
 

 Um Estudo dos Impactos da Inserção de Mulheres em Ocupações Consideradas 

Masculinas: Análise Comparativa das Cidades de Alfenas, Montes Claros e 

Uberlândia/MG 

Katiellen Souza Silva 

Introdução 

Embora a Constituição Federal, nos seus artigos 1º e 7º, afirme que é proibida a diferenciação de salários, de 

exercício, de função e de critérios de admissão por motivo de sexo, cor ou estado civil, nos referidos artigos alegam que 

homens e mulheres têm direitos e deveres iguais. Embora venha ocorrendo mudanças nas relações de gênero no 

contexto de trabalho brasileiro, o que se verifica na prática é uma grande diferença entre os trabalhos exercidos por 

homens e mulheres. Pretende-se verificar como mulheres que exercem funções consideradas masculinas se representam 

no exercício dessas atividades, tais como: as motoristas de ônibus, caminhão e/ou táxi, mulheres que trabalham na 

construção civil, nas cidades de Alfenas, Montes Claros e Uberlândia. 

O objetivo da presente pesquisa foi analisar os impactos da inserção de mulheres em ocupações masculinas nas 

cidades de Alfenas, Montes Claros e Uberlândia/MG. A perspectiva metodológica utilizadas foi à combinação da 

técnica quantitativa onde foi realizado um levantamento de dados secundários das cidades supracitadas, com a técnica 

qualitativa onde foram realizadas entrevistas em profundidade com mulheres e homens que exercem ocupações 

consideradas masculinas tais como: Policiais Militares, Civil e do Corpo de Bombeiros, Cobradora de ônibus, Motorista 

de táxi, entre outras. 

 

Material e métodos 

O percurso metodológico utilizado na pesquisa se apresenta na combinação de técnicas de pesquisas qualitativas e 

quantitativas. Na parte quantitativa corresponde à utilização da base de dados desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE –, a partir do questionário da amostra calibrado no censo de 2010. Para análise 

estatística do objeto desse estudo, os municípios considerados foram: Alfenas, Montes Claros e Uberlândia. O objetivo 

foi buscar possíveis correlações entre os municípios por meio de análise bivariada, cuja variável dependente ou resposta 

é o sexo. Assim, foram elencadas associações de variáveis como renda, nível instrucional (escolaridade), faixa etária 

(dezoito anos ou mais), formalidade/informalidade (carteira assinada ou não), entre outras. 

Na parte qualitativa foram realizadas até o momento 10 entrevistas na cidade de Montes Claros, 02 com 

policiais civis, sendo um do sexo feminino e um do masculino, 01 com professor de matemática, 01 com pedreiro, 02 

com motoristas de táxis, sendo um do sexo feminino e um do masculino, 01 com cobradora de ônibus, 01 com a policial 

do corpo de bombeiro, 02 com policiais militares, sendo um do sexo feminino e um do masculino. A técnica utilizada 

para ter o acesso aos entrevistados foi à técnica bola de neve, ou seja, partiu-se de um número de mulheres e homens já 

conhecidos, estes por sua vez indicarão outros até chegar ao universo investigado. O intuito de incluir homens é para 

entender se o fato de for homem ou mulher vai alterar a representação de gênero no contexto do trabalho nas atividades 

exercidas por mulheres.  

 

Resultados e Discussão 

Os estudos de gênero só ficaram conhecidos por essa terminologia na década de 1980, mas o que alguns críticos 

destacam entre eles Scott (1995) é que a mudança da terminologia de estudos sobre a mulher para estudos de gêneros 

não representou uma mudança de enfoque, na medida em que os estudos de gênero como uma perspectiva relacional, 

até o momento não havia sido incorporados nos estudos da área. 

Autoras como Neuma Aguiar (1996) afirma que o conceito de gênero há muito tempo vem sendo empregado dentro 

da teoria sociológica. Segundo ela, Parsons, já na década de 1940, se empreendeu em estabelecer a diferença dos papéis 

sexuais para analisar as funções sociais da família, ou seja, o modo como homens e mulheres desempenhavam seus 

papéis dentro da organização familiar, estava estritamente relacionado ao modo como a família se constituiu na 

sociedade. Aguiar (1996) ainda discute a perspectiva analítica de outros dois autores, como Erving Goffman e Haroldo 

Garfinkel. Segundo a autora, Goffman através da dramaturgia social considera a dimensão de gênero como uma 

representação, que define a constituição de masculinidade e da feminilidade a partir de uma ordem social e outra 

biológica, Garfinkel utiliza de casos de dubiedade biológica que demonstra rituais de comportamento de homens e 

mulheres, enfatizando a construção social da identidade de gênero. 
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A partir da década de 1970, marco do crescimento da força de trabalho feminina, a Sociologia do Trabalho 

incorporou também a temática da divisão sexual do trabalho à discussão da divisão social do trabalho. Nas últimas 

décadas, o debate em torno da divisão sexual do trabalho tem se incorporado a dimensão de gênero. Esta incorporação 

apresenta um efeito desmistificador da divisão do trabalho como uma questão meramente econômica, assumindo 

também uma dimensão simbólica e cultural que só poderá ser satisfatoriamente explicada a partir do uso da categoria de 

gênero. 

