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RESUMO 
 
Ao longo dos anos as mulheres passam por significativas 
transformações no que corresponde ao seu papel social, 
anteriormente relegado somente ao espaço privado até a saída 
para o espaço público. Percebe-se que as mudanças no 
mundo do trabalho permitiram a inclusão feminina no mercado 
de trabalho. Analisar o contexto de inserção da mulher no 
mercado de trabalho a partir das desigualdades de gênero 
constitui-se como objetivo deste artigo. Observou-se que o 
trabalho possibilitou a autonomia financeira das mulheres e 
meio através do qual as mesmas puderam lutarcontra outras 
desigualdades. 
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ABSTRACT 
 
Over the years, women have been through great changes 
regarding their social role, formerly restrained to private places 
only, up to the point of transition into the public spaces. It is 
visible that the changes in the world of employment allowed the 
inclusion of women in the labour market. The objective of this 
article is to analyze the context of the integration of women in 
the labour market regarding gender inequalities. It was 
observed that work allowed financial autonomy for women and 
was the means by which they could fight against other 
inequalities. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A história das mulheres no Brasil é marcada por exclusão e desigualdades. 

Durante muito tempo, tiveram como principal atribuição, o cuidado com a casa, o esposo e 

os filhos. Entretanto, a história também refere-se a importantes avanços nos cenários 

político, social e cultural, que acarretaram em mudanças na vida da mulher brasileira. 

A inserção na política, a ocupação de espaços, antes considerados de domínio 

masculino, o acúmulo de funções, a dupla jornada de trabalho, são algumas mudanças 

identificadas no mundo feminino e que, decorrem principalmente da inserção da mulher no 

mercado de trabalho. 

Assim sendo, este estudo teve como objetivo promover reflexões teóricas acerca 

da desigualdade de gênero a partir da inserção da mulher no mercado de trabalho. A 

natureza da pesquisa foi de abordagem qualitativa e o método utilizado foi o bibliográfico, 

uma vez que as fontes investigadas foram os livros, revistas, sites eletrônicos e artigos. 

  

2. A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DA CATEGORIA GÊNERO 

 

 A etimologia da palavra gênero, durante muito tempo foi compreendida 

apenas como algo biológico. É um termo polissêmico, ou seja, assume diferentes 

significados dependendo do contexto que está inserido. A historiadora norte americana Joan 

Scott, afirma que “Gênero é a organização social da diferença sexual percebida. O que não 

significa que gênero reflita ou implemente diferenças físicas e naturais entre homens e 

mulheres, mas sim que gênero é o saber que estabelece significados para as diferenças 

corporais.” (SCOTT, 1994, p. 13).Gênero é a forma de organizar a sociedade a partir da 

diferenciação de papéis, de atributos, de valores, deveres e obrigações entre os sexos. As 

desigualdades geradas entre os sexos foram construídas socialmente, acreditando-se que 

em diferentes épocas havia o sexo superior. 

Demo (2002) pontua que apenas existiam diferenças biológicas e físicas, mas 

que o fator reprodutor será determinante no que diz respeito à visão do homem sobre a 

mulher. O desenvolvimento da sociedade e a incorporação de novos valores transformarão 

essas diferenças em desigualdade. O que inicialmente era apenas uma característica 

biológica distinta passa a ser reinterpretado de outra forma, associam a mulher a ideia de 

submissão, através de uma visão patriarcalista que é legitimada por diversos setores da 

sociedade. 

Seixas (1998) ressalta que o homo sapiens ao começar a praticar a agricultura 

tornou-se sedentário, e passaram a se estabelecer em lugares fixos, dando origem à 



 
 
 

                  

propriedade privada, criando-se assim a necessidade de divisão do trabalho. Cabia ao 

homem o trabalho de caçar, pescar e proteger, as mulheres ficavam encarregadas de cuidar 

dos filhos, de preparar os alimentos e da agricultura. Ainda devido a sua capacidade 

reprodutora a mulher foi sendo considerada mais delicada e incapaz de assumir a liderança 

familiar. Durante esse período percebe-se claramente a primeira divisão do trabalho por 

sexo.  

