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RESUMO 
 

A pesquisa analisou a expressão da divisão sexual do trabalho no setor de operação de caixa 
do hipermercado S.Varejo de Aracaju/SE, destacando a construção das imagens de gênero, as 
especificidades introduzidas com as inovações organizacionais e tecnológicas, sobre o 
processo de trabalho, as políticas de seleção e admissão e as práticas sociais no âmbito 
produtivo e reprodutivo. Apreendeu os pressupostos e processos que estruturam as imagens 
de gênero, a divisão sexual do trabalho, e perpassam o imaginário gerencial, o processo de 
gestão/organização e qualificação. O trabalho de operação de caixa requer qualificações 

tácitas e sociais circunscritas nos limites entre as lógicas da produtividade e de atendimento. 
As trajetórias profissionais são estruturadas por estereótipos de papéis masculinos e femininos 
e refletem expectativas culturalmente estabelecidas 
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ABSTRACT 

Cette recherche sur l`approche du genre vise analyser l`expression de la division du travail 
sexuel dans le domaine des cassières du hipermarché S.Varejo à Aracaju/SE, mettant en 
evidence la construction des images de genre, ´ses spécifiques mettant en relief leur 
innovations organisationnelles et techonologique, leurs evolutions du processus  du travaille, 
les politiques de la selection et admis, les pratiques sociaux dans cadre de la production et la 
reproduction. Afin d`assimiler les hypothèse et les processus que structure les images et la 
division sexuel du travail, et ont des repercussion sur les politiques de la selection et la 
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qualification. Les qualifications sociaux necessaires sont circunscrites dans limites entre la 
logique de la productiité et accueil. Les trajectoire profissionels est structure par les 
estériotipes de papiers masculins et féminins et réfletent expéctatives culturelement étalbis.  
 
Mots-Clés: Travail, Rapport du Genre, Images du Genre, Cassières. 

 

Introdução 

 
Nas últimas décadas, as mudanças e continuidades ocorridas no mundo do trabalho, 

ensejaram inúmeras discussões e reavaliação das teorias e quadros analíticos da sociologia do 

trabalho, (re)colocando em revista a referência do trabalho na determinação da identidade e 

sociabilidade dos sujeitos sociais. O crescimento de empregos no setor de serviços colocou 

uma nova agenda de questões para a sociologia do trabalho, entre elas, as contribuições dos 

estudos de gênero que enfatizam a importância dos valores culturais sobre a organização e a 

experiência do mundo do trabalho, em detrimento da exclusividade de fatores de ordem 

econômica, tecnológica ou política (SORJ, 2000). 

O surgimento de um novo modelo de trabalho no setor de serviços, referindo-se aos 

aspectos interativos das ocupações que diferem do padrão prevalecente na produção 

industrial, colocou nas análises sociológicas o imperativo de estreitar as fronteiras entre o 

trabalho e o não-trabalho, entre trabalho produtivo e trabalho doméstico e reprodutivo (SORJ, 

2000). 

A participação maciça de mulheres no setor de serviços delineou uma feminização 

do mercado de trabalho, acompanhada pela reestruturação produtiva e modernização 

tecnológica, que reformulou paradigmas industriais, desencadeando inúmeras transformações 

e impactos sobre os trabalhadores. Os empregos femininos contestaram antigos embates 

teóricos da presença secundária e passageira das mulheres no mercado de trabalho (HIRATA, 

2002), implicando uma nova dimensão na heterogeneidade da classe trabalhadora. 

Nas grandes lojas do terciário – comércio varejista de supermercados e 

hipermercados –, segmento no qual se realiza o último estágio de circulação de mercadorias 

para o consumo (JUNIOR, 2007), com grandes estoques de empregos e introdução das 

inovações tecnológicas e organizacionais, às qualificações femininas são elementos 

fundamentais na melhoria da qualidade e produtividade (DELUIZ, 1995), repercutindo de 

forma distinta de acordo com o sexo do trabalhador, ensejando contestações e recuos das 

relações de gênero e da divisão sexual do trabalho (HIRATA, 2002). 

