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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. 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. Diante disso, o trabalho propõe a análise 

de dados estatísticos e a apresentação das principais dificuldades enfrentadas pelas 

mulheres nesse contexto.  

Introdução 

 Com o surgimento dos cursos jurídicos a partir da metade do século XIX, a 

advocacia e as demais carreiras jurídicas passam por um processo de 

profissionalização, principalmente pelo posicionamento da Ordem dos Advogados do 

Brasil.  

 Nesse contexto, os profissionais do direito eram predominantemente homens, 

brancos e da elite dominante, ou seja, possuíam maior recurso capital e social. De 

acordo com Maria da Glória Bonelli a partir da década de 70, 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.  

.  Primeiramente, este trabalho explora o profissionalismo. Ou seja, de que 

forma uma ocupação torna-se uma profissão. Logo após alguns conceitos, a história 

da advocacia brasileira explica de que forma as carreiras jurídicas se 

profissionalizaram. Dada essa base, por meio do levantamento bibliográfico e 

análise de dados a intenção é expor como ocorreu a integração da mulher no mundo 

do direito, até os dias atuais em que verificamos a feminização das carreiras 

jurídicas. A feminização é existente e constatada na maioria das principais 

pesquisas, porém também se verifica a existência de barreiras relacionadas ao 

gênero nas diversas carreiras jurídicas. Por fim, este trabalho quer expor que, 

apesar da mulher estar mais presente no mundo profissional do direito, também está 

exposta a diversas barreiras a que o homem, por outro lado, não está.  

 



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, sob a ótica da sociologia das profissões apresentar as principais dificuldades 

enfrentadas por questão de gênero.  

Metodologia 

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

monografias, teses e livros relacionados ao tema. Com intenção de atualizar as 

pesquisas, também a realização de levantamento de dados estatísticos.  

Desenvolvimento 

Segundo Adriana Paz Lameirão 1 a ampliação da participação feminina no 

mundo profissional ocorre a partir de 1970, principalmente por conta da 

industrialização e do desenvolvimento no país. Houve simultaneamente um aumento 

nos índices de alfabetização e de acesso ao ensino superior para as mulheres. 

Consequentemente, a mulher começa a representar uma parcela no PEA 

(População Economicamente Ativa). 

 As mulheres que na história essencialmente ocupavam posições de 

dona de casa, cuidando da família, começaram a ter importância tornando-se mão 

de obra ativa no país.   

 Esse crescimento na participação feminina é acompanhado por uma 

segregação ocupacional horizontal. Essa segregação concentra as mulheres em 

profissões tidas como ‘’femininas’’ que tem principalmente como características a 

necessidade de cuidados que são atribuídos à delicadeza da mulher, o que Renne 

Barbalho 2conceitua como “guetos femininos”. Desses guetos femininos pode-se 

citar: enfermagem, serviço social, educação, entre outros. 
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 LAMEIRÃO. Adriana Paz. A participação feminina na magistratura e o processo de empoderamento das 

mulheres na carreira. Análise da justiça comum do Rio Grande do Sul.  Porto Alegre, 2010  
 
2 BARBALHO Rennê Martins. A feminização das carreiras jurídicas: construções identitárias de advogadas e 
juízas no âmbito do profissionalismo. São Carlos, 



 A participação crescente da mulher no trabalho produtivo é 

acompanhada do crescimento da presença feminina em posições de comando e 

autoridade em profissões tradicionais como a Medicina e o Direito, que eram 

predominantemente masculinas.  Porém,  Adriana Paz Lameirão (2010) explica que 

a mulher também sofre uma segregação ocupacional vertical que significa a 

ocupação feminina em postos subalternos, considerados funções de apoio e uma 

pequena presença em postos de poder e direção.  

 Portanto, a segregação ocupacional vertical não se limita às carreiras 

jurídicas, podendo ser observada em diversas outras profissões. 

 Quanto à segregação ocupacional horizontal, a nova constituinte 

favoreceu grandemente o ingresso feminino nas carreiras jurídicas. Apesar de não 

ser considerado a princípio um “gueto feminino”, segundo Renne Barbalho o regime 

jurídico trazido pela Constituição Federal de 1988 favoreceu a pluralização da 

composição das carreiras com maior heterogeneidade nas carreiras 

tradicionalmente masculinas.  Vale relembrar que a nova constituição trouxe em seu 

art. 5º, inciso I: “Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 

desta Constituição”. 