O homem passa a ser o responsável pela família. “A regulamentação dos 

vínculos familiares decorre principalmente do fato de o homem ter-se tornado ciente de seu 

papel na procriação e da necessidade de segurança na transferência dos bens. A partir de 

então, o homem aprende a empregar todos os meios disponíveis para manter sua 

dominação’’. (SEIXAS, 1998,p. 28). 

A partir de então a mulher passa a sofrer um processo de exclusão, na Grécia, 

nos séculos V e IV a.c., elas deviam obedecer aos seus maridos, tinham funções 

específicas, sempre reservadas ao espaço privado e desprovidas de quaisquer direito 

político (nessa época não eram consideradas cidadãs). De acordo com Lins (2012), as 

mulheres eram educadas para cuidar do lar e obedecer ao marido, diferentemente do 

homem não eraincentivadaa ser independente, cuidar de si própria ou defender-se, muitas 

sonhavam com um marido que pudesse lhes dar uma família, lar e segurança financeira e 

emocional. 

Esse pensamento é legitimado por filósofos que compreendem a mulher como 

um ser idealizado para agradar ao homem, Rousseau, um dos teóricos do iluminismo, não 

inclui as mulheres em seu pensamento de que os homens deviam ser livres e iguais, 

podendo escolher seu destino: 

[...]As mulheres são naturalmente mais fracas, apropriadas para a 
reprodução, mas não para a vida pública. As mulheres devem ser educadas 
para agradar os homens e serem mães. Devem ser educadas na reclusão 
sexual e castidade que legitimam a paternidade. Na família os homens 
devem governar essas frívolas criaturas. Devem aprender a estimular o 
desejo masculino e ao mesmo tempo impedir a lascívia dos homens. A 
sedução é própria de sua natureza; elas são desejosas de agradar, 
modestas, tolerantes da injustiça, ardilosas, vãs e artistas em grau menor 
(ROUSSEAUapudNYE, 1995, p.20). 
 

Com a inserção da mulher no mundo fabril, ambiente predominantemente 

masculino, os valores e conceitos a respeito da fragilidade feminina passam a ser postos em 

questão. Matos (2008), afirma que na fase pré-capitalista o modelo de família era 

multigeracional e todos trabalhavam numa mesma unidade econômica de produção. 

Associavam ao homem a ideia de autoridade, um conceito mais biológico voltado para força 

física. Com o advento da industrialização o mundo do trabalho se dividira do mundo 

doméstico, a família multigeracional dá espaço à família nuclear (pai, mãe, filhos). 



 
 
 

                  

Em 1789, as mulheres tiveram uma participação ativa durante a Revolução 

Francesa. Segundo Secco (2004), a Revolução Francesa foi a primeira forma de 

participação política e coletiva feminina, quando as mulheres se posicionam pelos seus 

direitos. Sledziewski(1991, p.41)vai tratar a revolução francesa como um dos movimentos 

políticos mais importantes para a história das mulheres. 

Essa mutação foi a ocasião de um questionar-se sem precedentes das 
relações entre os sexos. A condição das mulheresnão mudou porque tudo 
mudava então e porque a tempestade revolucionária deixaria intacto. Mas, 
profundamente, a condição das mulheres mudou porque a Revolução 
levantou a questão das mulheres e inscreveu-as no próprio coração do seu 
questionamento político da sociedade [...] a mutação é de grande amplitude e 
verdadeiramente é toda uma civilização que é chamada até nos seus 
fundamentos domésticos: a Revolução Francesa preocupa-se com a relação 
entre os sexos como o fizeram, antes delas, o cristianismo nascente, a 
Reforma e o racionalismo de Estado. Mas eis que desta vez questões 
inéditas são postas na ordem do dia, como a do lugar das mulheres na cidade 
e já não apenas na ordem doméstica. A Revolução Francesa é o momento 
histórico em que a civilização ocidental descobre que as mulheres podem ter 
lugar na cidade. 

 
Mesmo não obtendo os mesmos direitos que os homens, a Revolução Francesa 

significou um marco para as mulheres, que serviram de embasamento para os próximos 

avanços, elas passaram a buscar uma nova definição de seu papel na sociedade, antes 

relegado somente ao de mãe, esposa e de submissa ao homem.  