No mundo do trabalho, o estudo e a intervenção na relação que se estabelece entre 

trabalhadores e empregadores, torna-se fundamental, pois a dominação e a exploração 
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presentes na sociedade, não se resumem às características de classe, mas também às de raça, 

gênero, etnia e outras. Considera-se assim a importância do trabalho enquanto categoria 

central na constituição das identidades dos indivíduos inseridos no setor de serviços, as 

racionalidades que estão sendo engendradas e processadas na ocupação, organização e gestão 

dos postos de trabalho do setor varejista de supermercado e hipermercados, os 

desdobramentos nas práticas e relações sociais dos sujeitos, considerando as conseqüências 

diferenciadas para homens e mulheres. 

 
Propósito do estudo 

 
A pesquisa se propôs em analisar numa perspectiva de gênero, a expressão da divisão 

sexual do trabalho no setor de operação de caixa no hipermercado S. Varejo2, considerando as 

imagens de gênero e as especificidades introduzidas pelo processo de modernização, sobre a 

gestão e organização das operadoras de caixa e os desdobramentos nas relações e práticas 

sociais na esfera produtiva e reprodutiva. A abordagem e análise das relações sociais de 

gênero fundamentam-se na compreensão de que as distinções entre trabalhadores e 

trabalhadoras são resultado de construções culturais, é produto da cultura e não decorrem de 

dados biológicos. 

A partir da articulação das categorias produção e reprodução com as relações de 

gênero, foi analisado os impactos distintos sobre a mão de obra masculina e feminina no 

hipermercado S. Varejo – pertencente a uma rede varejista com sede em Sergipe –, a partir 

das mudanças na gestão e organização do trabalho oriundas do processo de modernização, 

apreendendo-se como os pressupostos sociais constituem os postos de trabalho, alocando 

homens e mulheres em funções operacionais diferenciadas – operador(a) de caixa, 

embalador(a) e repositor de mercadorias –, partindo da compreensão dos inúmeros 

mecanismos discursivos e institucionais que expressam uma divisão sexual do trabalho e 

estruturam as práticas e relações sociais. 

As relações de poder e dominação constituem e são constituídas pelos discursos e 

representações sociais, imersos nos valores da cultura atual, na institucionalização de normas 

sancionadas pela coletividade, nas regras de comportamentos, nos estilos de comunicação, no 

sistema informal de relacionamentos identificados e fundados nas experiências dos homens, 

vinculadas por relações hierárquicas de poder desfavoráveis ao gênero feminino. 

A incorporação maciça de mulheres na força de trabalho remunerado, 

especificamente no setor varejista de hipermercados, caracterizado por realizar o último 
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estágio de circulação de mercadorias para o consumo, deve-se tanto ao processo de 

informatização, integração em rede e globalização da economia, como à segmentação do 

mercado de trabalho por gênero, que se aproveita das condições sociais específicas da mulher 

para aumentar a produtividade, o controle gerencial e os lucros (CASTELLS, 1999).  

O trabalho e o seu lugar nas relações sociais foram pensados por três ângulos, não 

necessariamente antagônicos: como fonte de realização pessoal que pode conferir status e 

constituir elemento de afirmação econômica, em sua dimensão instrumental, como elemento 

de apropriação da autonomia dos indivíduos, na qual a realização torna-se secundária e a 

necessidade econômica, imperativa, sendo o tempo dedicado ao trabalho ampliado na 

proporção inversa às possibilidades de ganho para a realização pessoal; e, por último, como 

elemento que permanece central na constituição das identidades dos indivíduos. (ARAÚJO; 

SCALON, 2005).  

Mesmo que o lugar do trabalho na sociedade contemporânea venha sendo objeto de 

um debate controvertido, o trabalho permanece como referência dominante não somente 

economicamente, mas também psicologicamente, culturalmente e simbolicamente, fato que se 

comprova pelas reações daqueles que não o tem (CASTEL, 1998). A perspectiva de gênero 

permite um alcance maior dessas questões, da importância do trabalho, ampliando a noção de 

trabalho produtivo, assalariado, introduzindo, segundo Hirata e Zarifian (2009), a dimensão 

do trabalho doméstico e a esfera da reprodução, incluindo o sexo social e o trabalho 

doméstico no conceito de trabalho. Dessa forma, o debate sobre a centralidade do trabalho, 

torna-se mais complexo ao considerar que as mulheres passam do trabalho industrial para o 

comércio, ou para o setor de serviços; que passam do trabalho profissional para o trabalho 

doméstico (HIRATA, 2007). 

