno.  

No entanto, a forma como o trabalho da mulher vem se incorporando ao 

mundo do trabalho tem colocado novas questões e novas práticas para os diferentes 

atores sociais que integram as relações sociais aí estabelecidas. Alguns indicadores 

sociais como salário, tipo de atividade desenvolvida por mulheres e o número de 

mulheres em cargos de chefia nos ajudam a melhor compreender a inserção e a 

representatividade específica da força de trabalho feminina brasileira. Ajuda-nos a 

compreender a maneira como o mercado de trabalho acolheu e manteve esta força 

de trabalho em atividade. 



3 

 

A busca por uma formação profissional de qualidade por parte das 

mulheres já é um indicativo bastante significativo, no entanto se faz necessário 

refletir sobre a absorção das mesmas no mundo trabalho, pois somente a busca da 

formação não garante as mesmas o seu direito à cidadania. Muito ainda há que se 

fazer para que as mulheres se legitimem enquanto agentes sociais capazes 

moverem a economia. 

 

Educação profissional no Brasil 

  

A educação profissional no Brasil já assumiu diferentes funções no decorrer 

de toda a história educacional brasileira.  

Até a promulgação da atual LDBEN, a educação profissional esteve 

agregada ao ensino de 2º grau (atual ensino médio), quando então passou a ter 

identidade própria, cuja característica marcante é a sua capacidade de integrar-se 

às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, com vistas a 

conduzir o educando ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida 

produtiva (BRASIL, 1996, art. 39).  

Num país como o Brasil, que apresenta diversidades físicas, socioculturais e 

econômicas marcantes, o modelo educacional adotado para a profissionalização 

tinha de ser flexível. Os novos currículos voltaram-se para atender tanto ao mercado 

nacional como às características das diferentes regiões brasileiras, além de se 

adaptarem às exigências dos setores produtivos.  

O objetivo da Educação Profissional é criar cursos que garantam 

perspectivas de trabalho para os jovens e que facilitem seu acesso ao mercado; e 

que atendam, também, os profissionais que já estão no mercado, mas sentem falta 

de uma melhor qualificação para exercerem suas atividades, e, ainda, seja um 

instrumento eficaz na reinserção do trabalhador no mercado de trabalho.  

A formação profissional não se esgota na conquista de um certificado ou 

diploma. A nova política estabelece a educação continuada, permanente, como 

forma de atualizar, especializar e aperfeiçoar jovens e adultos em seus 

conhecimentos tecnológicos. 
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A educação profissional no Brasil sempre esteve associada à formação de 

mão-de-obra, pois, desde seus primórdios, estava reservada às camadas menos 

favorecida economicamente. 

Durante o Estado Novo (1937-1945) a regulamentação do ensino foi levada 

a efeito a partir de 1942, com a Reforma Capanema, sob o nome das Leis Orgânicas 

do Ensino, que estruturou o ensino industrial, reformou o ensino comercial e criou o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, como também trouxe 

mudanças no ensino secundário, cujo objetivo do ensino secundário e normal era 

“formar as elites condutoras do país”, ficando para o ensino profissional o objetivo de 

oferecer “formação adequada aos filhos dos operários, aos desvalidos da sorte e 

aos menos afortunados, aqueles que necessitam ingressar precocemente na força 

de trabalho” (ROMANELLI, 1978; ARANHA, 2002; RIBEIRO, 2003). 

Com isso, cristalizou-se na sociedade a idéia de que o ensino secundário, ao 

lado do ensino normal e do ensino superior, era destinado aos que detinham o 

saber, enquanto o ensino profissional estava voltado apenas àqueles que 

executavam as tarefas manuais. Assim, a partir do próprio texto legal, promovia-se a 

separação entre os que “pensam” e os que “fazem”, e a educação profissional, 

preconceituosamente, era considerada como uma educação de segunda categoria. 