 Com o advento da Revolução Industrial e a necessidade de incorporação de 

novas forças de trabalho a mulher foi chamada a ocupar lugares nas fábricas, tinha início 

assim uma nova era. Segundo Seixas (1998), com a Revolução Industrial, surgem as 

máquinas que tornam possível a fabricação de bens de consumo, as novas relações que 

serão estabelecidas a partir deste contexto alterará o modo de produção, as relações do 

homem com o seu trabalho, com a natureza, e consequentemente com os outros e consigo 

mesmo. 

A industrialização fortalece o capitalismo, constroem-se as primeiras fábricas, 
nasce a classe operária e a classe média atinge o apogeu. Burgueses, donos 
do capital e das novas fábricas vão substituindo os aristocratas na estrutura 
do poder. As monarquias sofrem fortes abalos e surgem as novas repúblicas 
com suas incipientes democracias, como a norte-americana após a 
independência, em 1776, e a francesa, após a revolução de 1789. Até 1884, 
as únicas mulheres a votar na Inglaterra são as solteiras ou viúvas donas de 
propriedades, moradoras nas cidades. Até 1914, o maior emprego individual 
para as mulheres é o serviço doméstico, e a mulher operária é transformada 
em escrava do salário, mal paga e recebendo menos que o homem pelo 
mesmo trabalho. (SEIXAS, 1998, p. 69). 

 
Com vistas à ampliação do trabalho os capitalistas viram nas mulheres uma mão 

de obra que poderia ser incorporada ao sistema, buscando a intensificação do trabalho 

impuseram as mulheres condições de produção desumanas a um custo inferior ao trabalho 



 
 
 

                  

do homem, com uma extensa jornada de trabalho, remuneração reduzida, e força produtiva 

equivalente, objetivando o processo de acumulação. 

Na fase de implementação do capitalismo, o gigantesco arsenal mecânico, 
destinado a eliminar trabalho humano, absorve imensas quantidades de 
força de trabalho: de homens, de mulheres e crianças. O processo de 
acumulação do capital, nesta fase, não apenas elimina menos trabalho do 
que a máquina está apta a fazê-lo; elimina, por vezes, o trabalho do chefe da 
família não porque haja a nova sociedade subvertida a hierarquia familial, 
mas porque a tradição de submissão da mulher a tornou um ser fraco do 
ponto de vista das reivindicações sociais e, portanto, mais passível de 
exploração (SAFFIOTI, 1976, p. 38). 

 

As mulheres tinham a necessidade do trabalho para manter a subsistência, haja 

vista que muitos trabalhadores da época perderam o emprego, foram substituídos por 

máquinas ou por mão de obra mais barata. A mulher passava a se inserir no mundo do 

trabalho, assumindo assim, uma tripla carga horária, na fábrica, nas tarefas do lar e no 

cuidado com os filhos. 

A opressão feminina não deixou de existir com a saída do espaço privado para o 

espaço público, mas assumiu novas conotações, desqualificação e precarização no 

trabalho, longas jornadas de trabalho e desempenhando a mesma função que o homem,no 

entanto com salários muito abaixo dos seus companheiros. Zektin publica, em 1889, o livro 

O problema das operárias e a mulher na atualidade. Para ela o problema das mulheres é 

também o dos homens, nesse sentido ela passa a atribuir as diferenças entre as classes 

como o grande fator de opressão feminina na sociedade industrial, dificultando assim a sua 

própria liberdade: 

[...] como combatente na luta de classes, a proletária necessita de igualdade 
jurídica e política com o homem e, portanto, com as mulheres pequeno-
burguesas, da classe média e da intelectualidade burguesa. Como 
trabalhadora independente necessita dispor livremente de seu salário e de 
sua pessoa, como a mulher da grande burguesia. Mas, apesar de todos os 
pontos de coincidência nas reivindicações reformistas, jurídicas e políticas, 
as proletárias não tem nada em comum com as mulheres de outras classes, 
quando se trata dos interesses econômicos fundamentais. Portanto, a 
emancipação da mulher operária não pode ser obra das mulheres de todas 
as classes, mas sim unicamente obra de todo o proletariado, sem diferença 
de sexo (ZETKENapud MARTINS, 1988, p. 9). 

