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Introdução

O presente trabalho expõe os resultados provisórios 
da pesquisa qualitativa (subprojeto) em andamento 
sobre Gênero e Raça na Qualificação Profissional, cujo 
problema de pesquisa é saber até que ponto a 
qualificação profissional implementada continua a 
reproduzir as desigualdades de gênero e de raça para as 
mulheres. Tem por objetivos: a) identificar na política 
de qualificação os componentes de gênero, raciais e 
redistributivos, b) estudar a política de qualificação 
profissional como política de trabalho, emprego e renda 
e c) desenvolver um conhecimento crítico sobre as 
políticas de emprego, trabalho e renda. O Referido 
subprojeto está vinculado ao projeto de pesquisa A 
Política Brasileira de Qualificação Profissional e a 
Força Trabalho Feminina (2009-2010), cujo objetivo é 
analisar criticamente desde uma perspectiva feminista 
de gênero e de classe, a política de qualificação 
profissional para as mulheres e seus alcances 
emancipatórios.  

Um dos temas de grande importância para a 
sociologia do trabalho tem sido a relação 
educação/qualificação da mão-de-obra e trabalho. Sua 
conceitualização, porém, tem sido objeto de grandes 
debates teóricos e metodológicos [1].

Um dos conceitos mais usados pela sua fácil 
operacionalização tem sido o que vincula qualificação 
a treinamento e a define como “relacionada aos 
requerimentos de conhecimentos necessários ao 
desenvolvimento de um trabalho determinado”, 
compreendendo ai o tempo de aprendizagem para o 
desempenho de um trabalho específico. Uma das 
críticas a este conceito e sua relação com os 
requerimentos da tecnologia é que este conceito, 
predominantemente empregado pelas gerências das 
empresas, “é fruto de uma construção sociocultural”, o 
que a nosso ver pode ser captado numa abordagem que 
relacione qualificação profissional classe social-
gênero-raça. Segundo essa crítica, para compreender a 
qualificação profissional mais além da visão 
empresarial dela, é necessária investigar a qualificação 
também a partir da opinião dos/das trabalhadores/as 

para apreender as vivências de sua trajetória 
profissional. 

As sociedades capitalistas contemporâneas com o 
mercado de trabalho altamente competitivo, sobretudo
nas últimas duas décadas, se exige cada vez mais que a 
população trabalhadora esteja qualificada, como 
condição fundamental para a inserção de homens e 
mulheres no mundo do trabalho atual. 

A maioria das mulheres brasileiras, principalmente as 
da raça negra que estão empregadas, exerce funções 
ligadas a atividades de trabalho extensivas do trabalho 
doméstico, sobretudo à preparação de alimentos e 
limpeza, as quais não requereriam de qualificação, o que 
influencia seus baixos salários, bem inferiores em 
relação às atividades de coordenação e administração 
em suas maiorias ocupadas por homens, e até por 
mulheres, com predomínio da raça branca.

Na história do Brasil com sua origem escravocrata, a 
população negra tem sido a mais afetada em sua 
escolaridade por uma educação elitista, sexista e de 
classe[2].

As mulheres negras da classe trabalhadora mais 
empobrecida sofrem duplas, e até tripla, discriminação: 
a de gênero, a de raça e a de classe.. Elas estão incluídas 
no cenário dos mais pobres entre os pobres, em 
situações de trabalho mais precárias, com menores 
rendimentos monetários e as mais altas taxas de 
desemprego, consequentemente, de maior falta de 
proteção previdenciária. 

O DIEESE/SEADE (2005) mostra os dados da 
Pesquisa de Emprego e Desemprego segundo as 
variáveis de gênero e raça em quatro regiões 
metropolitanas brasileiras e no Distrito Federal: 

Em Belo Horizonte, 23,3% das mulheres negras, 
17,6% dos homens negros encontravam-se 
desempregados/as, já as mulheres brancas somavam 
18,2% e os homens brancos 13,1%. Já em Recife, 
26,8% das mulheres negras e 20,8% dos homens 
negros estavam desempregados/as, enquanto que a taxa 
das mulheres brancas era de 25,6% e de 17,7% dos 
homens brancos. No Distrito Federal 23,3% das 
mulheres negras e 17,6% dos homens negros não 
tinham emprego enquanto que esta mesma situação 
correspondia a 18,2% das mulheres brancas e 13,1% 
homens brancos. Em Salvador o desemprego era de 



29,2% para as mulheres negras e 23,7%, para os 
homens negros, sendo que 21% das mulheres brancas e 
15,2% dos homens brancos estavam desempregados. 
Em São Paulo essa proporção correspondia a 21,1% 
das mulheres negras e 19,3% dos homens negros, 
enquanto que 18,5% das mulheres brancas e de 13,5% 
de homens brancos não tinham emprego.  Pode-se 
observar nesses dados que a maior parte dos/das 
desempregados/as dessas regiões metropolitanas 
brasileiras são mulheres negras, seguidas por homens 
negros.

Pelo exposto até aqui, a questão da qualificação 
profissional revela ser uma das questões fundamentais 
do emprego na sociedade contemporânea para homens 
e mulheres da classe trabalhadora com seus diferentes 
pertencimentos raciais, gênero, de casse e 
nacionalidade daí a importância e relevância de uma 
pesquisa como esta em um contexto onde existe um 
Plano Nacional de Políticas para as Mulheres e um 
programa como o Programa Brasil, Gênero e Raça 
(BRASIL/SEPM, 2004).

Materiais e Métodos

O procedimento metodológico desenvolvido no 
inicio deste primeiro momento de aproximação à 
realidade em estudo (sondagem exploratória) 
contempla: revisão bibliográfica, fichamento da mesma 
e sistematização de observação em locos e de uma 
primeira sondagem através da aplicação de um 
questionário feita com cinco homens e três mulheres 
que trabalham na feira livre do bairro de Prazeres e no 
Shopping Guararapes, ambos situados no município do 
Jaboatão dos Guararapes.

Resultados 

Os resultados provisórios obtidos a partir da 
observação e sondagem no Shopping Guararapes no 
município do Jaboatão dos Guararapes/PE, Brasil 
como parte da pesquisa, revelam que as mulheres 
negras continuam vivendo em condições sociais 
menos favoráveis. As mulheres entrevistadas na 

feira livre de Prazeres têm um baixo nível de 
escolaridade o que afeta a sua qualificação 
profissional reforçado pela maternidade precoce, 
tendo que se apoiar no mercado informal para o 
sustento da família. Já as mulheres negras 
entrevistadas que trabalham no Shopping 
Guararapes, mesmo tendo alguma qualificação 
profissional, exerce funções ligadas ao trabalho 
doméstico e com baixos salários.

Discusões

A discriminação de raça e gênero se reproduz 
pela ausência de eqüidade entre os sexos 
(CAPPELLIN, 2007) como também porque ela 
perpassa a divisão sexual do trabalho, a separação e 
suas hierarquias entre produção e reprodução, as 
que culturalmente têm sido naturalizadas e 
transformadas em costumes, hábitos, práticas 
cotidianas, reproduzindo a divisão sexual do 
trabalho e uma divisão racial do trabalho que coloca 
os/as afrodecendentes em situação de maior 
precariedade quando comparado à força de trabalho 
entre homens negros e não negros e mulheres 
negras e não negras. 
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