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RESUMO

Atividades tradicionalmente realizadas por mulheres, e, recentemente substituídas por homens, no caso específico do setor de confecção, tem 
sido objeto de reflexão, uma vez que é possível observar certa valorização salarial como consequência da qualificação da mão-de-obra masculina. 
Outros aspectos relativos ao gênero, também se destacam, levando ao questionamento acerca de mudanças e permanências na divisão sexual do 
trabalho neste setor de atividade. Assim, tem-se como objetivo analisar a divisão sexual do trabalho no setor de confecção, na Cidade de 
Fortaleza, na perspectiva de trabalhadores do sexo masculino interessados neste setor. Metodologicamente realizou-se entrevistas com 
trabalhadores do deste setor que ocupem cargos ou realizem atividades que são conhecidas como “trabalho de mulher”. Foram realizadas dez 
entrevistas com homens que se encontravam em processo de qualificação em uma escola de moda, na cidade de Fortaleza. Dentre estes alguns 
se encontram trabalhando ou já trabalharam em confecções, e ou, possuem planos para montar seu próprio negócio; outros ainda foram 
convidados a trabalhar na escola à proporção que continuavam sua qualificação. A recente inserção de tecnologia de setores de confecção como 
modelagem, corte e costura passa a atrair a atenção de significativo número de trabalhadores do gênero masculino; até mesmo devido a 
dispensa de mão-de-obra dada a tecnologização do mundo do trabalho. Mas, o que importa nesta discussão é o fato de atividades 
desqualificadas e depreciadas, quando realizadas por mulheres, se transformem qualitativamente, ocorrendo uma maior demanda de 
trabalhadores do gênero masculino e, consequentemente, uma melhoria de status e de salários. Para mulheres deste setor, qualificar-se significa 
encontrar tempo livre dentre as várias atividades realizadas e, que ainda são consideradas “naturais” e específicas do gênero feminino. Mesmo 
assim, algumas conseguem se qualificar; muitas não. No que diz respeito aos entrevistados (E1, E2...), todos apresentam relação direta com a 
área da confecção desde a infância, com pais, parentes e vizinhos que trabalhavam ou ainda trabalham na área. Outros aspectos em comum que 
justificam seu investimento no setor se referem à realização de um sonho ou de melhoria da vida profissional, no processo de formação e 
qualificação na área de confecção. As entrevistas foram reveladoras de estereótipos de gênero que ainda justificam a divisão sexual do trabalho 
pautado em qualificativos femininos e masculinos. A calma, delicadeza e persistência surgem como qualidades femininas que determinam as 
áreas que elas podem dominar. Ausência de força para trabalhar em máquinas, sensibilidade, saúde mais delicada, humor, gravidez, rotina 
médica, as “regras” (menstruação) por mês, cuidado com os filhos, são aspectos que se perpetuam nos discursos masculinos. Mas sempre com os 
cuidados necessários para não confirmar a superioridade masculina na área. “E às vezes você não consegue encontrar essa três coisa junto 
[calma, delicadeza e persistência] em um homem, entendeu?” (E1) “É fato de que a mulher sempre vai ser a grande, a grande massa trabalhadora 
dentro da área da costura” (E2). Um último aspecto que destacam se refere à qualidade do envolvimento que procuram criar para seduzir e 
convencer a cliente. A ideia de que a mulher se veste para ser admirada por outras mulheres e que são concorrentes uma da outra, persiste nos 
discursos. “A mulher com mulher, elas não trabalham para desenvolver, elas trabalham para competir. Já o homem com a mulher, é muito mais 
fácil eu falar uma coisa e você acreditar do que outra mulher chegar aqui e falar para você” (E4). Conclui-se que a divisão sexual do trabalho 
persiste e permanece reforçadora de estereótipos de gênero, desqualificando o trabalho feminino a partir de ideias naturalizadoras de diferentes 
trabalhos para homens e para mulheres.
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