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Resumo 
Essa pesquisa está inserida nas reflexões sobre igualdade de gênero, tendo como objetivo geral 
analisar a situação atual da mulher inserida no mercado de trabalho turístico de Aracaju/SE 
identificando os estereótipos de gênero presentes, as dificuldades enfrentadas pelas mulheres, 
assim como, as vantagens e desvantagens dos diferentes segmentos do mercado turístico. A 
pesquisa foi do tipo quanti-qualitativa, tendo como técnicas de recolha de dados o questionário e 
a entrevista dialógica. Os resultados apontaram que estereótipos ainda persistem e dificultam a 
atuação das mulheres no setor turístico, bem como, dentre os segmentos pesquisados (agência, 
hotelaria, guiamento, setor público), o setor público é onde há mais vantagens para a mulher. 
Conclui-se que as mulheres avançaram muito, mas há ainda muito a avançar.  
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Introdução 

Há muito tempo, em uma sociedade dominada pelos homens, as mulheres foram 

privadas de uma vida social ativa onde não podiam nem mesmo ir às ruas, fadadas a 

serem submissas aos homens. Então, as mulheres começaram a lutar pelos seus direitos 

através de movimentos sociais que reivindicavam direitos iguais para homens e 

mulheres. Como ressalta Rago (2004), as mulheres lutavam pelo direito de existir. 

Porém, mesmo com todas essas lutas, ainda não há efetivamente direitos iguais. Mesmo 

que a situação da mulher tenha melhorado bastante, as mulheres ainda são 

discriminadas pelo mercado de trabalho, onde muitas mulheres são rejeitadas pelo 

simples fato de ser mulher e são julgadas incompetentes por estarem, historicamente, 
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relacionadas somente ao trabalho doméstico. Muitas mulheres também são impedidas 

de trabalhar por causa de suas atribuições domésticas, que desde sempre foram 

delegadas a elas pela cultura patriarcal (cuidar da família e dos afazeres domésticos), 

fazendo com que seus parceiros não partilharem essas tarefas e nem permitam que elas 

trabalhem fora de casa. Mas esse é um problema que está diminuindo, pois nota-se que 

há um crescimento significativo de mulheres inseridas no mercado de trabalho. 

No entanto, como demonstra a bibliografia trabalhada no referencial teórico, em muitos 

casos, para que as mulheres ocupem cargos importantes é preciso que elas sejam muito 

mais qualificadas que os homens ou que tenham características vinculadas ao trabalho 

doméstico. Além disso, ao mesmo tempo que as mulheres conquistam direitos, 

aumentam também suas atribuições, pois além de trabalhar fora de casa (trabalho 

produtivo) as mulheres ainda são responsáveis pelo trabalho doméstico e da família 

(trabalho reprodutivo), tornando-se assim uma dupla jornada de trabalho.  

Inserido nesta discussão, o presente artigo apresenta um panorama sobre a situação da 

Mulher inserida no Mercado de Trabalho Turístico de Aracaju-SE. O artigo resulta do 

trabalho conjunto das autoras (professora e aluna), utilizando dados recolhidos durante 

o Projeto de Pesquisa e Extensão “Gênero e Turismo” (coordenado pela professora com 

a participação da aluna), bem como, dados produzidos durante o Trabalho de Conclusão 

de Curso (elaborado pela aluna sob a orientação da professora). 

O problema de pesquisa do qual partiu este artigo foi: como está o cenário aracajuano 

no que tange a igualdade de gênero no turismo? Assim, os objetivos foram: mapear a 

situação atual da mulher inserida no mercado de trabalho turístico de Aracaju/SE; 

levantar as dificuldades que ela enfrenta; identificar as vantagens e desvantagens de 

cada segmento deste mercado; e, investigar quais estereótipos ainda estão presentes em 

profissionais e estudantes da área. 

A metodologia utilizada partiu do levantamento bibliográfico sobre o tema proposto 

para a construção do problema de pesquisa e dos objetivos. Para obtenção dos 

resultados foi realizada uma pesquisa do tipo quanti-qualitativa, tendo como técnicas de 



  
 

recolha de dados o questionário e a entrevista dialógica. O conhecimento produzido tem 

caráter exploratório e descritivo, por pretender traçar o cenário de uma maneira inicial.  