 

A questão de gênero aparece nesse sentido como um impasse, já que o homem 

que tinha seu trabalho substituído pelo trabalho da mulher acusavam-nas de roubarem seu 

trabalho, não percebendo que o responsável pelo desemprego era o capitalismo.    

Com o passar dos anos e significativos avanços no século XX, houve uma 

ruptura com a definição de papel social feminino, grandes obras literárias tiveram enorme 

influência nesse sentido. Em 1949, foi publicado O Segundo Sexo, por Beauvoir, o livro 

transformou-se numa referência para os movimentos feministas, ao abordar a 



 
 
 

                  

hierarquização dos sexos como uma construção social e não uma questão biológica. No 

decorrer do livro a autora aborda a distinção ou construção do masculino e feminino, que 

segundo ela são separados nas brincadeiras, na forma de educar, no repasse de valores. 

Há sempre uma maior liberdade para o ser masculino, que acaba se transformando em um 

jogo de poder. A autora afirma no livro que o patriarcado é uma constante universal em 

todos os sistemas políticos e econômicos. 

No momento em que as mulheres começam a tomar parte na elaboração do 
mundo, esse mundo é ainda um mundo que pertence aos homens. Eles bem 
o sabem, elas mal duvidam. Recusar ser o Outro, recusar a cumplicidade 
com o homem seria para elas renunciar a todas as vantagens que a aliança 
com a casta superior pode conferir-lhes. O homem suserano protegerá 
materialmente a mulher vassala e se encarregará de lhe justificar a 
existência: com o risco econômico, ela esquiva o risco metafísico de uma 
liberdade que deve inventar seus fins sem auxílios[...]. O homem que constitui 
a mulher como um Outro encontrará, nela, profundas cumplicidades. Assim, a 
mulher não se reivindica como sujeito, porque não possui os meios concretos 
para tanto, porque sente o laço necessário que a prende ao homem sem 
reclamar a reciprocidade dele, e porque, muitas vezes, se compraz no seu 
papel de Outro.(BEAUVOIR, 1949, p. 14-15). 

Almeida (2010) ressalta que o livro O segundo Sexo(1949), foi uma incontestável 

referência para a história do pensamento feminista. Quando a autora afirmou que não se 

nascia mulher, mas tornava-se mulher.Nos discursos historicamente construídos, 

sexualidade é resumida enquanto ato sexual, levando em consideração apenas prática e 

costumes, reforçava-se assim, o papel que as mulheres deveriam assumir na sociedade 

patriarcal, a literatura vem trazer uma nova concepção ao abordar o termo gênero, 

ampliando o debate.A produção literária de Beauvoir abriu espaço para uma discussão que 

há muito tempo se mostrava latente, a questão de gênero, abordando a sexualidade como 

uma construção histórica cultural e não somente no sentido biológico. 

Muraro (1993), afirma que apesar de tantas dificuldades as mulheres 

conquistaram um espaço de respeito dentro da sociedade. As relações ainda não são de 

igualdade e harmonia, entre os gêneros femininos e os masculinos. O homem ainda atribui à 

mulher a dupla jornada, já que o lar é sua responsabilidade, mas muitos valores sobre as 

mulheres já estão mudando. O homem também está em conflito com o papel que foi 

construído socialmente para ele, hoje ser homem nãoé nada fácil, pois as mulheres 

passaram a exigir dele um novo comportamento que ele ainda está construindo. 

[...] A possibilidade de mudança nas relações de gênero,ocorreu na medida 
em que asmulheres (e os homens) puderam se libertar dos velhos 
estereótipos e construirnovas formas de se relacionar, agir e se comportar. 
Essa possibilidade tem permitido aos homens se libertarem do peso do 
machismo e às mulheres se libertaremdoimperativo do feminino, ambos 
podendo ser sensíveis, objetivos, fortes, inseguros, dependentes, 
independentes, com liberdade e autonomia, e não seguiremimperativos 
categóricos determinados pelo gênero. É assim que se concretiza aideia de 



 
 
 

                  

gênero como construção social. Nessa perspectiva, a reconstrução 
dofeminino leva necessariamente à reconstrução do masculino. (ARAÚJO, 
2005, p. 48). 

