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RESUMO 

O presente trabalho tem como objeto de estudo a feminização das carreiras 

jurídicas, sob a ótica da sociologia das profissões. Nesta ótica, o profissional é 

aquele com conhecimentos científicos, em meio um grupo auto-organizado em que 

os próprios profissionais controlam o acesso à profissão, o conhecimento necessário 

e os padrões do trabalho. A hipótese é que as principais profissões no âmbito do 

Direito estão sendo ocupadas significativamente por mulheres, e este fenômeno se 

reflete no profissionalismo, uma vez que as carreiras jurídicas são tradicionalmente 

masculinas. Assim, ainda que as mulheres tenham todas as qualificações para 

serem profissionais, deparam com dificuldades que são próprias pela questão de 

gênero.  Diante disso, o trabalho propõe a análise de dados estatísticos observando 

a representatividade feminina nas principais carreiras jurídicas, demonstrando em 

que ramos as mulheres estão focadas e a apresentação dos principais estudos 

sobre as dificuldades encontradas nesse contexto.  

INTRODUÇÃO 

 Segundo o pensamento de Talcott  Parsons o direito é um dos elementos 

centrais do sistema da comunidade social. Nesse sistema, as profissões jurídicas 

tem extrema importância, pois o profissional capacitado beneficia a sociedade, uma 

vez que ao interagir com outros sistemas, faz com que a lei seja respeitada e 

aplicada de forma correta, promovendo a chamada segurança jurídica.    

 Para a sociologia das profissões, toda e qualquer atividade é uma ocupação. 

Uma profissão, portanto, é uma ocupação. Em contrapartida, nem sempre uma 

ocupação é uma profissão. Flexner (1915) elenca um conjunto de características do 

profissionalismo: Ocupação que envolve atividades intelectuais realizadas com 

responsabilidade individual; esse conhecimento científico é difícil de ser obtido e não 

deriva de mero raciocínio rotineiro. As profissões são auto-organizadas e os 

profissionais são motivados por um altruísmo, por valores sociais.  Freidson (1970) 

crítica essas características, considerando que os próprios profissionais vendem 

essa imagem. Segundo o autor, na realidade a ideologia do profissionalismo está em 

uma estrutura social dada pelo reconhecimento do status e a autonomia funcional de 

um grupo. Nas carreiras jurídicas, o processo de profissionalização acontece 

gradativamente a partir da metade do século XIX, com o surgimento dos cursos 

jurídicos. O grupo que tenta deter o controle do acesso à profissão, dos padrões de 



conhecimento e que possui o reconhecimento do status é a Ordem dos Advogados 

do Brasil. Neste contexto, os considerados profissionais do direito eram 

predominantemente homens, brancos e da elite dominante, ou seja, possuíam maior 

recurso capital e social. A partir da década de 90, o aumento de cursos de direito no 

Brasil é significativo, o que promove uma maior oportunidade de ingresso no curso 

superior, neste momento a participação feminina começa a se tornar significativa. 

(BONELLI, 2008). 

 O que se constata hoje é a presença das mulheres em todas as principais 

carreiras jurídicas: advogadas, juízas, defensoras públicas, promotoras, entre outras. 

Em cada uma, existem dificuldades que lhe são próprias, atribuídas por conta do 

gênero. A feminização pode ser um caminho para que essas dificuldades venham a 

diminuir.  

OBJETIVOS 

 Este trabalho surge diante da observação de uma sala de aula composta em 

sua grande maioria por mulheres. O objetivo é verificar a representatividade feminina 

nas principais carreiras jurídicas, confirmando ou não a feminização em curso. Além 

disso, a apresentação dos principais estudos sobre as dificuldades encontradas 

pelas mulheres nesse contexto. 

METODOLOGIA 

 A elaboração do trabalho tem como referência a leitura de artigos, 

monografias, teses e livros relacionados ao tema, apresentando as principais 

pesquisas sobre a feminização. Além disso, a realização de levantamento de dados 

estatísticos.  

DESENVOLVIMENTO 

Verificado o contexto histórico, no momento, meu foco é referente à 

advocacia. Segundo os dados do Quadro de Advogados da OAB Nacional em Junho 

de 2016, o percentual de advogados ativos e regulares é formado por 

aproximadamente 47% de mulheres contra 52% de homens. Em nível nacional, 

portanto, é maior o número de advogados. Entretanto, na observação do número de 

estagiários com registro na Ordem, temos um percentual de 53% de estagiárias em 

oposição à 46% estagiários. Partindo desses dados, a constatação de um maior 



número de estagiárias é uma indicação da feminização em curso da atividade 

jurídica, afinal, o estágio faz parte do processo de formação do profissional do 

direito. Seguindo essa lógica, a hipótese é que nos próximos anos o número de 

advogadas supere o número de advogados.   

Apesar disso, estudos realizados demonstram que a mulher se insere no 

mercado de trabalho, porém a subordinação existente na vida privada passa a 

ocorrer na carreira profissional. Assim, a mulher estaria ocupando cargos inferiores 

na cadeira hierárquica de grandes escritórios, por conta de uma barreira de gênero 

(JUNQUEIRA, 1999).  Essa barreira é estabelecida uma vez que o homem tem o 

pressuposto de competência, enquanto a mulher tem que provar sua capacidade. 

Isto ocorre, pois a mulher é associada à vida privada, conciliando tarefas entre a 

vida familiar e a vida profissional. As pesquisas demonstram que os grandes 

escritórios consideram este perfil indesejado para ocupar os grandes cargos na 

cadeia hierárquica.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

Na advocacia, já é possível constatar o processo de feminização em curso da 

atividade. Apesar disso, a mulher ocupa posições de menor prestígio dentro dos 

grandes escritórios. Existe, portanto, uma barreira de gênero que ocorre, entre 

outros motivos por uma construção social em que a mulher tem que conciliar a vida 

privada com a profissional, não tendo o perfil esperado para cargos mais altos. 

Como este é um trabalho em andamento, este tema está sendo aprofundado e ainda 

serão levantados dados sobre a participação feminina nas carreiras públicas. 
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