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Algumas considerações iniciais 

• Ampliação do conceito de trabalho 

 

• A experiência da vivência do trabalho por parte 
das mulheres é organizada pela Divisão Sexual 
do Trabalho  

 

• Divisão Sexual do Trabalho 
 

•  “a divisão do trabalho social baseada nas diferenças 
percebidas entre os sexos, ou seja, baseada nas 
relações de gênero” 

 



• Possui dois princípios:  

• Separação  

• Hierarquia 

 

• O mundo público (fabril, técnico, intelectual) ficou 

para os homens e o privado (trabalho doméstico) 

para as mulheres 

 

• Separação da esfera pública e privada 

 



Tendências Gerais 

• Feminização do mercado de trabalho 

 

• Transformação no perfil demográfico 

 

• Bipolaridade/dualidade do emprego feminino 

 

• Fragilidade nos tempos de crise 



Feminização do mercado de trabalho 

• Entre as décadas de 70 e 90 – aumento de 85% 

das mulheres no mercado de trabalho 

• Em 1970 as mulheres eram 18% da PEA e em 

2005 alcançaram o teto de 59% de ocupação 

• Contradição: década 90 as mais atas taxas de 

desempregos estava entre as mulheres 

• Esgotamento desse processo de feminização do 

mercado de trabalho 



 

Transformação no perfil demográfico 

 
• Queda da taxa de fecundidade (caiu de 4,1 para 1,8); 

 

• A redução do tamanho das famílias com o crescimento dos 
arranjos familiares chefiados por mulheres; 

 

• Uma maior expectativa de vida ao nascer para as mulheres em 
relação aos homens e uma consequente sobre-presença 
feminina na população idosa 

 

• Mudanças culturais 

 

• Aumento da escolaridade das mulheres (maior presença nas 
universidades) 

 



 

Bipolaridade/dualidade do emprego 

feminino 

 • A feminização colocou as mulheres em dois polos 

distintos: Polo precário e outro Polo “bastado” 

 

• Polo Precário: funcionalismo público, educação, saúde, 

comércio, serviços com destaque para o emprego 

doméstico 

 

• Polo Abastado: expansão de profissões de nível superior 

como medicina, arquitetura, direito, engenharia, áreas 

consideradas masculinas 

 

 



 

Fragilidade nos tempos de crise 

 
• O desenvolvimento no Brasil nunca incorporou todo o 

contingente de trabalhadores 

 

• A inserção das mulheres no mercado de trabalho 

assalariado oscila em tempos de “crise” ou “expansão” 

• Ex: Revolução  Industrial, Guerras, Crises   

 



Última Década 
• Crescimento do emprego formal 

 

• Diminuição da diferença salarial entre homens e mulheres 

 

• Valorização do salário mínimo 

 

• Políticas de transferência de renda e de habitação e 

propriedade da terra com titularidade para as mulheres 

 

• Lei Maria da Penha 

 

• Aumento do trabalho com “care” 



DESAFIOS 

 

• Permanência da Divisão Sexual do Trabalho 

 

• Permanência da Segregação 

• Postos precários 

• Gênero e Raça 

 

• Dupla jornada: Como resolver o trabalho com a 

reprodução social? 

 

 

 

 



DESAFIOS  

• As políticas que proporcionaram a expansão das 

participação no mercado de trabalho não vieram 

acompanhadas e na mesma velocidade da ampliação de  

equipamentos como creche, lavanderias e refeitórios 

públicos 

•   ,  

• A crise econômica atual já apresenta um problema pra 

manter essa população que ascendeu ao trabalho formal 

no último período 



 



 