No que tange as entrevistas, foram dialógicas e em profundidade, tendo sido aplicadas 

com quatro mulheres, no período de dezembro de 2014 a janeiro de 2015. Como o 

mercado de trabalho turístico é constituído pelo setor público e pelos prestadores de 

serviços turístico, segundo a Lei Geral do Turismo nº 11.771/2008, foram entrevistadas: 

uma mulher que represente o setor público, uma no setor hoteleiro e um que trabalhe em 

uma agência de viagem. Destaca-se que os meios de hospedagem e agência de viagens 

vão representar o setor privado por serem os dois principais prestadores de serviços da 

cadeia produtiva do turismo, segundo a Lei Geral do Turismo. Também, foi entrevistada 

uma mulher que trabalha como Guia de Turismo, profissão que foi inserida por ser a 

primeira regulamentada no turismo, Lei 8.623/1993. Com relação aos questionários 

foram aplicados 100 com os participantes de dois minicursos oferecidos, em outubro de 

2014, pelo Projeto “Gênero e Turismo”, um realizado na UFS e outro no Hotel 

Mercure4, para estudantes e profissionais do Turismo. O mesmo foi aplicado antes dos 

minicursos começarem, com o intuito de perceber quais as características que esse 

público relacionava aos homens e às mulheres, entre outras questões, traçando assim 

estereótipos de gênero do público participante. 

A seguir será apresentado o referencial teórico e, posteriormente, a análise dos dados 

quantitativos dos questionários e qualitativos das entrevistas. Acredita-se que o 

mapeamento do cenário aracajuano acerca das mulheres no turismo contribui para 

fomentar o debate sobre o desafio de construir a igualdade de gênero. 

1. Referencial Teórico 

1.1 Sociologia do Turismo 

Há problemáticas e complexidades que envolvem o turismo e são trabalhadas pela 

Sociologia do Turismo. O mercado de trabalho, por exemplo, é um tema bastante 

                                                
4 O Hotel Mercure Del Mar Aracaju apoiou o Projeto de Extensão, tendo em vista a política internacional 
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explorado pela sociologia, abordando as contradições, as desigualdades, a exploração da 

mão de obra por parte das empresas, entre outros.  

A Sociologia, para Weber (1991 apud DIAS, 2008, p. 14), significa “uma ciência que 

pretende compreender interpretativamente a ação social e assim explicá-la casualmente 

em seu curso e em seus efeitos”. Segundo Dias (2008), o turismo é considerado um 

fenômeno social, pois, influencia diversos setores da sociedade, fazendo com que seja 

necessário constituir um ramo da Sociologia Geral: a Sociologia do Turismo.  

De acordo com esse mesmo autor, o fenômeno turístico influencia o comportamento e 

atitudes das pessoas que estão relacionadas a atividade turística (os residentes de uma 

localidade turística, os agentes de viagem, os que trabalham no setor e os turistas), 

tornando-se assim um fator social a ser estudado em suas particularidades. Também, a 

sociedade de uma maneira geral, suas problemáticas, repercutem no turismo, como é o 

caso das relações de gênero. 

Moesch (2000) enfatiza a importância de se produzir um saber-fazer e não um fazer-

saber no turismo, para que o turismo não ocorra de uma forma meramente 

mercadológica e prática, mas também refletida. O turismo deve ser pensado, estudado e 

planejado para a partir daí ser inserido em uma sociedade, para que ocorra de forma 

sustentável (em todos os sentidos), podendo assim beneficiar a todos que estão 

envolvidos com o fenômeno turístico e minimizar os impactos negativos que poderão 

ser causados. Torna-se, assim, um saber-fazer e não apenas um fazer-saber.  

A desigualdade de gênero é um problema social que existe há muito tempo, também 

repercute nos problemas sociais causados no turismo. Cabe aqui enfatizar que os 

Estudos de Gênero são transdisciplinares. 

1.2 Estudos de Gênero  

Sendo um dos assuntos discutidos na Sociologia, os Estudos de Gênero surgiram através 

de movimentos feministas que viram a necessidade de discutir as relações entre homens 

e mulheres na sociedade, para melhor entendê-las. Os estudos sobre gênero referem-se a 



  
 

um entendimento mais complexo e completo destas relações, abordando temas como: 

desigualdade de gênero, desvalorização da mulher, violência doméstica, machismo, 

entre outros. Ou seja, discute de uma forma mais profunda, a relação social entre 

homens e mulheres focando a desigualdade de gênero; sendo gênero entendido como 

uma construção social e não apenas uma questão biológica.   

Historicamente as mulheres exerciam apenas dois papéis sociais: prostituta ou dona de 

casa. Isso se deu pelo fato de que as mulheres eram privadas da vida social e sexual, e, 

as que possuíam, eram condenadas pela sociedade e obrigadas a saírem de casa e se 

prostituir. Isso acontecia com mais intensidade nas classes mais baixas, pois de acordo 

com Fonseca (2012, p. 532) no início do Século XIX: “o descompasso entre a 

moralidade oficial e a realidade agia ainda de outra forma para fazer vítimas entre 

mulheres pobres: promovia, entre as mais ingênuas, a convicção de que se não podiam 

ser santas, só lhes restava ser putas”. Segundo a mesma autora, a virgindade não era 

considerada um assunto privado de emoções individuais da moça, mas sim como um 

tipo de patrimônio familiar, enquanto virgem a menina era protegida e vigiada pelos 

pais que visavam um “bom casamento” para sua filha que beneficiasse toda a família. 