O acesso das mulheres ao trabalho pago permanece condicionado pelos papéis e 

relações sociais inerentes ao trabalho no âmbito doméstico familiar, tendo impacto também 

sobre essas mesmas relações. As mulheres continuam ocupando o lugar de responsáveis pela 

produção material e simbólica da vida cotidiano, ao mesmo tempo em que assumem as 

exigências de sua contribuição financeira para a família. 

A opção pelo trabalho no setor de supermercados está relacionada com a questão do 

desemprego, pouca oportunidade de qualificação, limitando as opções de trabalho, então, 

essas mulheres são direcionadas para o setor de comércio, principalmente em determinadas 

épocas do ano, devido à oferta de empregos com baixa qualificação e a possibilidade de 

trabalhar nas proximidades da residência.  
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Operacionalização da pesquisa e resultados obtidos 

 
Empreendeu-se entre outubro e dezembro de dois mil e dez (2010) e nos meses de 

janeiro e fevereiro de dois mil e onze (2001), uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso 

organizacional, a fim de apreender quais pressupostos e processos estruturam no âmbito 

produtivo e reprodutivo, as imagens de gênero e a divisão sexual dos postos de trabalho, que 

repercutem sobre as políticas de seleção, qualificação e treinamento de trabalhadoras e 

trabalhadores e os desdobramentos sobre a gestão e organização do trabalho, no contexto do 

processo de modernização do hipermercado S.Varejo.  

Os procedimentos para a coleta de dados na pesquisa orientaram várias fontes de 

informação sobre o objeto: documentos, estatísticas, observação e entrevistas semi-

estruturadas. No processo da pesquisa foi composta uma amostra intencional com base em 

critérios – tempo de serviço, modalidade de contrato, horário do trabalho e estado civil, 

abrangendo: gerente de recursos humanos, gerente geral administrativo, gerente de setor de 

frente de loja, e dezenove trabalhadoras(es) do setor de frente de loja (operadoras de caixa e 

embaladores).  

O objetivo foi analisar como as(os) operadoras(es) de caixa estão inseridas e 

implicadas na organização e gestão do trabalho, a partir do processo de modernização em 

curso na organização varejista, seus reflexos sobre as qualificações e oportunidades, levando 

em consideração às estratégias utilizadas pelas(os) trabalhadoras(es) para organizar e articular 

os papéis no espaço produtivo e no espaço reprodutivo. O campo empírico da pesquisa foi o 

hipermercado Super Varejo, localizado em Aracaju/SE, especificamente no setor de frente de 

loja, composto pelas operadoras de caixa, embaladores, líderes de atendimento e gerentes.  

Segundo Abramo (1996; 2007), as imagens de gênero são representações sobre as 

identidades masculina e feminina produzidas social e culturalmente, que condicionam 

fortemente as formas diferenciadas de oportunidades e inserção de homens e mulheres no 

mundo do trabalho. Elas são elementos fundamentais na constituição de uma ordem de 

gênero3 e de uma divisão sexual do trabalho, 

 

[...] são prévias à inserção de homens e mulheres no trabalho, sendo 
produzidas e reproduzidas desde as etapas iniciais de socialização dos 
indivíduos e estão baseadas na separação entre o privado e o público, o 
mundo familiar e o mundo produtivo, e na definição de uns como territórios 
de mulheres e outros como territórios de homens (ABRAMO, 2007, p. 5). 
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Conforme Louro (1997), as identidades – múltiplas e plurais – de mulheres e homens, 

são forjadas no interior de relações e práticas sociais, que constituem e instituem os sujeitos e 

produzem as formas como as instituições sociais são organizadas e percebidas. Essas práticas 

e relações sociais são representadas nos inúmeros discursos dos sujeitos sociais, que os 

utilizam para se engajarem nos processos sociais que lhe formam e são formados por eles 

(ROLLEMBERG, 2003). Os discursos sociais produzem representações e idéias que podem 

implicar em imagens que refletiriam, reproduziriam e falseariam uma realidade que pode ser 

descrita ou visualizada, não só de acordo com as divisões de gênero, mas também de classe, 

etnia, raça e religião. (LOURO, 1997). 