Até a década de 70, formação profissional se traduzia no treinamento para a 

produção em série e padronizada. O resultado desse tipo de formação era a 

incorporação ao mercado de trabalho de operadores semi-qualificados, 

desempenhando tarefas simples, rotineiras e previamente delimitadas. Havia pouca 

margem de autonomia para o trabalhador, pois o conhecimento técnico e 

organizacional cabia quase sempre apenas aos níveis gerenciais. A baixa 

escolaridade dos trabalhadores não era considerada entrave significativo à 

expansão econômica. 

A partir da década de 80, novas formas de organização e de gestão 

modificaram estruturalmente o mundo do trabalho e as empresas passaram a exigir 

empregados mais qualificados. Além da destreza manual, novas competências 

passaram a ser requeridas como inovação, criatividade, capacidade para o trabalho 

em equipe e autonomia na tomada de decisões. Tudo isso, mediado pela utilização 

de novas tecnologias da informação. 

Hoje, a educação profissional não mais consiste em simples instrumento de 

política assistencialista nem se resume à simples preparação do indivíduo para 
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execução de um determinado conjunto de tarefas. Pelo contrário, depois da nova Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal 9.394/96, a educação 

profissional passou a significar muito mais: o domínio operacional de um 

determinado fazer, acompanhado da compreensão global do processo produtivo, 

com a apreensão do saber tecnológico, a valorização da cultura do trabalho e a 

mobilização dos valores necessários à tomada de decisões. 

Podemos perceber que a nova LDB, rever o seu texto frente à Educação 

Profissional, uma vez que transcende com o modelo taylorismo e o fordismo quanto 

à organização do trabalho e forma de preparar para o mesmo, para assumir 

características da empresa japonesa. 

De acordo com Ferreti (1994, p. 126), as qualidades solicitadas para atender 

esse novo modelo de produção perpassam pela:  

capacidade de pensar, de decidir, de ter iniciativa e responsabilidade, 
de fabricar e de consertar, de administrar a produção e qualidade a 
partir da linha, isto é, ser simultaneamente operário de produção e de 
manutenção, inspetor de qualidade e engenheiro. 
 

A abordagem das atividades produtivas que constituem o mundo do trabalho 

leva a identificar três grandes segmentos: produção de bens, produção de 

conhecimentos e produção de serviços. Essas atividades produtivas são as bases 

em que se assentam as diretrizes curriculares nacionais. Cada um desses 

segmentos - bens, conhecimentos e serviços - tem processos próprios, ou seja, 

demandam funções específicas, que realizam operações segundo determinadas 

normas, métodos e técnicas. Os diferentes processos produtivos guardam entre si 

semelhanças e dessemelhanças, e sobre as semelhanças é que se constituem as 

grandes áreas profissionais. 

Por outro lado, os processos produtivos de cada área profissional se 

desdobram em funções e sub-funções, e a partir destas últimas é que são 

identificadas as competências e habilidades, construídas sobre as bases 

tecnológicas a elas referenciadas. 

Portanto, a definição de competências e habilidades e das bases 

tecnológicas requeridas para a formação de um profissional devem estar embasadas 

em uma análise do processo produtivo de cada área profissional. A descrição das 

etapas deste processo, das funções e sub-funções a serem desempenhadas pelos 

trabalhadores, deve ser objeto de investigação por técnicos em elaboração 

curricular, articulados com profissionais do setor ou área de produção. O desenho 
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deste quadro permitirá, então, que se estabeleçam as competências, ou seja, as 

operações mentais-sócio-afetivas, psicomotoras ou cognitivas - que precisam ser 

desenvolvidas pelos estudantes, numa ótica para a qual saber fazer não é resultado 

de uma instrução mecanicista, mas de uma construção mental que pode incorporar 

novos saberes, viabilizando uma requalificação e uma reprofissionalização em 

função das mudanças econômicas e tecnológicas. 

A educação profissional precisa ser sempre complementar à educação 

básica, de caráter geral. Grande parte dos perfis profissionais propostos pelo setor 

produtivo apresentam características muito vinculadas à formação geral do 

trabalhador, no sentido de que ele precisa ter uma forte base humanística, científica 

e tecnológica, e competências para tomada de decisão, para o trabalho em grupo e 

para a adequação às constantes mudanças que se processam no mundo do 

trabalho. 