Além disso as mulheres tinham que submeter-se a autoridade masculina e eram 

consideradas incapazes de qualquer tipo de autoridade, não podiam ser responsáveis 

nem por si mesmas.  

Como ressalta Rago (2004), até o final dos anos de 1960, as mulheres eram vistas pela 

sociedade como frágeis e eram relacionadas ao casamento, maternidade e a esfera 

privada do lar. Porém, destaca Fonseca (2012) que as mulheres pobres sempre tiveram a 

necessidade de trabalhar para sustentar a família, enquanto as burguesas não precisavam 

e tinham orgulho de serem sustentada pelo marido. No entanto, o trabalho da mulher era 

mal visto independente da classe, o casamento e o marido provedor era idealizado pela 

sociedade patriarcal como um todo. 

Porém, esse cenário vem se modificando com o passar dos anos. Através de lutas dos 

movimentos feministas e dos estudos de gênero, as mulheres foram aos poucos 

conquistando direitos sociais e direitos jurídicos, em busca da igualdade de gênero. 



  
 

Conquistou-se o direito a vida social, porém ainda são rodeadas de preconceitos por 

parte dos homens e das próprias mulheres que ainda possuem uma visão cultural 

patriarcal dos papéis sociais dos homens e das mulheres. Rago (2004, p. 32) afirma que: 

“[...]o fato é que as mulheres de todas as classes, etnias e gerações invadiram o mundo 

público, mesmo que, na maior parte das vezes, não ocupem postos de comando.” 

As mulheres, comparado a contextos anteriores, já avançaram muito em relação aos 

direitos conquistados, entre eles, o direito ao ingresso no mercado de trabalho, o qual 

possibilitou a independência da mulher fazendo com que ela se fortalecesse ainda mais 

na luta pelos seus direitos. No entanto, a medida que conquistam direitos, as mulheres 

também adquirem outros problemas sociais, como: a dupla jornada de trabalho, 

violência física e moral, assédio sexual, discriminação no trabalho e na universidade. 

1.3 Inserção da Mulher no Mercado de Trabalho Produtivo  

De acordo com Matos e Boreli (2013), no Brasil, a legislação que regulamenta o 

trabalho feminino foi implantada aos poucos no decorrer dos anos de forma limitada, 

começando em 1910 em São Paulo. Porém a mulher só adquiriu o direito de trabalhar 

sem a autorização do marido em 1943, e, apenas em 1965 foi retirado do Código Civil o 

direito do marido de impedir que sua esposa trabalhe fora do domicílio. 

As mulheres começaram a ser introduzidas no mercado de trabalho em cargos inferiores 

aos dos homens, de baixa remuneração, em áreas ligadas ao trabalho reprodutivo (tecer, 

servir, cuidar, cozinhar, limpar, costurar, fiar) e no setor de serviços (balconista, 

telegráfica, secretária). Além disso, na medida em que as mulheres foram ocupando 

espaço no mercado de trabalho, os cargos exercidos por elas foram desvalorizados e 

rebaixados socialmente e economicamente, como é o caso da profissão de professora. E, 

ao contrário, quando os homens começam a ocupar os cargos tidos como femininos, 

esses começam a ser valorizados, como é o caso das cozinheiras e dos chefs de cozinha 

(RITCHER, 2002). 

Com a inserção no mercado de trabalho produtivo, sem a superação cultural do 

machismo, surge outro problema que a mulher precisa enfrentar: a dupla jornada de 



  
 

trabalho. De acordo com Ávila (2013, p. 234), a dupla jornada é o “movimento causado 

pela sobreposição de tarefas do trabalho remunerado e não remunerado no cotidiano”. 

Ao mesmo tempo que as mulheres trabalham fora de casa, elas também precisam lidar 

com o trabalho doméstico, que, na maioria das vezes, continua a ser feito 

exclusivamente por elas, já que foi delegado a elas historicamente e culturalmente. As 

tarefas domésticas e o cuidado com a família continuam a ser considerados 

responsabilidade da mulher, fazendo com que seus parceiros não partilhem essas 

tarefas, sobrecarregando-as e desestimulando o seu interesse pelo trabalho produtivo.  

