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O presente artigo examina a situação recente da mulher 
no mercado de trabalho no Brasil. É possível verificar 
que as desigualdades de gênero e de raça continuam 
caracterizando um quadro de desigualdades históri-
cas profundas da nossa sociedade. O foco da OIT, a 
partir da segunda metade do século passado, passou 
a ser o acesso ao emprego, à formação profissional e 
à progressão funcional. É neste sentido que se impõe 
harmonizar o compartilhamento de responsabilidades 
entre homens e mulheres, e estabelecer um equilíbrio 
entre trabalhos remunerados e não-remunerados. Daí 
também a razão para a ênfase no trabalho doméstico, 
caracterizado pela invisibilidade, sobretudo o exercido 
por mulheres negras na casa de outrem. 
A conclusão a que se chegou é que existe uma hierar-
quia da exclusão, em que a discriminação de gênero 
é maior ainda que a de raça, sendo que a própria 
remuneração não é condizente com os níveis de 
escolaridade. Destaque-se, aliás, o papel do Servi-
ço Público, como fator relevante da equalização de 
oportunidades. Paralelamente, não se deve negligen-
ciar a profunda e acelerada modificação da estrutura 
familiar no Brasil e o número crescente de mulheres 
chefes-de-família. Essas mudanças são reforçadas 
pelas atuais condições de vida urbana. De toda a 
maneira, não se pode abrir mão da intervenção do 
Estado, com a adoção de políticas públicas que mi-
nimizem as distorções apontadas e visem eliminar as 
injustiças, de forma mais rápida e sem a imposição 
de mais sacrifícios desnecessários. 

Mercado de trabalho da mulher; discriminação por 
gênero; igualdade de oportunidades profissionais.

This article examines the recent situation of woman in 
the lavor market in Brazil. You can verify that the gen-
der inequality and race still featuring a picture of deep 
historical inequalities in our society. The focus of ILO 
since the second half of last century became the access 
to employment, vocational training and career progres-
sion. In this sense, it is needed to harmonize the sha-
ring of responsabilities between men and women, and 
establishing a balance bertween pai work and unpaid. 
Hence also the reason for the emphasis on domestic 
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work, characterized by invisibility, especially exercised 
by black women in the house of another.
The conclusion reached is that there is a hierarchy of 
exclusion, where gender discrimination is even greater 
as the race, with his own remuneration is not com-
mensurate with the levels of graduation. In this sense, 
the role of Public Service is indeed relevant as a equi-
lization factor of opportunities. In parallel, we should 
not overlook the profound and rapid changes in family 
structure in Brazil and the growing nunber of women 
heads of household. These changes are compounded by 
the current conditions of urban life. All th way, we can-
not let go state intervention, with the adoption of public 
policies that minimize the distorctions identified and 
designed to eliminate the injustices more quickly and 
withouth imposing unnecessary sacrifices.

Labor market for women; Gender discrimination; 
Equal job opportunities.
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O Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, ofereceu a 
oportunidade de refletir sobre uma série de dados e informações que vêm sendo 
produzidos e divulgados sobre a situação da mulher e, em particular, para os 
objetivos desse trabalho, sobre o seu mercado de trabalho. Ainda que as preo-
cupações com as chamadas minorias devessem pontuar os 365 dias do ano, o 
fato de ênfase especial a respeito do assunto ter revestido as comemorações deste 
ano em um evento mais saliente parece ter conferido à data um caráter muito 
conveniente e oportuno.

Relatório do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
no Brasil1, divulgado no dia 8 de março, conclui-se que as desigualdades de 
gênero e de raça continuam a ser consideradas como aspectos estruturantes da 
desigualdade social brasileira, fortalecendo mecanismos de exclusão, o que se 
constitui em obstáculo para a existência de trabalho decente, que se entende 
como trabalho produtivo, adequadamente remunerado, exercido em condições 
de liberdade, eqüidade e segurança, livre de todas as formas de discriminação, 
com direitos assegurados à proteção social, voz e representação, e capaz de ga-
rantir uma vida digna para trabalhadores e trabalhadoras.