Mesmo percebendo os avanços frente ao novo modelo de produção, bem 

como na forma como se organiza a formação para esse modelo, a questão da 

qualidade e competência ainda não foi pensada a partir das relações de poder, ou 

seja, no interior do trabalho e de todos os modelos que pensam sobre a questão da 

organização da produção, a relação de gênero tem sido ignorada pelos estudiosos 

do tema em questão (FERRETI, 1994). 

 

Educação profissional e trabalho: um lugar para mulher? 

 

Para pensarmos sobre o lugar que a mulher vem ocupando no mundo do 

trabalho, se faz relevante inicialmente entendermos o que vem a ser trabalho. Pois, 

podemos afirmar que o trabalho é uma ação humana, e enquanto tal está suscetível 

a transformações tanto quanto o ser humano também está.  

Hirata e Zarafian (2003, 65), dizem que para Marx o trabalho: 

é em essência um ato que se passa entre o homem e a natureza. O 
próprio homem exerce em relação à natureza o papel de uma 
potência natural específica. Ele põe em movimento sua inteligência e 
sua força a fim de transformar matérias e lhes dar uma forma útil à 
sua vida. Ao mesmo tempo em que age por esse movimento sobre a 
natureza exterior e a modifica, ele modifica sua própria natureza e 
desenvolve suas faculdades aí adormecidas. 
 

É importante dizer que o trabalho humano quando deixou de ser uma 

atividade de subsistência e passou a ser uma atividade de acúmulo de bens, esse 
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passa a incorporar características de um universo pertinente apenas para o sexo 

masculino, não havendo espaço para mulher na produção da economia, pois esta 

era somente vista como aquela que destinava seu tempo para os afazeres 

domésticos, estando ligada “as relações afetivas no seio da família e fundada na 

disponibilidade materna e conjugal das mulheres [...] Sendo a forma privilegiada de 

expressão do amor na esfera dita ‘privada” (HIRATA; ZARIFIAN, 2003, p. 66). 

O desenvolvimento histórico do conceito de trabalho é formalmente 
interpelado nos anos de 1970 com o desenvolvimento das pesquisas 
que introduziam a dimensão sexuada na análise do trabalho. É a 
partir da problemática da divisão sexual do trabalho que 
DanièleKergoat procede a uma desconstrução/construção do 
conceito de trabalho e seus conceitos conexos, como o de 
qualificação, introduzindo a dimensão do trabalho doméstico e a 
esfera da reprodução.   
 

A análise da relação entre formação profissional e inserção no mercado de 

trabalho necessita realizar-se através da mediação de fatores socioeconômicos, que 

afetam e modificam essa relação. Ou seja, o processo de construção social das 

qualificações constitui-se em um dos elementos cruciais a serem considerados na 

análise da relação que se estabelece entre formação profissional, em sentido amplo 

(ou seja, envolvendo os processos de educação formal e de socialização dos 

indivíduos) e inserção no mercado de trabalho.  

As relações sociais de gênero, as relações raciais e étnicas, as relações 

inter-geracionais, a origem social da força de trabalho, assim como as 

características da organização empresarial nos diversos ramos de atividade 

considerados, e de seus mercados de produtos, são importantes fatores explicativos 

da dinâmica de articulação entre qualificação, formação profissional, inserção no 

mercado de trabalho e rendimentos obtidos pelos trabalhadores assalariados 

(LIEDKE, 1993). 

Metodologicamente, a análise da qualificação da força de trabalho, em que 

se inclui a formação profissional, pode ser abordada a partir de seu desdobramento 

em quatro elementos constitutivos: 

� conteúdos cognitivos, que compreendem conhecimentos básicos gerais, 

propiciados, em maior ou menor medida, pela formação escolar, e 

conhecimentos técnicos, obtidos através de cursos orientados para o 

desempenho profissional; conforme apontado por Paiva (1990), a redefinição 

do conteúdo do trabalho pela incorporação de novas tarefas requer do 
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trabalhador o desenvolvimento formal de sua capacidade de pensar e de 

buscar soluções criativas; nas empresas da indústria de transformação, em 

que se adotam técnicas de fabricação como just in time, kanban, controle 

estatístico de processo, embora associadas a graus diferenciados de 

automação microeletrônica, cresce em importância a capacidade de 

raciocínio sintético, de reduzir uma grande variedade de informações, de 

modo a viabilizar a elaboração de diagnósticos (KIRSCHNER, 1993); 