Essa responsabilidade com a família pode tornar-se um dos fatores, ou justificativa, que 

pode influenciar as empresas a contratar mais homens que mulheres para cargos de 

chefia, e a delegar às mulheres cargos relacionados ao trabalho reprodutivo.  Muitas 

dessas percepções são subjetivas e relativas ao contexto histórico, social e cultural em 

que a mulher e o homem estão inseridos. Neste sentido, serão analisados os estereótipos 

de gênero presentes entre estudantes e profissionais do turismo em Aracaju, através dos 

dados dos questionários. Cabe destacar que os valores sociais machistas são um dos 

grandes responsáveis pela perpetuação da sociedade patriarcal, conforme aponta Gomes 

(2009). 

1.4 Gênero, Turismo e Mercado de Trabalho Turístico 

No Turismo as diferenças de Gênero começam desde o início das viagens. De acordo 

com Richter (2002), até o século XVI, os homens eram os únicos que podiam exercer 

essa atividade, com a exceção das rainhas e peregrinas, pois, nessa época “a viagem 

significava conquista, guerras, cruzadas, exploração, oportunidades de trocas, caça, 

pesca e comércio” (RICHTER, 2002, p. 404). Tais atividades eram exclusivas dos 

homens e para as mulheres era indicada a esfera privada da casa e da família.  

No que diz respeito aos demais temas que podem ser tratados sobre a desigualdade de 

gênero no âmbito do turismo, os temas mais discutidos são: o turismo sexual e as 

desigualdades de gênero nos empregos do setor turístico.  



  
 

O setor de Turismo é voltado para a prestação de serviços, os quais tem a finalidade de 

bem receber os turistas, oferecendo: hospedagem, alimentação, lazer, entre outros. 

Muitas vezes, estes serviços são relacionados às mulheres, por estarem ligados ao 

trabalho reprodutivo. Assim, as mulheres estão inseridas na maioria deles como 

camareiras, cozinheiras, recepcionistas, entre outros serviços que não estão relacionados 

ao comando e a boa remuneração. Dados do Relatório de Desenvolvimento Humano 

(apud Costa; Balduino; Pinto; Meneses, 2011) apontam que os cargos mais elevados 

como os de gerente são ocupados em sua maioria por homens.  

É importante também ressaltar que muitas mulheres estão se tornando empreendedoras 

e pode-se dizer que um dos fatores que fazem as mulheres empreenderem é a falta de 

opção no mercado de trabalho, já que muitas são bem qualificadas, porém, mesmo 

assim, ainda não ocupam cargos de comando, com melhores salários. Portanto as 

mulheres decidem empreender para se tornarem donas do seu próprio negócio e ter 

autonomia e flexibilidade para dirigi-los e adaptá-los à sua rotina quando possuem uma 

dupla jornada.  

 
No turismo as mulheres costumam empreender de forma considerável, por se tratar de 

um setor de serviços. De acordo com Ricther (2002, p.5), nos Estados Unidos “as 

mulheres dominam as propriedades das agências de viagens e são a maioria das 

agentes”, porém as grandes empresas turísticas como hotéis e companhias aéreas são os 

homens que detém. Neste sentido, serão analisadas opiniões de mulheres inseridas no 

mercado de trabalho turístico, incluindo uma empreendedora e uma gestora. 

 

2. Análise dos Dados Quantitativos: Mapeando Estereótipos de Gênero em 
Aracaju 

Conforme mencionado anteriormente, foram aplicados 100 questionários a estudantes 

de Turismo e profissionais da área, durante minicursos sobre Gênero e Turismo, com 

intuito de mapear, de forma exploratória, quais estereótipos estão presentes no meio. 

Alguns resultados serão discutidos a seguir. 



  
 

Uma das questões mais relevantes do questionário, refere-se às características que os 

inquiridos acreditam que a sociedade mais associa às mulheres e aos homens. De acordo 

com os gráficos5, as características mais associadas às mulheres são: Sensibilidade, 

Emoção e Afetividade. As características associadas aos homens são: Autoridade, 

Força, Liderança, Razão e Equilíbrio. 

 

 
Fonte: Projeto de Extensão “Gênero e Turismo”/UFS. 

 

Com a análise destes dados conclui-se que as características mais prestigiadas no 

mercado de trabalho para ocupar cargos de chefia são associadas, quase que 

                                                
5 Cabe aqui um agradecimento a Bolsista PIBIX do Projeto de Extensão, Izadora Rodrigues de Sousa, 
acadêmica de Serviço Social da UFS. 