No hipermercado S.Varejo as imagens de gênero perpassam o imaginário gerencial e 

estruturam o processo de gestão e organização das operadoras(es) de caixa, repercutindo nas 

políticas de seleção, treinamento, qualificação de trabalhadoras e trabalhadores. Segundo 

Souza-Lobo (1991; 1992), mesmo se a diferença de gênero não está explicitada nos discursos, 

vai oferecer critérios para as estratégias de gestão e organização do trabalho, naquilo que 

parecia ser exclusivamente uma relação técnico-organizativa neutra, remetendo-se dessa 

forma “ao discurso sobre o masculino e o feminino”, pois “[...] a gestão trabalha com as 

representações de gênero” (SOUZA-LOBO, 1991; 1992). 

No setor estudado, essas imagens de gênero, conformam os processos através dos 

quais se estrutura a divisão sexual do trabalho e a organização dos processos de trabalho, se 

constituindo e reconstituindo nas relações de trabalho dos inúmeros setores que compõem o 

comércio varejista de supermercado, entre eles, o setor de operação de caixa. Essas imagens 

de gênero e as práticas que se estruturam a partir dela, não são categorias fixas, imutáveis e 

coerentes com os inúmeros discursos. Elas são ambíguas, difusas e instáveis, estão em 

processo de re(construção), pondo em jogo, de certa forma, tanto questões materiais, quanto 

questões simbólicas. 

As representações sociais de trabalhadores e gestores estruturam e dualizam os 

espaços de trabalho, sexualizando as ocupações, relacionando o feminino com o trabalho leve, 

sentado, fácil e delicado, e o masculino com o trabalho pesado, de força e noturno. A 

diferença é construída a partir desses pressupostos sociais, que por força das relações de poder 

na sociedade, acabam reproduzindo as hierarquias e as assimetrias de gênero, e repercutindo 

na invisibilidade das qualificações sociais dessas mulheres. 

A construção social e simbólica dessa diferença entre trabalhadores e trabalhadoras, 

nesse espaço de trabalho, constitui e é constituída pelas imagens de gênero. As relações de 

gênero, que atravessam os múltiplos espaços de atuação desses indivíduos, enquanto 
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organização da diferença sexual, se utiliza das diferenças biológicas entre homens e mulheres, 

para construir as diferenças entre trabalhadores e trabalhadoras no trabalho. Essa divisão 

sexual das ocupações vai ter repercussões desde a inserção dos trabalhadores nesses setores de 

trabalho, influenciando critérios e procedimentos de recrutamento e seleção, salário, 

qualificação. Também serão condicionantes de várias práticas sociais de interação e conflito, 

de negociação e estratégias, práticas dinâmicas e pulverizadas em toda a dimensão do trabalho 

e das práticas sociais dessas mulheres. 

No setor varejista de supermercado e hipermercado, o trabalho realizado por homens e 

mulheres constitui um lócus importante de reprodução dessas imagens de gênero, 

principalmente no setor de frente de loja, no qual as operadoras de caixa estão inseridas, e 

onde existe uma presença significativa de mulheres trabalhando4. Como se trata de um setor 

em constante processo de modernização, marcado por significativas transformações na 

organização e gestão do trabalho, pela introdução das novas tecnologias, essas imagens de 

gênero no trabalho, constantemente reproduzidas, passa a ser um elemento fundamental da 

divisão sexual do trabalho e da segmentação ocupacional desse setor e pode constituir em um 

obstáculo à alteração dessa segmentação. 

Nas políticas de recursos humanos da empresa estudada, direcionadas para o processo 

de seleção e recrutamento de trabalhadores(as) para o setor de frente de loja – operadores(as) 

de caixa e repositores –, eles e elas são imediatamente classificados  pelos gerentes de forma 

diferenciada e desigual como homens e mulheres no trabalho, como trabalhadores e 

trabalhadoras. Eles e elas não abandonam suas identidades de gênero, que a partir dessa nova 

condição, são em parte, redefinidas e ajustadas e irão configurar expectativas e compromissos 

relacionados às situações e experiências de trabalho e vida profissional (ABRAMO, 2007). 