� conteúdos ético-disciplinares, de cunho psico-social, referentes ao processo 

individual de socialização, à formação da personalidade; igualmente 

apontadas por Paiva (1990), adquirem relevância habilidades de 

comunicação interpessoal e atitudes cooperativas; da mesma forma, atitudes 

de valorização positiva do trabalho, autodisciplina e iniciativa para a solução 

de problemas tornam-se importantes requisitos, de modo a favorecer o 

cumprimento das normas internas da empresa; evitar o absenteísmo e elevar 

a disposição para aceitar novas tarefas; 

� características socioculturais, correspondentes à dimensão descritiva do 

processo de estratificação social (Hasenbalg, 1988), relativas ao status 

atribuído, como decorrência de relações sociais de sexo, gênero, raça, etnia, 

geracionais e familiares, cujos conteúdos são continuamente reelaborados, 

modificados, no processo de transformação das relações societárias mais 

abrangentes, em conexão com o processo de classificação social baseado 

em critérios adquiridos; e 

� conhecimentos obtidos da experiência de trabalho anterior, correspondentes 

aos conhecimentos práticos, informais dos trabalhadores, adquiridos ao longo 

de sua trajetória profissional (FRANZOI, 1991; DEL PINO, 1993). 

Sobre o novo paradigma da flexibilidade e da organização do novo 

modelo produtivo em cadeias demonstram a existências de empresas que 

comportam enorme diversidade no emprego da mão-de-obra, nas condições de 

trabalho, na utilização da tecnologia e nas novas formas de gestão e, também, 

assinalam os aspectos diferenciados sobre as exigências da qualificação. 

De maneira mais ampla, a qualificação do trabalhador compõe um 

conjunto de saberes escolares, técnicos e sociais que o tornam capacitados 

profissionalmente. Sabe-se que a noção de qualificação envolve diferentes 

dimensões e uma das mais importantes foi apontada nos estudos e análises 
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realizados por Kergoat (1987), qual seja, a qualificação entendida como relação 

social na dinâmica conflitante da relação capital/trabalho. Ora, num primeiro 

momento da reestruturação produtiva, uma questão fortemente colocada no debate 

das conseqüências produzidas pelas transformações tecnológicas era até que ponto 

as novas tecnologias qualificavam ou desqualificavam o trabalhador. 

A qualificação no novo contexto passa a ser definida como competência – 

da qual, segundo Hirata (1994), está totalmente ausente a idéia de relação social – e 

sua gênese estaria associada à crise de noção de posto de trabalho e a de um certo 

modelo de classificação e de relações profissionais.  

A noção de competência, assim entendida, reduz a noção de qualificação 

compreendida em seus aspectos multidimensionais e se apresenta centrada na 

habilidade individual de se mobilizar para resoluções de problemas, muito mais do 

que na sua bagagem de conhecimentos. 

Portanto, a qualificação não é só uma habilidade para reagir aos 

imprevistos, mas também a capacidade de criá-lo e provocá-lo. 

Do ponto de vista do trabalho feminino, o que se constata é que, apesar 

das inovações tecnológicas, a divisão sexual do trabalho permanece. Conforme 

aponta Abreu (1993), a tese de que as novas tecnologias microeletrônicas iriam 

permitir real igualdade entre homens e mulheres foi sendo desmentida. A eliminação 

das tarefas pesadas, sujas e insalubres próprias para o desempenho masculino – de 

acordo com a concepção que marca as relações de gênero na sociedade –, com a 

entrada das inovações tecnológicas, permitiria maior incorporação das mulheres e a 

eliminação da discriminação a que estão submetidas no local de trabalho. Mas, na 

realidade, essa transformação não ocorreu. 