  
 

exclusivamente, aos homens, o que pode ser um dos fatores que influencia na 

contratação e promoção dos homens para cargos de liderança. Enquanto as mulheres são 

associadas a características que são menos favoráveis para ocupar cargos de liderança e 

mais favoráveis para cargos relacionados ao cuidado e semelhantes ao trabalho 

reprodutivo (doméstico).  

Esse resultado demonstrou que os papéis de gênero ainda são (re)construídos 

socialmente, diferenciando homens e mulheres, suas funções e sua importância. E, por 

ainda vivermos numa sociedade historicamente e culturalmente machista e patriarcal, as 

mulheres são as mais prejudicadas e estão sempre em desvantagem em relação aos 

homens. 

Outro aspecto tratado na pesquisa foi a questão do trabalho. Foi perguntado quais 

profissões e atividades seriam atribuídas às mulheres e aos homens, no intuito de 

entender o papel da mulher atual e seu espaço no mercado de trabalho turístico. 

 
Fonte: Projeto de Extensão “Gênero e Turismo”/UFS. 

Ao analisar o último gráfico é notável que as profissões/atividades que possuem 

associação ao trabalho reprodutivo (doméstico) são atribuídas às mulheres, como é o 

caso dos 18,23% dos entrevistados que indicaram que a sociedade associa a profissão de 

camareira à mulher. Porcentagem esta seguida por 17,85% que associa à mulher a 



  
 

atividade de recepcionista, prevalecendo o estereótipo de que a mulher deve exercer a 

função de bem receber. Estas mesmas duas funções são as que possuem os menores 

índices (1,29% e 3,22%) de porcentagem nas respostas sobre as profissões que a 

sociedade atribui aos homens. Estas profissões estão entre as menos valorizadas em 

termos salariais e simbólicos. Vale ressaltar que as questões aqui discutidas abordavam 

a percepção dos inquiridos sobre a sociedade e não suas próprias opiniões, isto porque, 

nas pesquisas sobre estereótipos, é dessa fora que os dados se tornam mais reveladores, 

demonstrando os estereótipos que circulam na sociedade, através da opinião de alguns 

indivíduos. 

3. Análise dos Dados Qualitativos: Mulheres que trabalham com Turismo em 
Aracaju 

Conforme já mencionado, foram realizadas entrevistas com quatro mulheres, cada uma 

representando um setor do mercado de trabalho turístico – Agencia de Viagem, Guia de 

Turismo, Setor Público e Meios de Hospedagem – com a finalidade de perceber suas 

opiniões sobre o mercado de trabalho turístico em Aracaju. Alguns resultados serão 

discutidos a seguir. Ressalta-se que foram utilizados nomes fictícios para manter a 

privacidade das entrevistadas. A entrevistada número 1 trabalha na agência de viagem, 

foi chamada de Luiza (AG); a entrevista número 2 trabalha como guia de turismo, foi 

chamada de Eunice (GT); a entrevistada número 3 trabalha no setor público, foi 

chamada de Lúcia (SP); e, a entrevistada número 4 Daniela Mesquita é Presidente da 

ABIH – Sergipe (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, seccional Sergipe) e 

permanecerá o seu nome verdadeiro, por ter sido uma entrevista com caráter 

institucional, devido ao cargo que ocupa e sua importância. 

3.1  Avaliação das Entrevistadas sobre a situação das Mulheres no Mercado de 
Trabalho 

Em geral, todas as entrevistadas reconhecem que as mulheres avançaram muito em 

relação ao que era antes, ganharam muito espaço no mercado de trabalho e estão 

avançando cada vez mais, conquistando cargos de liderança e sendo reconhecidas no 

mercado de trabalho. 



  
 

Eunice (GT), por exemplo, é da época que mulher trabalhar significava que o marido 

não tinha condições de sustentá-la. Conforme visto no referencial teórico, mulher 

trabalhadora era sinônimo de mulher pobre e isto era pejorativo.  Quem tinha que 

trabalhar eram apenas os homens, era função deles sustentar a família, e as mulheres 

que trabalhavam eram mal vistas pela sociedade e também denegria a imagem do 

marido, por isso, eram impedidas de trabalhar por eles. Mas, hoje em dia, as coisas já 

são diferentes, as mulheres já avançaram muito, hoje são mais independentes e mais 

reconhecidas no mercado de trabalho. 

As mulheres têm conquistado espaços cada vez mais importantes na sociedade e no 

mercado de trabalho estão sendo inseridas em cargos que antes eram “para homens”, 

espaços que antigamente eram vistos como “masculinos”. Inclusive a entrevistada 

Daniela é um grande exemplo para todas por ter chegado a Presidência da ABIH-SE. 