Sendo o gênero uma construção social feita sob as diferenças sexuais, e, portanto, 

segundo Scott (1989), um meio de decodificar o sentido e de compreender as relações 

complexas entre diversas formas de interação humana, é necessário reconhecer que as 

categorias “homem” e “mulher” são, ao mesmo tempo, categorias vazias e transbordantes; 

vazias porque elas não tem nenhum significado definido transcendente; porque mesmo 

quando parecem fixadas, elas contêm ainda dentro delas, definições alternativas negadas ou 

reprimidas. 

O significado atribuído às diferenças entre os sexos, pelos sujeitos sociais, é produto 

de relações negociadas, construídas, reformadas e organizadas num contexto pré-existente de 

significados, que (re)modelam e forjam as identidades e os papéis dos indivíduos, nos seus 

múltiplos espaços de atuação. As representações sociais sobre os homens e as mulheres nos 
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inúmeros trabalhos realizados no setor de supermercado, por operadores(as) de caixa, 

embaladores(as), repositores, gestores, foram analisados nesse contexto, como algo fluido, 

difuso e ambivalente, que emerge nos discursos desses sujeitos através das imagens de 

gênero, imagens de homem e mulher, de masculinidade e feminilidade, que vão organizar 

suas percepções e práticas nos locais de trabalho, ao agirem, interagirem, socialmente e 

discursivamente. Os sujeitos compartilham com seu grupo as demais visões da realidade que 

lhe dão suporte para lidar com ela. (JODELET, 2001). 

Sobre a função de operador(a) de caixa, buscamos compreender quais seriam, 

segundo os entrevistados, as características e habilidades necessárias e indispensáveis para 

exercer a função, de maneira que atendesse as expectativas pessoais e institucionais. Algumas 

foram enumeradas e outras ficaram implícitas nos depoimentos: agilidade, paciência, 

delicadeza, responsabilidade, honestidade, gostar de servir, disponibilidade, atenção, 

comunicação e postura. Essas habilidades apontadas, estão relacionadas com um conjunto de 

tarefas que o(a) operador(a) de caixa tem que realizar, nos conteúdos do seu trabalho e nos 

procedimentos básicos que executa. 

Segundo Hirata e Kergoat (2008), um dos princípios que vai organizar a divisão social 

segundo o sexo do trabalhador, é a existência de trabalhos de homens e trabalhos de mulheres. 

A relação de trabalho, como relação social, traz embutida uma relação de poder entre os 

sexos. Por isso mesmo, a definição de qualificações, de carreiras, de promoções é não só 

diferente para homens e mulheres, mas remete, em cada situação concreta, às relações de 

força. (SOUZA-LOBO, 1992). 

Segundo Deluiz (1995) as qualificações profissionais só podem ser compreendidas a 

partir de uma perspectiva histórica, pois são produto e simultaneamente, respostas às 

necessidades econômicas, políticas, sociais e culturais de sociedades historicamente datadas. 

A construção social da qualificação (DUBAR, 1998) deve ser entendida, portanto, como 

expressão das relações sociais, e resultantes do embate entre o capital e o trabalho. As 

qualificações profissionais expressam, portanto, uma relação política, uma relação de poder, 

cujo movimento se dá no cerne do processo de produção de bens e serviços e cujos contornos 

variam historicamente, de país para país. 

Com o regime de acumulação flexível, mudanças organizacionais e tecnológicas em 

constante processo de atualização, demandaram dos trabalhadores, não apenas conhecimentos 

formais e explícitos objetivados pelo diploma, mas também, amplas habilidades cognitivas e 

comportamentais, tais como iniciativa, responsabilidade, autonomia, criatividade, cooperação, 

liderança, flexibilidade, para lidar com tarefas cada vez mais abstratas e complexas. No 
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estágio atual do capitalismo flexível observa-se um progressivo deslocamento do conceito-

chave da sociologia do trabalho – a qualificação profissional –, para a noção de competências 

profissionais. O tradicional conceito de qualificação estava relacionado aos componentes 

organizados e explícitos da qualificação do trabalhador: educação escolar, formação técnica e 

experiência profissional (DELUIZ, 1995). 

A noção de qualificação vem sendo questionada pela noção de competência(s) que 

reivindica a si o poder de dar conta das características subjetivas hoje valorizadas e requeridas 

pelas empresas e pelo mercado de trabalho em geral. Nessa nova configuração do trabalho, o 

lugar do sujeito e das relações intersubjetivas seria absolutamente central, na medida em que a 

mobilização psíquica do indivíduo, sujeito do processo de trabalho, constituiria a pré-

condição mesma de todo o processo produtivo. (HIRATA, 1994). 