A análise apresentada por diversas pesquisas vem demonstrando que a 

relação entre a tecnologia e o trabalho feminino é definida muito mais pelo conteúdo 

ideológico, que discrimina as mulheres, do que pela competência técnica. Segundo 

Kergoat (1987), a questão da qualificação é fundamental para analisarmos as 

diferenças entre as tarefas femininas e masculinas. A qualificação atribuída às 

mulheres é definida pela educação informal, pela experiência nas tarefas 

domésticas, mas que não tem o reconhecimento no local de trabalho.            

A estrutura do mercado de trabalho também tem passado por mudanças: 

altas taxas de desemprego são acompanhadas da crescente insegurança e 

precariedade das novas formas de ocupação. A flexibilização da força de trabalho 
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(contratos de tempo parcial, subcontratação, terceirização, etc.) inscreve-se no 

mesmo processo que articula o discurso por maiores níveis de escolaridade para os 

trabalhadores que permanecem empregados e ocupam postos de trabalho 

considerados essenciais para os processos produtivos nos quais se inserem. 

Nesse sentido, a educação e a formação profissional aparecem hoje 

como questões centrais, pois a elas são conferidas funções essencialmente 

instrumentais, ou seja, capazes de possibilitar a competitividade e intensificar a 

concorrência, adaptar trabalhadores às mudanças técnicas e minimizar os efeitos do 

desemprego. 

Em pesquisa realizada numa Instituição de Educação Profissional de 

Aracaju, confirmou-se que houve um crescimento bastante considerável quanto à 

participação da mulher em cursos profissionalizantes. Em 2007 existiu um 

quantitativo de 1312 mulheres matriculadas em cursos profissionalizantes voltados 

para o setor da indústria, como também para o setor de serviços. Durante cinco 

anos, foi possível perceber a crescente procura pelo público feminino na educação 

profissional, visto que, em 2011, 6.608 mulheres se matricularam em diversos 

cursos profissionalizantes, dessas matrículas cerca de 63% estão voltados para o 

setor de serviços (cursos na área de gestão), o que dificulta a mulher ocupar postos 

de trabalhos automatizados, que exigem competências mais específicas (SISTEMA 

DE GESTÃO ESCOLAR-GE, AP 2010).  

Talvez, a procura por esses cursos seja ainda resquícios de um campo de 

formação predominantemente caracterizado pelo público masculino. Dessa forma, 

os cargos de produção em que estão as melhores remunerações ainda seja 

fortemente preenchida pelo sexo masculino. Uma problemática que pode ser 

suscitada é: a falta de procura das mulheres por cursos na área de automação 

estaria relacionada, a sua não absorção no campo do trabalho, visto este ser ainda 

entendido e absorvido pelo sexo masculino? 

O crescimento da participação feminina no mercado de trabalho brasileiro 

foi uma das mais importantes transformações sociais ocorridas no país a partir da 

década de 70, ampliando-se de forma acentuada e diversificada entre 1985 e 1995, 

passando de 37% para 53%, enquanto a masculina passou de 76% para 78%, com 

menor alteração, sobretudo no marcado de trabalho urbano, e não mostra nenhuma 

tendência a retroceder, apesar das sucessivas crises econômicas que tem assolado 

o país a partir dos anos 80 (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO-
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OIT, 2007). Apesar de incrementar dia a dia sua cota de participação no trabalho e 

em postos de direção, uma coisa mostra-se clara: a taxa de mudança continua a ser 

lenta e desigual, em ritmo de avanços para as mulheres. 

A expansão das mulheres no mercado de trabalho tem sido alvo de 

muitos estudos, pelo fato de ser um fenômeno recente e estar carregado de relações 

sociais. Estudos a respeito da crescente participação da mulher no mercado de 

trabalho concluem este estar relacionado a fatores culturais, demográficos e 

econômicos. 

Há algumas décadas a porcentagem de mulheres economicamente ativas 

tem aumentado consideravelmente. Isso se deve também, entre outros fatores, aos 

movimentos políticos e sociais ocorridos no mundo entre as décadas de 60 e 70. 

