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A REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E O TRABALHO DAS MULHERES: uma análise 

critica1 

 

Joana D'arc Lacerda Alves Felipe2 
 
 
RESUMO 
 
As consequências advindas do capitalismo no cenário da 
reestruturação produtiva repercutem nas más condições de 
vida e trabalho da população desprotegida, sendo as mulheres 
as mais atingidas. Assim, o objetivo geral deste texto é 
contribuir para a problematização originada a partir do processo 
de reestruturação produtiva, buscando compreender os 
impactos de suas transformações no âmbito da vida laboral das 
mulheres.  
 
Palavras-chave: Reestruturação produtiva. Trabalho feminino. 
 
ABSTRACT 
 
The consequences resulting from capitalism in productive 
restructuring scenario impacting the poor living conditions and 
work of the unprotected population, with women being the 
hardest hit. Thus, the objective of this paper is to contribute to 
the questioning arising from the restructuring process, trying to 
understand the impact of their changes within the working lives 
of women. 
 
Keywords: Economic restructuring. Female labor. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A reorganização capitalista levada a cabo nas últimas décadas do século XX 

propiciou um conjunto de mudanças, tanto na forma de acumulação do capital como em 

todas as relações dela decorrentes, especialmente no trabalho feminino. Este processo 

também chamado de crise capitalista contemporânea determinou transformações na 

produção capitalista, nas configurações da sociedade e do Estado fazendo surgir novas 

modalidades de subordinação do trabalho. Alia-se a esse processo os novos modelos 

gerenciais que motivam a competitividade e a constante avaliação de resultados. Modelos 

esses recentemente, e ainda de forma menos perceptível, incorporados pelas instituições 

públicas.  

Esse novo sistema de regulamentação político e social bem distinto, denominado 

por Harvey (1993) de “acumulação flexível”3, provocou um conjunto de mudanças na esfera 

produtiva, ratificaram a exploração da força de trabalho, ameaça ao desemprego, com um 

novo padrão de produção que enfatiza a polivalência, a formação qualificadora e 

multidisciplinar, responsabilização, como também precarização das relações de trabalho, 

flexibilização dos contratos de trabalho, dos processos de trabalho, dos mercados de 

trabalho, pelo surgimento de novos setores produtivos, pela flexibilização dos produtos e 

dos padrões de consumo.  

Nessa perspectiva inserimos nossa discussão nesse texto, buscando 

problematizar a partir da sociabilidade capitalista que se constrói nas últimas três décadas, 

como o conjunto dos rebatimentos fruto das transformações capitalistas tem impactado a 

vida das mulheres no mundo produtivo.  

 

2 A CRISE DO CAPITAL E AS TRANSFORMAÇÕES SOCIETÁRIAS 

 

Inicia nos anos 1980 a chamada “Revolução Informacional”4, colocando em 

pauta a automação, determinada pela microeletrônica, a informática, a robótica, que 

invadem o mundo do trabalho e transformam as relações de trabalho e de produção, 

originando novos processos de gestão empresarial. É nesse cenário que a globalização da 

economia se desenvolve, trazendo aos processos de gestão a necessidade de adequação 

promovendo uma ampla reestruturação na sua cadeia produtiva, fazendo fusão de 

                                                           
3
A acumulação flexível caracteriza-se pela flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de 

trabalho, pelo surgimento de novos setores produtivos, pela flexibilização dos produtos e dos padrões 
de consumo (HARVEY, 1992/1993). 
4
 Segundo Lojkine, algumas inovações caracterizam tal revolução, distinguindo-a, em sua natureza e 

suas potencialidades, da revolução industrial. LOJKINE, (1995). 
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departamentos, reduzindo níveis hierárquicos, racionalizando seus custos, reduzindo seu 

pessoal, descentralizando as decisões para as unidades operacionais, revendo e 

automatizando seus processos produtivos, terceirizando as atividades meios e se 

concentrando nas atividades fim. Caracteriza-se assim o modelo de gestão chamado 

Qualidade Total. 

