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Resumo: Busca-se analisar como à violência simbólica atua no mercado de trabalho e 
se tem como consequência a divisão sexual em âmbito laboral. Faz-se imprescindível 
entender como à violência simbólica, fruto da sociedade machista, determina um padrão 
de comportamento com base no sexo. Sendo assim, considera-se que a violência 
simbólica possui consequências reais para as mulheres e para coletividade, sendo uma 
inegável ofensa aos direitos fundamentais, em especial da igualdade, liberdade e da 
dignidade da pessoa humana. 
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Abstract: This paper seek to analyze how the symbolic violence operates in the 
workplace and has as a consequence the sexual division in the workplace. It is 
imperative to understand how symbolic violence, the fruit of male-dominated society, 
determines a pattern of behavior based on sex. Thus, it is considered that symbolic 
violence has real consequences for women and for all collectivity, an undeniable violation 
of fundamental rights, especially equality, freedom and the dignity of the human person.  
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VIOLÊNCIA SIMBÓLICA 

Enquanto estuda-se a violência simbólica, imagina-se que serão atos e fatos facilmente 

identificados e evidentes. Contudo, tais atos geralmente são de uma “violência suave, 

invisível as suas próprias vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias puramente 

simbólicas da comunicação e do conhecimento1”, intitulada como violência simbólica, a 

qual sustenta outros abusos de cunho emocional, sexual e físico.  

Nesta perspectiva, a violência contra a mulher não se retrata, somente, em opressões 

físicas, decorrendo de uma normalização da cultura, da discriminação e submissão 
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feminina2. Esta forma de violência abarca formas sutis do machismo, disfarçadas nas 

relações cotidianas e legitimadas pelo descumprimento dos padrões ideais de gênero, 

uma vez que, as estruturas de dominação são produtos de um trabalho incessante de 

reprodução, intensificado pelas instituições sociais como as famílias, religiões, escolas 

e, inclusive, pelo próprio Estado3. 

Pode-se afirmar que a violência simbólica, definida pela naturalização do gênero, é a 

base concreta que sustenta e mantém o imaginário social que sobrepõe os homens às 

mulheres4, de forma que os papéis designados para cada um deles sejam tomados 

como verdades universais. 

DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO 

Influenciada pelo sistema patriarcal, a divisão sexual do trabalho consiste em atribuições 

de atividades aos homens e mulheres devido ao seu sexo biológico, bem como ao 

culturalismo. Deste modo ainda existe a nomeação de funções tidas como 

exclusivamente femininas, qual seja, em sua grande maioria, a atividade doméstica.  

Tal divisão parte de dois princípios, o da separação e hierarquia. O primeiro reconhece 

a existência de trabalhos tidos como especificadamente femininos e outros como 

masculinos, por sua vez, o segundo admite a superioridade do homem em qualquer 

trabalho5. Conclui-se que, em ambos, não há uma liberdade de escolha quanto às 

funções a serem exercidas pelos sexos, além de corroborar com a existência da 

dominação masculina sobre as mulheres. 

Deste modo, as pesquisas relatam exatamente este comportamento, já que as mulheres 

quem ocupam quase que a totalidade do serviço doméstico, sendo de 94,5% em 2009 

a 94,8% em 20116, contra uma taxa de aproximadamente 5% da população masculina, 

fato que demonstra existir realmente uma divisão sexual dos afazeres tidos como 
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masculinos e femininos. Nesta dualística, a ocupação com mão de obra em construção, 

entre 93%7 a 95%8 são homens.  

Assim sendo, a divisão sexual do trabalho atua como uma forma de materializar as 

agressões às quais as mulheres são submetidas diuturnamente e que, embora não 

deixam marcas aparentes, causam consequências incalculáveis para cada mulher e 

para a coletividade, impedindo que os direitos fundamentais constitucionalmente 

assegurados aos cidadãos se tornem efetivos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do estudo realizado, conclui-se que a violência não se retrata tão somente 
em atos que causam debilidades aparentes na vítima, de forma que, por vezes, 
é necessária uma consciência social para reconhecer determinados atos de 
hostilidades que se penetram nas relações cotidianas como ações naturais. 
A naturalização da cultura machista, da discriminação entre os gêneros e da 
submissão feminina, se revela como uma violência legitimada pelo cumprimento 
de padrões ideais de masculino e feminino, que acaba por ser legitimada pelas 
instituições sociais.  
Os estudos revelam que no mercado de trabalho há atividades típicas femininas 
e masculinas como, por exemplo, às atividades domésticas e de construção civil. 
Deste modo, é preciso superar a premissa da separação e hierarquia entre 
homens e mulheres no mercado de trabalho, sustentada, especialmente, pelas 
características biológicas de homens e mulheres, que atribuíram àqueles a 
produtividade e a estas a reprodução e sua consequente vinculação ao ambiente 
doméstico. 
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