 Ademais, juntamente da nova constituição três fatores foram essenciais 

para a pluralização das carreiras jurídicas segundo a autora: Expansão do ensino 

privado com aumento de numero de bacharéis, ou seja, a proliferação das 

instituições privadas favorecendo o acesso de todas as classes sociais; A 

democratização das instituições públicas, visando seguir os direitos fundamentais, 

como o da igualdade entre homens e mulheres; E, por fim, o estabelecimento de 

concursos públicos como meio de ingresso às carreiras jurídicas.  

 Assim, as mulheres foram, aos poucos, conquistando espaço no 

mundo do Direito.  Se a princípio não tinha participação em pesquisa nenhuma, hoje 

representam ao menos 48,17% do número de advogados cadastrados segundo o 

Cadastro Nacional de Advogados da OAB.  

Porém, apesar da significativa participação feminina, a mulher é exposta a 

diversos problemas a diversas barreiras decorrentes do gênero. 



 A primeira pesquisa sobre o discurso discriminatório contra a mulher é 

britânica do início dos anos 1980. Essa pesquisa demonstra que o discurso dos 

juristas sobre a natureza das profissões jurídicas classifica-as como carreiras 

agressivas, objetivas, lógicas e pragmáticas. Por outro lado, as falas sobre a mulher 

a classificam como um objeto sexual, que faria uso desse atributo para ter 

conquistas dentro do ambiente de trabalho. Além disso, a mulher não era tida como 

adequada para as profissões jurídicas uma vez que a mulher se envolve 

emocionalmente, sem pensar o suficiente e quer casar e ter filhos, não se dedicando 

inteiramente à profissão. 

 No Brasil, os problemas começam a surgir desde a mudança da 

organização do trabalho jurídico a partir da década de 90. Como explica Maria da 

Gloria Bonelli, 3este foi um fator importante para o ingresso feminino, uma vez que 

até os anos de 1990 a advocacia era uma profissão liberal com escritórios de 

pequeno e médio porte. Eram poucas sociedades de advogados.   

 Com as privatizações de grandes empresas e as terceirizações, 

surgiram um maior número de especializações, principalmente no ramo empresarial. 

Dessa forma, os pequenos escritórios se expandem, se tornando grandes 

sociedades para atender os interesses jurídicos da clientela corporativa. Esses 

interesses englobavam diversas demandas especializadas por um lado, porém por 

outro lado uma quantidade enorme de demandas de caráter rotineiro e repetitivo.  

 As grandes sociedades são acompanhadas pela estratificação no 

trabalho. Passam a existir advogados sócios e associados que recebem 

remuneração mensal, os chamados de advogados-empregados. A divisão social do 

trabalho ocorre entre os conteúdos tradicionais e aqueles com maior expertise.  

Neste ponto, a divisão social é acompanhada da divisão sexual do trabalho.  As 

mulheres que estão se estabelecendo como profissionais no direito passaram a 

ocupar posições de menor prestígio, de rotinas mais repetitivas, enquanto que os 

homens ocupam posições com atividades mais especializadas. 
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 Maria da Glória Bonelli cita os estudos de Ulrike Schultz e Gisela Shaw 

(2003)4 que demonstraram que o processo de feminização das carreiras jurídica 

acaba formando um enorme exército de reserva da profissão. Exército de reserva é 

um conceito marxista, que diz respeito as desempregados do sistema. Um 

desempregado tem a função muito útil de diminuir os salários. Assim, dentro de uma 

profissão ou ocupação, quanto mais desempregados existirem maior a chance de 

que aqueles que buscam emprego a mais tempo venham a aceitar desempenhar 

qualquer atividade por qualquer salário para deixarem de ser desempregados. Isto 

significa dizer que as mulheres formadas em direito são um grande contingente que 

poderão ser incorporadas de maneira estratificada, ocupando posições mais baixas.  

 Também Eliane Junqueira (1999) 5  refere-se em sua pesquisa aos 

estudos de Margaret Thorton demonstrando que a mulher ao se inserir no mercado 

de trabalho, a mesma subordinação existente na vida privada passa a ocorre na vida 

profissional. A mulher ocupa cargos inferiores na cadeira hierárquica de um grande 

escritório por conta de uma barreira de gênero chamada de “teto de vidro” ou glass 

ceiling. É uma barreira invisível que dá uma ilusão de igualdade de oportunidades na 

carreira, porém, existe um bloqueio ao acesso às posições mais elevadas da 

hierarquia profissional, mantendo as advogadas nas atividades menos valorizadas, 

que não preparam para posições de prestígio e poder, e têm pouco contato com 

clientes. 