Numa concepção multidimensional de competência, Zarifiam (2008) coloca que a 

competência é o tomar iniciativa e o assumir responsabilidade diante de situações 

profissionais com as quais se depara, e o reconhecimento social dessa tomada de 

responsabilidade. É um atributo que remete à subjetividade do indivíduo, e relaciona-se com 

sua capacidade de mobilizar os saberes e as atitudes necessárias para, de forma, autônoma, 

resolver problemas em uma situação específica. 

O conceito de qualificação tácita insere-se nessa perspectiva, remetendo-se a três 

dimensões: processo de aprendizagem, resultado da prática de tarefas rotineiras adquiridas 

através da experiência; a existência de diferentes níveis de consciência tomados de acordo 

com a atividade a ser realizada e, à natureza coletiva do processo de trabalho, favorecendo o 

desenvolvimento de subjetividades e identidades. (JONES; WOOD, 1984). 

A especificidade do trabalho realizado pela operadora de caixa pode ser 

contextualizada no âmbito dos estereótipos associados à feminilidade, pois apontam, 

precisamente, mais para um conjunto de qualidades pessoais que a operadora deve possuir do 

que para qualificações e competências de caráter mais profissional. (CRUZ, 2003). A 

simultaneidade das tarefas heterogêneas executadas tipicamente no trabalho doméstico das 

mulheres, guarda uma forte relação com a aprendizagem necessária para as atividades do 

terciário, nas quais é maciça a presença das mulheres, como as vendedoras de lojas 

(RODRIGUES, 1992).  

A qualificação, enquanto relação social extrapola o conhecimento técnico e apreende 

os aspectos sociais da relação, implicando tanto na sua politização, como na compreensão da 

relevância dos aspectos comportamentais e dos atributos do trabalhador. (SEGNINI, 1995). 
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Uma série de situações do cotidiano laboral das operadoras de caixa revela como elas 

mobilizam certas atitudes e comportamentos na realização de suas atividades: 

 
Tem que ter primeiramente muita paciência, saber lidar com os clientes, tem 
que saber lidar com cada cliente, porque cada um deles é diferente um do 
outro [...] aí tem que ter simpatia, ter aquela paciência, vamos ver junto, 
muitas vezes eu vou até na seção para pegar, para mostrar para ela, então a 
gente acaba, assim, conversando... (operadora 18). 

Essas qualificações, enquanto síntese de inúmeras relações e práticas sociais, são 

constituídas por saberes e conhecimentos adquiridos pelos sujeitos sociais através de 

diferentes processos e instituições sociais. Juntamente com as habilidades construídas 

socialmente e as características pessoais, se tornam imprescindíveis para a compreensão das 

relações de trabalho e das relações de gênero, que também são construções sociais. A 

construção da qualificação é uma construção social sexuada que passa por um processo de 

diferenciação, de construção de distinções entre tipos de trabalho e dos trabalhadores que os 

executam (ABREU, 1993).    

Essas qualificações tácitas são resultantes de um treinamento informal nas práticas e 

relações sociais do âmbito privado, familiar e doméstico, desenvolvidas na totalidade do 

trabalho da mulher, que se estenderam ao espaço de trabalho. Porém, como não são 

conhecimentos formais e explícitos, essas qualificações não são reconhecidas, são 

consideradas qualidades intrínsecas à natureza da mulher, criadas numa esfera diferente 

daquela do terreno profissional e produtivo. Não está se desconsiderando a relação existente 

entre as habilidades requeridas e restritas ao nível de operação e execução das tarefas, com as 

qualificações sociais adquiridas no tecido social, tarefas essas inclusive, que podem ser ainda 

mais fragmentadas, e até suprimidas, pela introdução de novas tecnologias5. É necessário 

ampliar a dimensão da importância dessas qualificações sociais na totalidade das atitudes e 

comportamentos necessários ao exercício da função. 

Além das qualificações para o atendimento dos clientes, as operadoras utilizam os 

conhecimentos adquiridos na esfera doméstica, muitas vezes de maneira coletiva, referentes 

às características de alimentos e seu preparo, qualidade dos produtos e suas utilidades, enfim, 

uma série de conhecimentos de suas práticas e relações sociais no âmbito privado e doméstico 

que são reconvertidas para o seu trabalho. 