Essa mudança de padrões culturais impulsionou as mulheres a estudarem mais e a 

participar do mercado de trabalho de forma consistente. 

Vários estudos sobre a crescente participação da mulher no mercado de 

trabalho concluem que esse aumento das mulheres tem vários motivos, e não 

somente a mudanças de padrões culturais.  

Na literatura nacional há um consenso de que o fator primordial a 
determinar a ‘feminização’ do mercado de trabalho é o aumento do 
nível de escolaridade da mulher brasileira nos últimos anos, graças à 
evolução dos seus valores sociais. Este fator tem levado também à 
queda da taxa de fecundidade devido à adoção de métodos 
anticonceptivos, os quais se tornaram mais acessíveis e 
diversificados nos últimos tempos. Desse modo, mulheres mais 
instruídas acabam tendo menor número de filhos, o que as torna 
mais disponíveis para a atividade econômica (BRUSCHINI; 
LOMBARDI, 1996 apud MAIA; LIRA). 
 

Outro fator de grande relevância para a crescente participação das 

mulheres no mercado de trabalho refere-se à estagnação econômica, elevada 

inflação e mudanças na estrutura do emprego vividas pelo Brasil na década de 80. 

Os fatores econômicos reforçaram a maior participação feminina no mercado na 

tentativa de evitar o empobrecimento das famílias, não deixando de considerar as 

profundas transformações sociais que vem ocorrendo ao longo dos anos. 

Seja por motivos financeiros ou mudanças nos padrões culturais ou até 

por realização pessoal é fato que as mulheres têm entrado de forma consistente no 

mercado de trabalho. O que fica evidenciado em estudos de vários autores é que o 

aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho não correspondeu a 

uma diminuição da discriminação. 
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Para Abramo (2001) a maior participação das mulheres no mercado de 

trabalho não foi acompanhada por uma diminuição das desigualdades profissionais 

entre homens e mulheres. Estas ocupam alguns setores e profissões, uma 

segmentação que torna mais forte as desigualdades entre homens e mulheres no 

mercado de trabalho. 

Para Cruz (2005, p. 29), “predominantemente, no chão da fábrica, as 

mulheres estão alocadas em postos tradicionalmente femininos. Elas são 

submetidas ao controle de chefias masculinas com metas prescritas, dificultando sua 

autonomia e criatividade”. 

 

Considerações finais 

 

A presença das mulheres na força de trabalho no Brasil vem crescendo 

de forma expressiva nas últimas décadas. As mudanças de valores culturais 

decorrentes dos movimentos políticos e sociais da década de 60 e 70 tiveram como 

conseqüência a maior escolarização das mulheres, a procura inclusive em cursos 

profissionalizantes e nas carreiras universitárias. 

No entanto, estudos comprovam que as mulheres recebem menores 

salários, mesmo possuindo iguais características, como a escolaridade. Embora 

tenha se verificado mudanças importantes no mundo do trabalho, a questão da 

discriminação da mulher no mercado de trabalho permanece, pois os homens 

continuam ocupando os mais altos cargos e ganhando os maiores salários. 

A busca por uma formação profissional de qualidade em que evidencia a 

busca de competências por parte das mulheres, já é um indicativo bastante 

significativo, no entanto, se faz necessário refletir sobre a absorção das mesmas no 

mundo trabalho, pois somente a busca da formação não garante as mesmas o seu 

direito à cidadania. Muito ainda há que se fazer, para que as mulheres se legitimem 

enquanto agentes sociais capazes moverem a economia.  

É fato de que a absorção das mulheres no mundo do trabalho já é uma 

realidade, realidade essa que vem senso delineada desde meados da década de 70 

e se fortalecendo no novo milênio. Porém, de acordo com Lombardi (2010), o setor 

que mais tem absorvido a mulher é o do comércio e de serviços. 
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 Por esta razão, é que se faz necessário uma investigação mais 

minuciosa sobre a qualidade dos postos ocupados pelas mulheres nas últimas 

décadas, bem como sobre o tipo de contrato e remuneração destinados ao sexo 

feminino. 
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