 
A igualdade entre os gêneros é fundamental para a ampliação do espaço 

democrático, a busca por direitos pelas mulheres não é uma luta restrita somente a ela, mas 

éde interesse geral.A história das mulheres não é só delas é falar da história da sociedade. 

É preciso compreender o mundo que nós rodeia entender como as coisas funcionam e 

porque a desigualdade de gênero é fator constitutivo no âmbito do trabalho e da sociedade. 

3. OS PAPÉIS SOCIAIS E O LUGAR DA MULHER NO MERCADO DE 

TRABALHO 

Do que se trata o papel social? Segundo a Sociologia, trata-se das funções e 

atividades exercidas pelo indivíduo em sociedade, principalmente ao desempenhar suas 

relações sociais ao viver em grupo. Segundo Beauvoir(1970), o que determina o papel da 

mulher como mulher não é simplesmente seu corpo ou características biológicas, mas suas 

atribuições e atividades dentro das relações em sociedade, ou seja, é a ação que a 

sociedade espera que o indivíduo cumpra de acordo com sua posição.  

A vida social pressupõe expectativas de comportamentos entre os indivíduos, e 

dos indivíduos consigo mesmos. Essas funções e esses padrões comportamentais variam 

conforme diversos fatores, como classe social, posição na divisão social do trabalho, grau 

de instrução, credo religioso e, principalmente, segundo o sexo. “Esta perspectiva baseava-

se numa identidade considerada comum a todas, ou seja, todas as pessoas que, entendiam, 

possuíam um mesmo sexo, no caso, o feminino, eram identificadas como “mulher” e 

passavam a ser pensadas como submetidas ao sexo masculino – sendo, portanto, alvos da 

mesma forma de opressão”. (PEDRO, 2005, p. 81). 

Na sociedade há uma separação entre coisas de meninos e coisas de meninas, 

atividades masculinas e atividades femininas, rosa para mulheres e azul para homens, 

sabemos que essas definições podem variar historicamente. Safiotti(1987, p. 88-89) enfatiza 

que: 

A identidade social da mulher, assim como a do homem, é construída através 
de distintos papéis que a sociedade espera ver cumpridos pelas diferentes 
categorias de sexo. A sociedade delimita com bastante precisão os campos 
em que pode operar a mulher, da mesma forma que escolhe os terrenos em 
que pode atuar o homem [...] Rigorosamente, os seres humanos nascem 
machos e fêmeas. É através da educação que se tornam homens e mulheres.  

Antes mesmo de nascer, já foi traçado um destino para a criança, esse indivíduo 

já faz parte de um universo, seja ele masculino ou feminino. Aí estão impostas a orientação 

sexual, o comportamento dentro da sociedade, as carreiras a seguir, os trabalhos que 



 
 
 

                  

podem ser executados, o vestuário, o indivíduo já faz parte de um conjunto de relações que 

foram estabelecidas há anos, imerso em um contexto político econômico e social que 

determina como você deve se portar dentro da sociedade de acordo com seu sexo. 

Ao longo da história da humanidade o sexo biológico foi determinante para a 

ocupação das mulheres em cargos subalternos ou submissos ao homem, comportamentos 

masculinos e femininos são regulados pela sociedade que os vigia cautelosamente. Embora 

a mulher tenha conseguido vários avanços, ainda sofrem com o estigma de que o homem 

tem que sair da casa para procurar emprego e sustentar a família, enquanto a mulher 

permanece em casa cuidando dos afazeres domésticos e dos filhos. Segundo França e 

Schimanski (2009). 

Apesar das dificuldades, as mulheres estão ingressando cada vez mais no 
mercado de trabalho e permanecendo nele. Contudo, as tarefas 
historicamente conhecidas como sendopreferencialmente das mulheres, não 
foram eximidas do seu cotidiano, elas seguem, portanto, assumindo uma 
dupla responsabilidade e dupla jornada de trabalho. (FRANÇA, 
SCHIMANSKI,p. 73-74). 