As inovações organizacionais e tecnológicas justapostas ao processo de 

flexibilização das relações de trabalho, refletem assimetrias nas oportunidades de qualificação 

das operadoras de caixa, na intensificação do trabalho, nos salários e nas hierarquias entre 

trabalhadoras(es). Essas mudanças inseridas no processo de modernização da organização 
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estudada, não implicaram sobre as qualificações das operadoras de caixa, apenas 

possibilitaram a intensificação do trabalho, a partir da flexibilidade na jornada de trabalho, na 

desvalorização salarial e na denegação da qualificação enquanto relação social e prática 

coletiva. 

Ao reduzir as práticas sociais a papéis sociais sexuados (KERGOAT, 2009), essas 

habilidades adquiridas – qualificações tácitas e sociais – através das práticas sociais, são 

desqualificadas e desvalorizadas, e assim, preservando a hierarquia dos poderes e dos papéis, 

as assimetrias de gênero no trabalho reprodutivo e produtivo. Nos espaços produtivos e 

reprodutivos dessas mulheres, essas assimetrias e hierarquias vão se objetivar nas suas 

práticas sociais e nas relações de poder. Relações desiguais de força e poder que são 

mobilizadas no âmbito produtivo e reprodutivo. No espaço de trabalho muitas vezes se 

expressam pelas estratégias de resistência e de solidariedade entre as operadoras de caixa. 

O trabalho de operação de caixa requer várias qualificações tácitas e sociais que se 

circunscrevem no limite entre as lógicas da produtividade e do atendimento ao cliente. A 

denegação das qualificações sociais engendra assimetrias e desigualdades que perpassam os 

salários, qualificações, gestão e organização do trabalho, reproduzindo uma hierarquia e 

desigualdade entre trabalhadoras e trabalhadores. Essas assimetrias e desigualdades vão 

atravessar o âmbito produtivo e reprodutivo das trabalhadoras, exigindo a disposição de 

inúmeras estratégias familiares e sociais na conciliação do trabalho e das responsabilidades 

domésticas e familiares.  

 
Considerações finais 

 
As imagens de gênero perpassam às definições prévias das diferentes ocupações, 

definindo tipos de trabalho como masculinos ou femininos. Nessa segregação ocupacional 

também agem fatores estruturais e institucionais, que juntamente com as representações de 

gênero, vão se reconstruir ou se confrontar com as percepções e práticas sociais dos sujeitos. 

Então, a forma como o trabalho é organizado na empresa, a divisão das ocupações, das 

tarefas, as relações de trabalho estão imbricadas com as relações de gênero, organizando as 

práticas sociais nos diversos espaços, sexualizando socialmente os postos de trabalho, e tendo 

repercussões de maneira desigual no valor, importância, reconhecimento e investimento 

profissional, implicando hierarquias e desigualdades de gênero. 

As imagens de gênero vão conformar as políticas de valorização profissional das 

operadoras de caixa, no tocante à qualificação, salários, treinamentos e oportunidades de 
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crescimento profissional e pessoal. As qualificações e competências necessárias para o 

trabalho das operadoras de caixa vão se situar no limite entre as tarefas repetitivas, submetidas 

a tempos impostos – condicionadas pela lógica da produtividade e organização taylorista –, e 

a relação de atendimento com os clientes – caracterizada por inúmeras relações sociais, de 

classe, gênero, etnia e idade, expressas em conflitos, negociações e interações. 

A interveniência de fatores estruturais e das imagens de gênero sobre a organização e 

gestão do trabalho das operadoras de caixa vai influenciar e repercutir sobre suas trajetórias 

profissionais que são delineadas a partir dos estereótipos de papéis masculinos e femininos e 

refletem expectativas culturalmente estabelecidas, passando a exigir inúmeras estratégias e 

negociações face à divisão sexual do trabalho doméstico.  

As relações de poder no âmbito produtivo e reprodutivo expressam as estratégias de 

resistência e solidariedade empreendidas pelas trabalhadoras mediante a conciliação da 

totalidade do trabalho social. A divisão sexual do trabalho se constrói enquanto estratégia de 

resistência e submissão tanto no espaço doméstico como no espaço de trabalho. As estratégias 

de solidariedade entre as operadoras de caixa expressam como os mecanismos de resistência 

são utilizados para amenizar os efeitos do desgaste físico e mental proveniente da dupla 

jornada de trabalho.  