É óbvio que uma ou algumas dessas condições estão ausentes em vários tipos 
de atividades, independentemente do gênero e da raça, mas é indiscutível que 
elas estão menos presentes no trabalho da maioria das mulheres. Nota-se, aliás, 
que o foco, o princípio fundamental é a igualdade (pelo menos nas mesmas 
circunstâncias em que se encontram, lado a lado, as pessoas de qualquer gênero 
e de qualquer raça), convindo ter como referência a Declaração da OIT sobre 
os princípios e direitos fundamentais do trabalho e seu seguimento, de 1998. É 
inegável que ações sociais e políticas públicas, para serem efetivas devem con-
siderar as dimensões gênero e raça, e nesse sentido, devem ser perseguidas pelo 
governo e organizações profissionais e sociais em geral.

O enfoque da OIT, até 1950, estava voltado para a proteção às mulheres, 
no tocante à saúde e à maternidade (o que corresponde à função reprodutiva). 
A partir de 1951, o foco passa a ser a igualdade de oportunidades e tratamento, 
no acesso ao emprego e à formação profissional, bem como nas oportunidades 
de progressão funcional. Destacam-se, neste período: a Convenção nº 100, de 
1951, que tratou da igualdade de remuneração; e a Convenção nº 111, de 1958, 
que tratou da discriminação no emprego e na ocupação. Ambas foram ratifica-
das pelo Brasil. 

1 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Relatório do Escritório no Brasil. Dis-
ponível em: <http://www.oitbrasil.org.br/topic/gender/news/news_139.php>.
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A Convenção nº 156, de 1981, tratou dos trabalhadores e trabalhadoras 
com responsabilidades familiares. Contém orientações para a implementação 
de políticas nacionais que contribuam para uma compatibilização satisfatória 
dos trabalhos remunerados e não-remunerados, que promovam o compartilha-
mento de responsabilidades entre homens e mulheres e a igualdade de oportu-
nidades e não-discriminação para trabalhadores e trabalhadoras e suas famílias. 
A OIT enfatiza a necessidade de reavaliar as bases de organização e distribuição 
do trabalho produtivo e reprodutivo para atender às novas configurações fa-
miliares e às características do mundo do trabalho. E é preciso entender que 
estas preocupações são válidas inclusive para as nações maduras, onde as taxas 
de fecundidade já caíram há muito tempo, as famílias são bem menores e mais 
isoladas, e o trabalho doméstico tem muito pouca expressão. Para esse modelo, 
com participação crescente de serviços comunitários, públicos e privados de as-
sistência, a própria escola teria outros e novos papéis. O Brasil tem priorizado a 
igualdade de oportunidades e tratamento.

Está em discussão a Convenção que trata do trabalho doméstico, particu-
larmente importante, porque se dirige basicamente às mulheres, cujo trabalho 
se caracteriza pelo que se poderia denominar invisibilidade, altamente desvalo-
rizado e com regulamentação muito baixa (o que o mantém distante do que se 
convencionou chamar de trabalho decente). O trabalho doméstico ainda está 
associado à escravidão, ao colonialismo e a outras formas de servidão; perpetua 
hierarquias baseadas em grande parte na raça, na etnia e mesmo na nacionali-
dade. As atividades que o caracterizam são muito variadas, auxiliares, na casa 
de outrem. Daí porque apresenta tais características de invisibilidade – como 
ocorre também com a dona de casa, é bom que se diga –, subvalorização – e a 
não-inclusão na Contabilidade Nacional –, precariedade – com inexistência de 
garantias de permanência e condições de segurança – e informalidade – com 
supressão ou simples omissão de direitos. As trabalhadoras domésticas repre-
sentam 15,8% da ocupação feminina ou 6,2 milhões de mulheres, negras, na 
maioria. Das mulheres negras ocupadas, 20,1% estão no trabalho doméstico. 
Somente 26,8% de trabalhadoras domésticas tinham carteira assinada; entre as 
negras, 76% não têm a carteira.