No Brasil, as determinações dessas transformações se explicitam durante a 

década de 1990, período de emergência do neoliberalismo, onde foram aprofundados o 

processo de globalização ou mundialização do capital, com a implementação das “medidas 

de ajuste estrutural” estabelecidas pelo Consenso de Washington5, requisitado pela 

conjuntura de crise econômica e pelo “novo padrão de acumulação” que trouxe à tona 

mudanças no mundo do trabalho e na intervenção do Estado. É nesse cenário que Collor 

assume o poder, demarcando na agenda do governo a incorporação de um novo ideário 

político e econômico, expressado pela minimização do Estado e recuo das políticas e dos 

direitos sociais. Duriguetto (2007, p. 171) aponta que nesse cenário: 

 

[…] a nova agenda política de ajuste passou a ser dominada por temas como refluxo 
do Estado e primazia do mercado através das políticas de abertura comercial e 
financeira ao capital internacional, desregulamentação e privatização, redução dos 
fundos públicos para o financiamento das políticas sociais, enfim, uma agenda que 
só podia ser conduzida contra as conquistas de 1988.  

 

A globalização ou mundialização, fenômeno notadamente econômico, 

expressado pela universalização do capital, marca, segundo Ianni (1997, p. 7), um “novo 

ciclo de expansão do capitalismo, como modo de produção e processo civilizatório de 

alcance mundial”. Esse fenômeno gera transformações políticas, econômicas, sociais e 

culturais entre as nações do mundo. 

A relação entre os Estados nacionais e as empresas estrangeiras6, ocorre com a 

subordinação do primeiro aos interesses dos grupos mundiais, por meio de medidas que 

favorecem a instalação das empresas em seus territórios, tendo em vista a competitividade. 

As ações do Estado orientadas pelo mercado objetiva garantir condições gerais de 

produção, com o intuito de atrair empresas transnacionais, reafirmando a vinculação do 

                                                           
5
 Mota (2009, p. 9) afirma que a base doutrinária e política do projeto de reestruturação capitalista, 

operacionalizada pelo Banco Mundial, Fundo Monetário internacional e pela Organização Mundial do 
Comércio, foram transformadas nas principais alavancas institucionais da integração e do ajuste das 
economias periféricas às necessidades do capitalismo internacional.  
6
 Para que o capital circule livremente, existe a necessidade de se eliminar barreiras comerciais, o 

que leva o aprofundamento da relação Estado e capital, esse último já livre de qualquer ideia de 

nacionalização. 
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Estado ao capital7. É nesse cenário que a reestruturação produtiva se efetiva no Brasil, 

trazendo em seu bojo um conjunto de consequências para a classe trabalhadora.  

As mudanças determinadas pela automação dos processos de trabalho e a 

especialização do trabalho, acarretou num primeiro momento, queda na produtividade dos 

trabalhadores, pedidos de dispensa por motivo de doença, stress, absenteísmo, entre 

outros. O conjunto desses fatores levou as organizações a buscarem estratégias para 

reparar esses danos, sem tirar o trabalhador de suas funções, surgindo os programas de 

Qualidade de Vida no Trabalho, gestados pelos Recursos Humanos das 

empresas/instituições.  

Partindo do entendimento de que a produção econômica encontra-se dividida 

nos setores primário, industrial e de serviços nos quais os trabalhadores estão inseridos, 

Antunes (2005, p. 50) afirma que a classe trabalhadora incorpora hoje “não somente os 

trabalhadores ou trabalhadoras manuais diretos, mas incorpora a totalidade do trabalho 

social, a totalidade do trabalho coletivo que vende sua força de trabalho como mercadoria 

em troca de salário”, ou seja, o núcleo central dos trabalhadores produtivos e o conjunto dos 

trabalhadores improdutivos8 - uma noção de classe trabalhadora9 deve incorporar a 

totalidade dos trabalhadores assalariados, homens e mulheres que vivem da venda da sua 

força de trabalho e que são despossuídos dos meios de produção, como o enorme leque de 

trabalhadores precarizados, terceirizados, fabris e de serviços, devendo incluir também os 

trabalhadores rurais e os trabalhadores desempregados. Enquanto as classes proprietárias, 

que exercem função central no controle e gestão do processo de valorização e reprodução 

do capital, agiotas e especuladores, pequenos empresários urbanos e rurais estão excluídos 

da classe trabalhadora. 

Para o autor citado as transformações sociais do capital requerem menos 

trabalho estável e mais trabalho parcial - terceirizados, precarizados, ou seja, a flexibilização 

                                                           
7
 O Estado está a serviço da classe dominante para os direitos dela garantir.  Engels destaca que: 

“[...] na maior parte dos Estados históricos, os direitos concedidos aos cidadãos são regulados de 
acordo com as posses dos referidos cidadãos, pelo que se evidencia ser o Estado um organismo 
para a proteção dos que possuem contra os que não possuem.” 
 