As relações de gênero no espaço (re)produtivo e a forma como o grupo familiar 

estrutura as estratégias e papéis sociais, na conciliação das atividades laborativas e 

reprodutivas, vão perpassar às trajetórias profissionais dessas trabalhadoras, traduzindo-se 

numa identificação com os valores culturalmente estabelecidos e/ou com o investimento 

profissional. Dessa forma, as políticas de gestão e organização do trabalho constituem e são 

constituídas pelas representações de gênero, segregando homens e mulheres em espaços 

diferenciados e hierarquizando de maneira assimétrica as qualificações, salários, a 

sexualizando as funções no hipermercado S.Varejo.  

Com a superposição dos fatores estruturais, e das relações de gênero, as operadoras 

de caixa diante da alternância no trabalho produtivo e reprodutivo vão se utilizar de inúmeras 

estratégias nesses âmbitos, para conseguir adequar suas atividades e os papéis culturais, ou 

(re)configurar as relações de poder estrategicamente a seu favor, repercutindo sobre sua 

trajetória e desenvolvimento profissional. Os estereótipos de papéis com base nas diferenças 

continuam a organizar as relações sociais no trabalho no supermercado, reproduzindo 

discriminações e desigualdades.  

Mesmo conquistando seu espaço no mercado de trabalho, essas trabalhadoras estão 

inseridas em trabalhos precários e desqualificados, tanto pela intensificação do ritmo de 
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trabalho, como pelas assimetrias nas condições de trabalho e pela desvalorização econômica 

do seu trabalho produtivo, emergindo a necessidade de políticas de equidade de gênero com o 

objetivo de contribuir para a eliminação de todas as formas de discriminação contra mulheres 

no ambiente de trabalho.   

Embora o trabalho no setor de serviços, caracterizado pelos aspectos interativos, 

tenha se tornado a principal forma de ocupação nas economias ocidentais, as analises 

sociológicas não acompanharam como deveriam essa nova realidade. A estreita relação que se 

estabelece entre características pessoais dos empregados e sua adequação ao trabalho 

transformam traços pessoais, idade, educação, gênero e raça em potencial produtivo, de tal 

forma que as características e competências individuais são importantes sinalizadores do valor 

do produto para os consumidores e condição mesma da empregabilidade (SORJ, 2000).  

Situado nesse contexto, o trabalho das operadoras de caixa, permite ampliar a 

discussão sobre o trabalho na contemporaneidade, sobre as mutações, encontros e 

desencontros da sociologia do trabalho (SORJ, 2000), quanto ao entendimento de que a 

compreensão do universo da produção pressupõe não só a visão empresarial, mas também dos 

sujeitos do processo de trabalho, ou seja, dos trabalhadores e trabalhadoras, mostrando a 

influência dos valores culturais e subjetivos sobre a organização e a experiência no mundo do 

trabalho. 

 
Notas 
 
2 Nome fictício utilizado na pesquisa mediante solicitação da empresa varejista. 
3 Uma ordem que é material e fortemente simbólica, que distribui, através da história, lugares para homens e 
mulheres, que atribui qualidades e aptidões, estabelece hierarquias nessas mesmas qualidades, sejam elas 
consideradas naturais ou admitidas como construções sociais (SOUZA-LOBO, 1991). 
4 Cf. KAUFMANN, A. E. S. O trabalho flexível na empresa enxuta e suas conseqüências para as operadoras de 
caixa em supermercados; SOARES, A. Se eu pudesse não ser caixa de supermercado; CRUZ, Entre a casa e a 
caixa: retrato de trabalhadoras na grande distribuição. 
5 Cf. Jean et al (2005), ainda não se dispõe de elementos suficientes para formular hipóteses bem fundadas sobre 
o impacto de novas tecnologias sobre os trabalhadores dessa função. A inovação tecnológica, em curso nesse 
setor, não poderá substituir a totalidade do trabalho das operadoras de caixa, pois ela no máximo substituiria as 
atividades mecânicas de registro e pagamento de artigos, que são apenas uma parte do trabalho. 
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