Ao perguntar sobre situação atual sobre as mulheres no mercado de trabalho, uma das 

entrevistadas (SP) destacou que a mulher avançou muito, mas com isso ela também 

adquiriu outros problemas, se referindo a sobrecarga física e emocional da dupla 

jornada que a mulher que está inserida no mercado de trabalho tem enfrentado.  

Porém na fala de um das entrevistadas (SP) percebeu-se que por mais que as mulheres 

tenham avançado, o cuidado com os filhos ainda continua sendo uma tarefa direcionada 

as mulheres e o trabalho da mulher é visto como problema, quando a mulher fica sem 

tempo para se dedicar a família. Já a falta de afeto e atenção do pai com os filhos é 

naturalizada. Porém se esse trabalho com os filhos fosse compartilhado com o homem 

igualmente, as mulheres não se sentiriam sobrecarregadas, pois os filhos receberiam os 

cuidados do pai e da mãe, um complementando o outro, e não sobrecarregaria ninguém. 

3.2 Dificuldades que a Mulher Enfrenta no Mercado de Trabalho Turístico  

As mulheres conquistaram o direito à inserção no mercado de trabalho, porém 

enfrentaram e enfrentam até hoje problemas relacionados ao machismo, dupla jornada, 

preconceitos, cargos e salários baixos, enfim, ainda há desigualdade de gênero no 

mercado de trabalho. Porém, com o passar dos anos, as mulheres vem conquistando 



  
 

espaços que até pouco tempo eram apenas destinados aos homens, como os cargos mais 

altos e de mais prestigio, como: diretora, gerente, presidente. 

Daniela Mesquita (ABIH) é um exemplo disso, pois ela conquistou não só o cargo de 

gerente de um hotel, como também alcançou os cargos de vice- presidente e presidente 

na ABIH-SE. Ela conseguiu chegar ao topo com muito esforço e dedicação e, para isso, 

teve que lidar com o machismo. Quando perguntada sobre as dificuldades que ela 

enfrentava enquanto mulher, representante de uma das principais associações da área do 

turismo, ela respondeu: 

Machismo! Os homens ainda se incomodam pelo fato que sou mulher 
e jovem, hoje faço reuniões com homens destaques da sociedade e 
grandes empresários, às vezes ficam assustados de serem “geridos” 
por uma mulher, querem ditar as regras e terem razão. É preciso 
postura, estudo, conhecimento na área para se impor e ter o respeito 
(Daniela Mesquita, em entrevista). 

Um fato importante que deve ser destacado que aconteceu com Luiza (AG), quando 

perguntada se já tinha sofrido alguma descriminação por ser mulher, foi um caso de 

machismo que ela sofreu quando foi pedir consultoria ao Sebrae –SE (Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe), para abrir a sua 

Agência de Viagens. Conforme seu relato: 

Ao ser atendida no Sebrae, o funcionário perguntou o que eu desejava, 
então, explique que queria informação para abrir uma empresa na área 
de turismo. Ele foi muito rude e disse que eu devia ficar em casa 
vendo novela, mas insisti na informação eele falou bem superficial 
sobre o que eu precisava. Voltei pela segunda vez ao Sebrae, e 
procurei outra pessoa e nesse momento uma funcionária me atendeu 
muito bem, explicou todos os benefícios e dificuldades na abertura de 
uma empresa (Luiza, em entrevista). 

A fala de Luiza demonstra claramente o machismo e a discriminação que sofreu apenas 

por ser mulher, evidenciando que ainda vivemos em uma sociedade com desigualdade 

de gênero. Historicamente o lugar da mulher era a esfera privada do lar, cuidando dos 

filhos, do marido e dos afazeres de casa, enquanto o trabalho fora de casa era destinado 

somente aos homens. Mesmo que as mulheres já tenham avançado muito em relação a 

isso, a nossa sociedade ainda reproduz a cultura patriarcal e o machismo. 



  
 

Lúcia (SP), ao ser perguntada se sofreu algum tipo de preconceito no seu trabalho por 

ser mulher, disse ter sofrido há 12 anos atrás quando trabalhava no setor financeiro. 

Onde sofreu preconceito por parte dos seus colegas de trabalho por ser dedicada ao seu 

trabalho e ser reconhecida e valorizada pelo seu chefe, pois ao engravidar seus colegas 

de trabalho chegou a mencionar que seu filho fosse filho do diretor pela ralação de 

confiança que possuíam. 

Esse tipo de discriminação acontece por causa do machismo. As pessoas desconfiam 

sempre da mulher, culpam sempre a mulher. Isto está relacionado ao histórico das 

“mulheres públicas”, como visto no referencial teórico. A mulher que trabalha e que 

cresce profissionalmente é muitas vezes vista com preconceito, com o olhar que definia 

a mulher como “mulher pública”. Então, é como se a mulher tivesse crescido 

profissionalmente pela sua sexualidade, e não pela sua capacidade intelectual e seu 

conhecimento.  