Conforme Souza Lobo (1991), o gênero como categoria analítica tem sido fundamental para entender as práticas 

sociais de homens e mulheres na sociedade – embora neste estudo a análise seja do ponto de vista do trabalho – deve-se 

considerar o fato do tratamento da mulher, como sujeito inferior ao homem, perpassar por todas as esferas da vida 

social, e não somente a do trabalho. 

Os dados quantitativos das cidades de Alfenas, Montes Claros e Uberlândia, foram coletados a partir de 

levantamentos secundários do censo do IBGE de 2010. Em relação ao sexo da população investigada verifica-se que 

nas três cidades há uma porcentagem maior de mulheres como mostra o gráfico 1. Em relação à faixa etária os dados 

coletados mostram que a maioria da população é jovem, já que a população de 18 anos de idade apresenta os seguintes 

percentuais, 28% na cidade de Alfenas, 30,8% em Montes Claros e 27,4% em Uberlândia. 

Direcionando a análise para o estado civil da população investigada verifica-se pelo gráfico 2 que nas três cidades há 

uma aproximação dos percentuais sendo que a maior taxa é de solteiros, seguidos de casados, sem informação, viúvos 

divorciados. Quanto à escolaridade verifica-se que ainda existe uma grande parcela de pessoas sem escolaridade ou de 

ensino fundamental incompleto. Os dados do gráfico 3 demonstra que na cidade de Alfenas 54,2% do universo 

investigado não tem instrução ou não completou o ensino fundamental. Na cidade de Montes Claros 49,8% e em 

Uberlândia 44%. As taxas do ensino médio ou superior incompleto são 20,6% em Alfenas, 27,1% em Montes Claros e 

23,5% em Uberlândia. Um aspecto importante a ser destacado em relação à escolaridade é que Montes Claros faz parte 

de uma região que é considerada mais carente em relação a Alfenas e Uberlândia, mas isso não traduz uma grande 

disparidade entre as mesmas em relação à escolaridade. 

 

 

Considerações finais 

È fundamental perceber a importância da inserção das mulheres no mercado de trabalho para as transformações no 

meio social, uma vez que, elas passaram a fazer parte da população economicamente ativa mudando não só as suas 

vidas, mas também a de seus familiares e da sociedade em si, adquirindo assim, mais informações. 

 As atividades femininas ainda concentram-se em sua maioria em setores de serviços, mas há uma diversidade das 

funções, uma vez que, algumas mulheres estão cada vez mais estudando e chegando a altos cargos, mas não podemos 

esquecer que ainda há outra parcela que continua em empregos com baixas remunerações. E podemos verificar também 

que, apesar da existência da legislação garantindo igualdade no tratamento para ambos os sexos no mundo do trabalho, 

a segmentação nos postos de trabalho na organização exprime desigualdades nas relações de gênero. 

Percebemos nas análises das entrevistas e com o apanhado teórico que houve avanços, uma vez que o mercado de 

trabalho brasileiro conta hoje com uma maior participação das mulheres, podemos exemplificar a inserção das mulheres 

nessas profissões tidas como masculinas, as mulheres apresentam visivelmente níveis de escolaridade superiores aos 

dos homens, ou seja, muitas desigualdade foram amenizadas, mas as diferenças ainda persistem. Essas diferenças que 

ainda persistem e a pouca participação das mulheres em certas profissões, sendo as mulheres a maioria da população 

brasileira nos leva a compreender que as diferenças que persistem no mercado de trabalho está atrelado as construções 

sociais e culturais, pois estas definem o lugar de homens e mulheres no mercado de trabalho. 
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                   Gráfico 1. Análise segundo o sexo da população de Alfenas, Montes Claros e Uberlândia/MG 

 
                      

                      Gráfico 2. Análise do estado civil da população de Alfenas, Montes Claros e Uberlândia/MG 

 
                     

                       Gráfico 3. Análise da escolaridade da população de Alfenas, Montes Claros e Uberlândia/MG 
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