 Ainda, segundo estudos de duas autoras Le Feuvre, N. & Lapeyre N. 

(2005)6 as barreiras surgem por conta de um “script sexuado”. Esse script pressupõe 

que os homens possuem pressuposto de competência, enquanto que a mulher 

precisa provar sua capacidade. Isto ocorre, pois a mulher é associada à vida 

privada, conciliando tarefas entre a vida familiar e profissional. O feminino é 

associado a execução de diversas tarefas ao mesmo tempo. Além disso, também 

ainda se associa a mulher ao sentimentalismo, não tendo a neutralidade esperada 

para um profissional. Os grandes escritórios consideram este perfil indesejado para 

ocupar grandes cargos na cadeia hierárquica. Os homens ficam dispensados desta 
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conciliação constituindo o perfil desejado pelas firmas de dedicação integral à 

profissão.  

 O maior problema do script sexuado é que ele também causa 

segregação dentro das profissões jurídicas, causando uma sub-representação. 

Apesar do número de mulheres só aumentar na advocacia, elas ainda ocupam uma 

posição de minoria para defender mudanças estruturais. Assim, não adianta a 

mulher ter grande participação na carreira da advocacia se não ocupam posições de 

importância de maneira que possa existir de fato o emponderamento.  

As barreiras encontradas estudadas na advocacia, também se refletem às 

carreiras públicas, porém em outras nuances.  

 Segundo Renne Barbalho citando Melissa Moreira Pugliesi7 a justiça do 

trabalho foi a precursora da admissão feminina das mulheres em seus quadros. 

Também na década de 70, o TJRS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) 

permitiu a participação de mulheres nos concurso de magistratura. Aos poucos a 

permissão da mulher participar foi ocorrendo em todos os Estados, sendo que São 

Paulo e Minas Gerais foram os mais resistentes à essa mudança.  

 Atualmente, o ingresso na magistratura ocorre por meio de concursos 

públicos e com a vigência da Emenda 45/2004, é necessário preencher diversos 

requisitos dentre ele ao menos três anos de atividade jurídica. O concurso público de 

provas e títulos também é necessário no ingresso nas carreiras da promotoria, da 

defensoria, policia civil, entre outros.  

 A forma de recrutamento utilizada pela grande maioria dos órgãos do 

Judiciário brasileiro é um dos fatores que favoreceram o crescente avanço feminino 

nas carreiras jurídicas, advindo da Constituição Federal de 1988.  Nos países de 

“commom Law” a maioria dos cargos ocorre por meio de uma indicação dos mais 

experientes, diferentemente a adoção do concurso público possui uma 

características mais meritocrática que permitiu à mulher aos poucos ir preenchendo 

os quadros do Poder Judiciário. Ressalta-se que apesar de se tratar de um meio 

essencialmente objetivo de seleção, a grande maioria dos concursos abrangem um 
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certo caráter subjetivo na fase de entrevistas pessoais.  Não se encontra nas 

pesquisas até que ponto as mulheres sofrem alguma barreira de gênero nessa fase 

de um concurso. 

Segundo Renne Barbalho as advogadas mais jovens atribuem as dificuldades 

das barreiras de gênero ao próprio “mercado jurídico”, acreditam ser fruto da 

concorrência do mercado. É um discurso de não discriminação. Por ser a advocacia 

uma carreira mais liberal, demanda mais energia das profissionais por exigir a 

dedicação integral e mesmo investindo na carreira, ocorre uma maior estagnação e 

promoções mais rápidas para os homens. Para Eliane Junqueira (1999) a 

discriminação das mulheres na carreira privada da advocacia é maior, uma vez que 

a concorrência é mais acirrada, diferentemente das carreiras públicas. 

 Portanto, almejando uma “segurança” as carreiras públicas tornam-se 

um sonho de realização profissional e pessoal. A estabilidade de emprego, de renda 

e principalmente de horário são atributos que atraem muitas profissionais para os 

concursos públicos.  

 Porém, observa-se que as características femininas muitas vezes 

definem o destino das profissionais na carreira. Na magistratura, por exemplo, a 

concentração das mulheres tende a ser maior em áreas como o direito de família e o 

direito do trabalho.  Isso acontece porque são áreas que são relacionadas com 

disponibilidade e cuidado, que tem relação com a capacidade de mediação de 

conflitos, que a mulher já desempenha na vida doméstica. Portanto, essa 

concentração é uma extensão do que elas vivem na vida privada.  (Cunha, 2007)8. 