Estes foram os três casos com problemas relacionados ao machismo, apenas a guia de 

turismo relatou um problema diferente que não a afetou diretamente, porém mostra os 

estereótipos de gênero associados a mulher.  

Quando foi perguntado se Eunice (GT) já tinha sofrido algum tipo de preconceito por 

ser mulher na sua área de trabalho ela respondeu: 

Não, como guia não, eu não sei se porque o povo acha que, hoje em 
dia não, mas quando eu comecei há 23 anos eu tinha uma coisa que 
dizia assim: guia de turismo, é pra mulher, o homem que é guia de 
turismo é gay. Então não tinha exatamente por isso. Porque o pessoal 
achava que guia de turismo tinha que ser mulher. Hoje a gente sabe 
que não, que é uma profissão para os dois sexos tanto faz um como 
outro (Eunice, em entrevista). 

Isso mostra a divisão sexual que há no trabalho e os estereótipos de gênero que existem. 

A cultural patriarcal cria as profissões de homem e de mulher. Nesse caso a profissão de 

guia é associada a mulher, o que tem relação com as funções realizadas por um(a) guia 

de turismo, pois é um setor de serviço, onde as características que são associadas as 



  
 

mulheres são essenciais para prestar um serviço e trabalhar diretamente com o público: 

o cuidado com o grupo e o bem receber. 

Outra dificuldade relatada foi a falta de tempo para a família por causa da intensa 

jornada de trabalho que se relaciona também com a dupla jornada de trabalho.  

Duas das entrevistadas afirmaram também que trabalhar com o turismo é um pouco 

difícil, pois o período que as pessoas estão tendo lazer é o período que tem mais 

trabalho, e isso acaba interferindo na rotina da família.  

Novamente ressalta-se aqui uma dificuldade a mais para as mulheres na área do 

turismo: os horários de trabalho que dificultam ainda mais a dupla jornada. Portanto 

destaca-se a necessidade de trabalhar o tema gênero na área de turismo. 

3.3 Comparação das Vantagens e Desvantagens, Para as Mulheres, de Cada Área 
do Mercado de Trabalho Turístico 

Inicialmente apresenta-se um quadro síntese das vantagens e desvantagens para as 

mulheres de cada área do mercado de trabalho turístico, a partir das respostas das 

entrevistas. 

Quado 1 – Vantagens e Desvantagens para as mulheres de cada área do mercado de 
trabalho turístico 

Comparação Vantagens Desvantagens 
Agência de Viagem Horário flexível (enquanto 

dona do empreendimento pode 
ajustar seus horários de 
trabalho) 

Trabalhar em época de feriados, 
férias e finais de semana, dificulta 
os momentos de lazer com a família 

Guia de Turismo  Tem mais autonomia, pode 
fazer seu próprio horário e dia 
de trabalho, portanto é 
flexível. 

Trabalho intenso nos feriados e 
finais de semana atrapalha o 
encontro com a família  

Setor público Flexibilidade. Estabilidade no 
emprego. 

_ 

Hotelaria  Horário comercial de segunda 
a sexta, escala de plantão para 
os finais de semana  

Carga horária que o setor de turismo 
exige, principalmente nos cargos 
mais elevados  



  
 

Luiza trabalhou em uma agência de viagem como empregada e disse que naquela 

condição a desvantagem era maior, pois não tinha flexibilidade no trabalho. Porém 

como hoje ela é a empregadora, ela tem mais flexibilidade, como ela mesma conta: 

A vantagem é que como eu sou uma das donas do empreendimento, 
então eu posso fazer meu horário, é bem flexível, se eu não posso ir de 
manhã a minha sócia vai de manhã e eu vou a tarde, fico até mais 
tarde, então a vantagem é essa, porque eu posso alterar meu horário 
por conta própria, então eu tenho essa facilidade (Luiza, em 
entrevista). 

Neste sentido se destaca o empreendedorismo feminino, pois ser dona do próprio 

negócio favorece a liberdade e independência das mulheres. A desvantagem que Luiza 

relatou que tem atualmente com o seu empreendimento é: 

A dificuldade nesse setor, nesse ramo de turismo, é que no período de 
férias que as pessoas tem no final de ano, feriado prolongado que as 
pessoas se programam pra viajar e descansar, é justamente o período 
que eu mais trabalho, ai que eu mais tenho que trabalhar porque 
justamente eu vivo da viagem dos outros, do lazer dos outros, então 
nesse período é que um pouquinho mais difícil assim pra conciliar 
certos horários (Luiza, em entrevista). 