8
 Lima (2008, p. 54-57) afirma que o trabalho improdutivo, em vez de gerar um produto, gera 

diretamente a satisfação de uma necessidade. [...] Neste caso denominamos de serviços. [...]. O 
trabalho produtivo tem como essência transformar recursos naturais em produtos, ou transformar 
produtos em outros produtos.  
9
 CISNE (2013, p. 37) discutindo sua concepção de classe: afirma a classe se define não apenas pela 

posição diante da propriedade, ou não propriedade, dos meios de produção, mas também: “pela 
posição no interior de certas relações sociais de produção” e, ainda, “pela consciência que associa ou 
distancia de uma posição de classe” e “pela ação dessa classe nas lutas concretas” (IASI, 2007, p. 
107). 
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de acumulação capitalista traz como consequências para o mundo do trabalho: redução do 

proletariado fabril estável; incremento do novo proletariado, do subproletariado fabril e de 

serviços; incremento dos assalariados médios e de serviços; exclusão dos jovens; exclusão 

dos idosos do mercado de trabalho; inclusão precoce e criminosa de crianças no mercado 

de trabalho; aumento do trabalho feminino com desigualdade salarial; expansão do trabalho 

no terceiro setor e do trabalho em domicílio. 

Em relação ao setor industrial Antunes (2004, p. 336) afirma que o “proletariado 

industrial, fabril, tradicional, manual, estável e especializado, herdeiro da era da indústria 

verticalizada de tipo taylorista e fordista” vem sofrendo uma diminuição determinada pelo 

processo de reestruturação produtiva, do cenário de desindustrialização e privatização e do 

contexto da ideologia neoliberal passando a expandir o trabalho informal. Inicialmente, a 

incorporação desses trabalhadores ocorreu pelo setor de serviços fortemente abalado pelas 

mudanças ocorridas no mundo do trabalho. Em relação ao setor de serviços, Antunes (2008, 

p. 09) destaca: 

 

É perceptível também, particularmente nas últimas décadas do Século XX, uma 
significativa expansão dos assalariados médios no “setor de serviços”, que 
inicialmente incorporou parcelas significativas de trabalhadores expulsos do mundo 
produtivo industrial, [...], é necessário acrescentar também que as mutações 
organizacionais, tecnológicas e de gestão também afetaram fortemente o mundo do 
trabalho nos serviços, que cada vez mais se submetem à racionalidade do capital e 
à lógica dos mercados. 

Outro aspecto que deve ser ressaltado é que as consequências das 

transformações no mundo do trabalho ocasionaram uma maior inter-relação entre o mundo 

produtivo e o setor de serviços. 

Resulta desse processo níveis altos de desemprego e os que se mantém na 

nova organização do trabalho é cada vez mais exigida à capacidade de intervenção, 

criatividade e flexibilidade, integrando o(a) trabalhador(a) na articulação equipe/sistema, 

devendo se apresentar como sujeito ativo da cooperação de diferentes funções da 

produção, desarticulando ou enfraquecendo, paulatinamente, o movimento de luta sindical.  

Algumas dimensões da precarização estrutural do trabalho são analisadas por 

Antunes (2008), entre elas destaca-se a disseminação de diversas formas de trabalhos 

precários que podem ser observados na “empresa enxuta”, no “empreendedorismo”, no 

“cooperativismo”, no “trabalho voluntário”, etc.  

No intuito de ocultar as novas modalidades de exploração do trabalho as quais 

os(as) trabalhadores(as) estão submetidos(as), o capital, atrelado ao Estado, por exemplo, 

cria cooperativas como forma de precarizar ainda mais os direitos do trabalho, quando não 
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sua eliminação, ou seja, empreendimentos burgueses para destruir direitos sociais do 

trabalho. 