Existe, ainda uma discrepância com relação a quantidade de mulheres 

presentes nos tribunais superiores é por conta do glass ceiling, a barreira invisível 

que dá aparência de igualdade de oportunidade de ascensão mas que, na realidade, 

inibe as mulheres. Segundo Renne Barbalho, o teto de vidro na magistratura se 

reflete no acesso às instâncias superiores. 

Resultados  
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 Verificadas as diversas pesquisas, foram levantados dados do Quadro de 

Advogados da OAB Nacional em Agosto de 2017, o percentual de advogados ativos 

e regulares é formado por aproximadamente 48,14% de mulheres contra 51,86% de 

homens. É importante ressaltar que esses dados foram atualizados no decorrer da 

pesquisa, e que para comparação, em março de 2017 o percentual era de 47,81% 

de mulheres contra 52,19% de homens, o que já indica um crescimento do começo 

do ano até a data da atualização destes dados.  

 Ainda que seja maior o número de advogados, quando verificamos o número 

de estagiários com registro na Ordem em Agosto de 2017, temos um percentual de 

53,56% de estagiárias em oposição à 46,44% de 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.   

 Ainda, na carreira da magistratura, as pesquisam demonstram uma 

dificuldade de acesso às instâncias superiores.  

 Seguindo essa hipótese, verificou-se que atualmente são 357 

desembargadores titulares que formam o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, desses 330 são homens e 27 são mulheres. Ou seja, apenas 7,5% são 

mulheres. 

 Já no ingresso à magistratura, no site oficial da VUNESP, verificou-se que no 

186º Concurso da Magistratura do TJ-SP foram aprovadas 28 mulheres em 

contraponto com 49 homens. No concurso anterior (185º Concurso para 

magistratura) foram aprovadas 39 mulheres e 43 homens. Nos últimos dois 

concursos, portanto, as mulheres representaram 42,13% dos aprovados.   

 Em consulta nos sítios dos tribunais superiores foi possível ver que 

atualmente temos este quadro: no Supremo Tribunal Federal são 11 ministros tendo 

2 mulheres; no Tribunal Superior Eleitoral são 7 ministros, sendo 1 mulher; no 

Tribunal Superior do Trabalho são 27 ministros sendo 6 mulheres e no Superior 

Tribunal de Justiça são 33 ministros, sendo 6 mulheres. Os dados são indicados na 

tabela abaixo: 



Tribunais Total de ministros 

Total de mulheres 

no cargo 

Representatividade 

feminina 

STF 11 2 18% 

TSE 7 1 14% 

TST 27 6 22% 

STJ 33 6 18% 

Representatividade aproximada tendo como base o total de ministros.  

 Pelos dados levantados, foi possível averiguar que de fato essa barreira de 

acesso às instâncias superiores na Magistratura existe atualmente, pela 

discrepância na quantidade de mulheres e homens que ocupam cargos nessas 

instâncias. 

Considerações Finais 

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

atividade. Apesar disso, as pesquisas demonstram que 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.  As mulheres formam um grande exército de reserva para a 

profissão e apesar de estarem em grande contingente, por não assumirem altos 

postos, não são importantes nas tomadas de decisões.  

 Algumas pesquisas também estudam as barreiras de gênero enfrentadas 

pelas mulheres nas carreiras públicas, que se manifestam na dificuldade de acesso 

às instâncias superiores no caso da magistratura, por exemplo.  

 Por mais que a mulher esteja presente não só nas carreiras jurídicas, mas 

cada vez mais em todos os tipos de profissões, é um longo processo para mudança 

de muitos paradigmas que nos acompanham desde o nosso berço. Muitas 

estudantes de graduação e profissionais  talvez sintam esses posicionamentos 

desde a escolha na carreira até o ingresso. Quando alguma colega diz que será 



delegada, invariavelmente alguém diz que “Nossa, mas você não acha perigoso? 

Você é mulher”.  

 Apesar da feminização das carreiras jurídicas, pelas pesquisas demonstrou-

se que ainda são necessários muitos anos para a mulher deixe de sofrer essas 

barreiras decorrentes do gênero, uma mudança que virá não só pelo 

emponderamento das profissionais, mas também pela mudança de pensamento na 

nossa sociedade.  
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