O IBGE levantou, em 2008, por ocasião do PNAD, um total de 97 milhões 
de trabalhadores (com mais de 16 anos), com destaque para a participação das 
mulheres – 42,5 milhões, ou 43,7% do total – e dos negros – com 48,5 milhões, 
ou 50%. Somando as intersecções dos subconjuntos “discriminados” – homens 
negros, mulheres brancas e mulheres negras –, alcança-se o total de 70 milhões, 
ou 72% da população de trabalhadores. E o aumento da participação de negros 
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e mulheres no mercado de trabalho acentua os déficits de trabalho decente. Em 
correspondência com essa realidade, os índices de desemprego desses segmentos 
– que são mais elevados – correspondiam a 5,7% para os homens negros, 8,3% 
para as mulheres brancas e 10,8% para as mulheres negras, tudo em contra-
posição ao percentual referente aos homens brancos: 4,5%. Esses percentuais 
parecem apontar claramente para uma espécie de hierarquia da exclusão. Nota-
se – e isto é particularmente significativo – que o percentual correspondente às 
mulheres brancas é mais elevado que o relativo aos homens negros, o que indica 
– pelo menos nesses particular – que a discriminação de gênero é maior ainda 
que a de raça. (Quando o foco é raça, estamo-nos referindo aos negros, mas é 
bom lembrar que, em outras sociedades da América Latina, por exemplo, pode-
se tratar dos indígenas.)

Como acentua Lais Abramo, Diretora do Escritório da OIT no Brasil, prin-
cipalmente as mulheres negras possuem rendimentos mais baixos que os dos 
homens (da ordem de quase 30%) e, ainda que em média tenham níveis de 
escolaridade mais elevados, seguem enfrentando o problema da segmentação 
ocupacional, que limita seu leque de possibilidades de emprego. As mulheres e 
os negros são mais presentes nas ocupações informais e precárias, e as mulheres 
negras são a grande maioria do trabalho doméstico, o protótipo do desrespeito 
aos direitos do trabalho.2

Nesse particular, é muito relevante salientar a importância do Serviço Pú-
blico, como fator de eliminação das desigualdades e, portanto, democrático, à 
medida que não impõe restrições via sistemática de ingresso, nem estabelece 
diferenciação de remunerações, exceto no que diz respeito ao exercício de fun-
ções de direção e assessoramento, pois não existe nenhum sistema de “quotas” 
(nem nos parece que deveria haver), como na universidade, visando assegurar 
maior equanimidade na distribuição das referidas funções (de um modo geral, 
as mulheres ocupam apenas 8% dos cargos executivos).

Outro aspecto muito interessante e oportuno revelado a partir dos dados 
e informações mais recentes disponíveis diz respeito à jornada de trabalho da 
mulher, sobretudo em um momento em que se discute a sua redução em geral, 
de 44 para 40 horas semanais. A pesquisa revela que, na produção econômica 
propriamente dita, a jornada semanal da mulher é inferior à do homem: de 34,8 
horas para 42,7 horas. Entretanto, quanto aos afazeres domésticos, a diferença é 
enorme: enquanto os homens despendem 9,2 horas semanais com essas tarefas, 

2 Ver OIT (on line), DIA INTERNACIONAL DA MULHER 2010; 4/3/2010. Acesso em http://
www.oitbrasil.org.br/topic/gender/news/news_139.php.
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as mulheres consomem 20,9 horas. Assim, somando esses dois tipos de traba-
lho – na produção econômica e na reprodução social –, a jornada semanal da 
mulher atinge 55,7 horas e a do homem, 51,9 horas ou 3,8 horas. Esse dado é 
extremamente relevante, pois pode-se constituir em poderoso argumento para 
justificar a manutenção da aposentadoria precoce da mulher, em comparação 
com a do homem, aspecto que tem sido tão atacado em certas discussões aca-
dêmicas e tecnocráticas. De outra parte, se por um lado é indiscutível a maior 
expectativa de vida da mulher, não se deve ignorar que, no caso brasileiro, o 
fenômeno é fortemente influenciado pelas mortes prematuras e inúteis provoca-
das pela violência masculina.