Eunice disse que a desvantagem do seu trabalho hoje em dia é por trabalhar mais nos 

finais de semanas e feriados, exatamente nos dias que os filhos e netos podem ir a sua 

casa para visitá-la, porém ela dificilmente está em casa para vê-los. Então há esse 

choque. A vantagem é que ela é autônoma, portanto tem flexibilidade de horário e 

trabalha os dias que ela quiser, assim ela consegue conciliar melhor seu trabalho, o 

cuidado com a casa e os estudos, já que também faz faculdade de Turismo. 

Lúcia entrou na Emsetur através de concurso, o que facilita a vida dela, pois tem 

estabilidade no emprego, portanto ela tem mais flexibilidade com seus superiores, como 

no exemplo que ela deu: “Por conta do trabalho se eu tiver dificuldade de comparecer 

ao meu trabalho eu posso comunicar, ao meu chefe, dizer: oi hoje eu to com 

impedimento x na minha família, eu não posso ir, eu comunico, é uma das vantagens.” 



  
 

Já sobre desvantagens, ela disse que não tem nenhuma, pelo contrário, só vê vantagens 

no seu trabalho. 

Já Daniela, por não estar casada no momento e não ter filhos, não vê muita desvantagem 

no seu trabalho. Porém quando era casada e trabalhava como gerente, a desvantagem 

era a carga horária intensa que o setor de turismo exige, que atrapalhava o seu convívio 

com o marido. A vantagem que ela identificou foi que só tem escala de plantão nos 

finais de semana e na semana o horário é comercial, para os cargos de gerência. No 

setor hoteleiro o trabalho é intenso. Portanto para uma pessoa que é casada e tem filhos 

deve ser mais difícil conciliar a dupla jornada. 

Considerações Finais 

Ao finalizar o presente artigo destaca-se que, no cenário de Aracaju, a área do Turismo 

ainda está longe de ser igualitária para as mulheres, sendo, portanto, a igualdade de 

gênero um desafio aos gestores, públicos ou privados, do Turismo. Acredita-se que as 

reflexões e análises aqui expressas podem também ser úteis para pensar outros 

contextos. Neste sentido, o desafio de enfrentar a desigualdade entre homens e mulheres 

está colocado para todos. Portanto, ressalta-se a necessidade de trabalhar o tema Gênero 

na área de Turismo, seja através de estudos, pesquisas, debates, lutas sociais, 

sensibilização, políticas públicas, gestão privada sensível a questão, entre outras ações. 

Referente aos questionários, identificou-se a presença de estereótipos que associam as 

mulheres a sensibilidade, emoção e afetividade, bem como, relacionam os homens a 

autoridade, força, liderança, razão e equilíbrio. Estes estereótipos se refletem nas 

profissões, cargos e posições que homens e mulheres vão ocupar no mercado de 

trabalho, com enorme desvantagem para as mulheres (em termos salariais e de prestigio 

social). 

Com relação as entrevistadas, todas demonstraram, com suas ricas experiências, o 

quanto a mulher já conseguiu avançar durante as últimas décadas, alcançando cargos 

mais elevados, conquistando mais espaço no mercado de trabalho e mais autonomia. 



  
 

Também, elas apontaram que trabalhar no Turismo, devido às viagens e aos horários de 

trabalho, pode ser considerado difícil para a mulher conciliar trabalho e família, em uma 

sociedade ainda machista. As entrevistadas citaram, ainda, caso evidentes de 

discriminação por serem mulheres ocupando cargos de chefia ou empreendedoras. 

Portanto, ainda não foi alcançada a igualdade de gênero. 

Foi identificado que a área do mercado de trabalho turístico que tem mais vantagem 

para a conciliação da dupla jornada da mulher é o setor público, pois quando se entra 

através de concurso público adquire-se estabilidade de emprego e, com isso, uma maior 

liberdade.  

Cabe destacar que as mulheres entrevistadas atuam em áreas qualificadas do turismo. 

Caso a pesquisa tivesse sido feita com trabalhadoras de áreas menos valorizadas e mal 

remuneradas, poderiam ter sido encontradas situações mais precárias, onde classe e 

gênero se cruzam. Portanto, essa pesquisa pretende dar suporte para a realização de 

outras pesquisas relacionadas a desigualdade de gênero no mercado de trabalho 

turístico, a fim de contribuir para uma melhor visualização da situação das mulheres em 

relação aos avanços que estão ocorrendo e ao que ainda precisamos avançar. A 

igualdade de gênero é fundamental para um turismo mais humano e mais justo, bem 

como, para uma sociedade melhor. 
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