 

Ao mesmo tempo em que há a inserção da mulher no mercado de trabalho, há 

também a precarização nas relações de produção. As mulheres buscam uma qualificação, 

muitas vezes maior do que a qualificação masculina, para poder competir igualmente com 

eles e mesmo as mulheres mais escolarizadas têm dificuldade em se inserir em postos de 

trabalho mais bem remunerados. Souza-Lobo (1991, p. 170) ressalta que: 

A divisão sexual do trabalho é também uma construção social e histórica. Se 
é certo que o capitalismo utiliza uma estratégia de “dividir para reinar”, a 
configuração dessas divisões é construída socialmente através das relações 
de classe, de raça, de gênero e das práticas sociais. O capitalismo na 
América Latina não criou a subordinação das mulheres, mas certamente as 
relações de produção e reprodução social são aqui também sexuadas e 
assimétricas, marcadas por uma hierarquia que subordina as mulheres e 
seus trabalhos. 

 

As mulheres se concentram em postos de trabalho onde a remuneração é baixa, 

com maior nível de instabilidade, muitas delas ainda se encontram na informalidade. Outras 

buscam complementar sua renda, exercendo diversas atividades, cozinhando, lavando ou 

costurando, atividades autônomas que a ajudariam nas despesas. Levando em 

consideração que grande parte das mulheres ocupam um emprego em tempo parcial e 

muitas vivem na informalidade buscando justamente isso, um trabalho que lhe dê tempo 

para cuidar da casa e dos filhos.  

De acordo com Teixeira (2008) a mulher adiou projetos pessoais, como por 

exemplo, a maternidade, ou reduziu o número de filhos, para que pudesse conciliar o papel 

de mãe e trabalhadora.O Estado, por sua vez, passou a intervir, através da adoção de 



 
 
 

                  

ações afirmativas para viabilizar a inserção da mulher no mercado de trabalho. Segundo 

Barbosa (2001). 

Atualmente, as ações afirmativas podem ser definidas como um conjunto de 
políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, 
concebidas com vista ao combate à discriminação racial, de gênero e de 
origem  nacional, bem como para corrigir os efeitos presentes da 
discriminação praticada  no passado, tendo por objetivo a concretização do 
ideal de efetiva igualdade de  acesso a bens fundamentais como a educação 
e o emprego. [...], as ações afirmativas têm natureza multifacetária, e visam a 
evitar que a discriminação se verifique nas formas usualmente conhecidas – 
isto é, formalmente, por meio de normas de aplicação geral ou específica, ou 
através de mecanismos informais, difusos, estruturais, enraizados nas 
práticas culturais e no imaginário coletivo. (BARBOSA, 2001, P. 167). 

 A introdução das políticas de ação afirmativa representou, em essência, a 

mudança de postura do Estado, tornando-o mais ativo, e em nome de uma suposta 

neutralidade, aplicava suas políticas governamentais indistintamente, ignorando a 

importância de fatores como sexo, raça e etnia. Essas ações foram elaboradas visando 

corrigir um quadro de desigualdades de forma específica. 

A Lei n.º 9.029, de 13 de abril de 1995, proíbe a adoção de qualquer prática 

discriminatória e limitativa no que tange à relação de emprego, ou sua manutenção, por 

motivo de sexo, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade, ressalvadas, neste caso, 

as hipóteses de proteção ao menor. No entanto, no atual mercado de trabalho não há a 

efetividade dessa lei, muitas mulheres não são discriminadas pelo seu sexo biológico, se 

são mães de família, número de filhos, idade, ou seja, é uma prática que ainda se perpetua. 

 A lei elenca práticas discriminatórias que constituem crimes, tais como: a 

exigência, pelo empregador, de testes relativos à esterilização ou estado de gravidez; a 

adoção de medidas que induzam à esterilização genética.A maternidade é um dos grandes 

impasses para a contratação de mulheres, a rejeição do mercado de trabalho a mulheres 

que possuem responsabilidades familiares, ou seja, casadas e com filhos, é aparente. 