Há, ainda, outros fatores que condicionam o novo perfil populacional bra-
sileiro, e que têm relação com a situação da mulher no mundo do trabalho. 
Entre eles, destaca-se a queda acentuada, acelerada das taxas de fecundidade. 
No período entre 1991 e 2007, considerando-se a faixa de mulheres entre 15 e 
49 anos, a taxa de fecundidade caiu de 2,9 para 1,95, o que é inferior ao que se 
considera como sendo a taxa de reposição da população, de 2,1. Essa constata-
ção favorece o ingresso precoce e a permanência por mais tempo da mulher em 
atividade profissional.

Paralelamente, aumenta o número de casais sem filhos e, até, de estruturas 
unipessoais. Entre 1998 e 2008, o número de casais sem filhos passa de 13,3% 
para 16,6%; o de casais com filhos cai de 55,8% para 48,2%. No mesmo perí-
odo, as estruturas unipessoais passam de 4,4% para 5,9%. Trata-se, por assim 
dizer, de uma verdadeira revolução. Por outro lado, aumenta o número de famí-
lias constituídas por mulheres sem cônjuges e com filhos, de 16,7% para 17,2%. 
Como conseqüência natural de todo esse processo de mudanças, as mulheres 
chefes-de-família passam de 25,9% para 34,9%.

O ideal, assim, seria que tivéssemos cada vez mais políticas que contribu-
íssem para estabelecer uma espécie de equilíbrio entre o trabalho e a família. E 
– diga-se de passagem – nem chegamos a associar todas essas mudanças a outro 
conjunto de transformações por que passaram nossas cidades, sobretudo nossas 
metrópoles, com suas dimensões, adensamento e conexões, e toda uma imen-
sa gama de desafios representados pelas distâncias crescentes, dificuldades de 
transportes, alimentação fora de casa, dispersão familiar, grau de intensidade do 
trabalho, além de outras atividades paralelas ou complementares, disponibilida-
de e utilização do tempo etc., tudo isso necessariamente englobado em políticas 
urbanas, praticamente inexistentes nas últimas décadas.

Ainda que alguns desses fenômenos sejam (mais) peculiares ao nosso país, 
vários deles são comuns aos demais, requerendo maiores ou menores graus de 
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intervenção estatal e pública, no sentido de promover a melhor conciliação pos-
sível entre o trabalho e a vida familiar, o que passa, seguramente, pela revisão dos 
próprios modelos de sistemas econômicos, envolvendo, por exemplo, emprego 
maciço de tecnologia e comunicações compatíveis com as distâncias e os des-
locamentos, (re)distribuição de períodos e de jornadas de trabalho condizentes 
com um uso mais racional do tempo e com uma maior disponibilidade para 
diversificação das atividades humanas, entre apenas alguns de outros aspectos 
que não devem ser tratados isoladamente.

É verdade que muito já se avançou desde aquele fatídico 8 de março de 
1857, quando 129 mulheres foram vítimas fatais de um incêndio provocado 
pela repressão policial novaiorquina em uma fábrica de tecidos, contra uma jor-
nada de trabalho de 14 horas diárias. O que se espera, naturalmente, é que os 
próximos avanços sejam muito mais rápidos e não necessitem de heroínas.

Referências

1. Organização Internacionalo do Trabalho (OIT). Relatório do Escritó-
rio no Brasil. Acessível em http://www.oitbrasil.org.br/topic/gender/news/
news_139.php.

2. UNAFISCO NACIONAL. Boletim do IDAAP. Brasília, DF, edição 5, 
mar/2010.


	Publicação: A MULHER E O MERCADO DE TRABALHO
	Autor: Roberto Bocaccio Piscitelli
	Referências da publicação: Cadernos Aslegis, n.38, p. 39-46, set/dez 2009