Em 24 de novembro de 2003, foi aprovada a Lei no 10.778,que insere o assédio 

sexual no espaço de trabalho como uma violência contra a mulher. É uma conquista 

importante para a mulher que tem a sua intimidade e integridade invadidas quando 

assediada.Terruel e Bertani (2010) analisam o assédio como uma implicação que gera 

graves consequências para a mulher, afetando desde sua integridade psicológica à sua 

integridade física, atribui o assédio a cultura patriarcalista que sempre viu no corpo da 

mulher âmbito para realização dos seus desejos. 

O assédio sexual nas relações de trabalho traz uma nova roupagem para um 
antigo hábito social: a descriminação da mulher e de sua sexualidade. A 
cultura machista e patriarcal é ainda mais aflorada nas relações de trabalho, 
pois além da exploração da mão-de-obra feminina, pagando menores salários 
e possibilitando menos oportunidades de promoção, o empregador aproveita-

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.778-2003?OpenDocument


 
 
 

                  

se da vulnerabilidade na qual se encontra a empregada para dar vazão a 
seus instintos libidinosos. (TERRUEL, BERTANI, 2010, p. 03). 

 
A Lei nº 11.324/2006, estendeu a empregada doméstica gestante a estabilidade 

no emprego. Percebe-se que o trabalho doméstico é executado por um maior número de 

pessoas do sexo feminino e que por ter sido considerada uma atividade cotidiana levou 

algum tempo para ser reconhecida como emprego, consequentemente outros direitos 

relativos à profissão de doméstica só surgiram algum tempo depois. 

A Lei nº 11.770, de 09 de setembro de 2008, ampliou a licença maternidade de 

quatro para seis meses (lembrando que é facultativo tanto para as empresas como para a 

gestante estender esse prazo, caso a empresa opte por essa pela extensão dos dois meses, 

é abatido do imposto de renda esse valor). Durante todo o período a empregada terá direito 

a remuneração integral. 

O mercado de trabalho é o meio que proporciona a emancipação, a 

independência e a libertação das mulheres, assim como na revolução industrial o trabalho 

significou a saída do âmbito familiar, doméstico,privado para o espaço público, atualmente 

ele também se configura como espaço de afirmação da luta feminina pela igualdade e 

possibilidades de novos caminhos para além da “casa”. 

 

4. CONCLUSÃO 

Ao longo da história percebe-se que o papel social da mulher vai sofrer 

alterações significativas, principalmente ao que se refere a sua inserção no mercado de 

trabalho, visto que o trabalho constituiu-se como a base para a autonomia financeira e 

conseqüentemente através dele as mulheres foram percebendo a necessidade de ter o seu 

trabalho legitimado no mercado. Nasce dessa necessidade, a quebra de paradigmas e 

preconceitos que tinham como fator determinante o sexo, e a luta incessante da mulher de 

desconstruir diariamente, o protótipo de “submissa”. 

Embora muitos desafios ainda estejam presentes no universo feminino, a 

conscientização tornou-se uma ferramenta para que a mulher expandisse e ocupasse outras 

funções que não são somente aquelas determinadas pela cultura histórica e naturalizadas 

socialmente, que limitam o papel da mulher somente às funções exercidas no ambiente 

domiciliar. Ademais, o papel da mulher no mercado de trabalho, se constitui como parte 

crucial para a legitimação de direitos que vão além de direitos trabalhistas, mas as coloca 

também à frente das políticas públicas que buscam a defesa e proteção da mulher, como 

também a garantia de igualdade social. 



 
 
 

                  

Portanto, conclui-se que a inserção da mulher em ambientes antes considerados 

predominantemente masculinos tem contribuído para a desconstrução histórica entre gênero 

e sexo, o que ainda é um desafio a ser de fato superado, mas as conquistas alcançadas até 

os dias atuais servem de base para a formação de uma sociedade mais justa que reconheça 

que a mulher é capaz de exercer qualquer papel no mundo de trabalho, desde que seja 

oferecida a elas condições favoráveis para efetivar suas funções. 
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