O Estado burguês experimenta um considerável redimensionamento, pela 

imposição do projeto neoliberal e seu decorrente receituário de contrarreformas, no que 

tange às suas funções sociais. Nelas, assistimos à retirada das coberturas sociais públicas e 

o corte nos direitos sociais num processo de “ajuste” que visa diminuir o ônus do capital no 

esquema geral da reprodução da força de trabalho 

Algumas tendências apontadas por Antunes (2008) sobre as condições de 

trabalho atuais: formas mais desregulamentadas de trabalho - terceirizados, subcontratados, 

part time, informalidade; aumento significativo do trabalho feminino; inter-relação crescente 

entre mundo produtivo e o setor de serviços, subordinadas à lógica exclusiva da 

racionalidade econômica e da valorização do capital; crescente expansão do trabalho no 

chamado "Terceiro Setor"10, em decorrência da retração do mercado de trabalho industrial e 

de serviços, como alternativa, limitada, ao desemprego estrutural; expansão do trabalho à 

domicílio, permitida pela desconcentração do processo produtivo, pela expansão de 

pequenas e médias unidades produtivas por meio do avanço tecnológico na área da 

comunicação e trabalhos flexibilizados e precarizados; trabalho produtivo a domicílio 

mescla-se com o trabalho reprodutivo doméstico, aumentando as formas de exploração do 

contingente feminino.  

A inserção das mulheres ao mercado de trabalho até os dias atuais se deu e se 

dá de forma a discriminar o trabalho da maioria das mulheres, seja em seus lares (sem 

remuneração), seja fora de casa. A divisão sexual do trabalho pode ser entendida pela 

atribuição de papéis ao homem e à mulher por meio da articulação entre as esferas 

produtivas. Nessa linha teórica, para a mulher, o mundo do trabalho seria um prolongamento 

do universo doméstico, ou seja, a posição da mulher na divisão social e sexual do trabalho 

determina a responsabilidade por tarefas domésticas e posições subalternas na hierarquia 

produtiva.  

E isso historicamente tem acarretado limites para a ascensão feminina. 

 

3 REBATIMENTOS DO PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA NO 
TRABALHO DAS MULHERES 

 

                                                           
10

 Antunes (2008, p. 10) afirma que esta forma de atividade social, movida predominantemente por 
valores não-mercantis, tem tido certa expansão, através de trabalhos realizados no interior das ONGs 
e outros organismos ou associações similares.  
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A reorganização econômica e o reajuste político e social, incorporados nas 

organizações nas últimas décadas do século XX, trouxeram como repercussões para a vida 

das mulheres o aprofundamento da divisão sexual do trabalho, e uma forte tendência de 

feminização, encontrada, como aponta Antunes (2005), no espaço dos trabalhos part-time, 

flexíveis, e na maioria das vezes, mais precarizados e desregulamentados. Mesmo com 

avanços alcançados pelas mulheres rumo a sua emancipação política como a escolaridade, 

a participação política, a entrada no mercado e trabalho, etc ainda permanecem algumas 

disparidades e contradições, principalmente no que se refere à dialética produção-

reprodução como elementos definidores do lugar que as mesmas ocupam na sociedade 

patriarcal, racista e capitalista.  

Diniz (2013) dialogando com (HUMPHREY, 1984, apud LOBO, 2011), afirma 

 

Essas disparidades não se esgotam na composição de conteúdos diferenciados das 
atividades de trabalho, mas, manifesta-se, sobretudo, na constituição de relações 
assimétricas, na condição de hierarquia, da qualificação, da carreira, do salário, e 
acrescentamos da violência. (DINIZ, 2013, p.69). 

 

Partindo dessa compreensão para a discussão aqui proposta, o debate teórico 

sobre o patriarcado como sistema ideológico que envolve relações sociais de gênero, raça e 

classe, onde essa tríade é “consubstancial” e “coextensiva” Cisne, 2013 citando (KERGOAT, 

2008, 2010, 2012), apresenta-se como fundamental para refletir como homens e mulheres 

se inserem no mundo produtivo11, concebendo que as relações desiguais entre homens e 

mulheres se expressam nas práticas e nas dimensões históricas e culturais, portanto se 

apresentam no mundo do trabalho de forma particularizada.  

As relações patriarcais de gênero12 consubstanciadas e coextensivas as de raça 

e classe contribuem para compreender como homens e mulheres se inserem no mundo 

produtivo, a partir das múltiplas práticas, expressões e dimensões históricas, culturais, 

sociais e econômicas que se engendram e fornecem subsídios para pensar os impactos da 

ideologia patriarcal no mundo do trabalho. Nessa perspectiva as reflexões de Saffioti (2004, 

p. 125) afirmam:  O importante é analisar estas contradições na condição de fundidas e 

enoveladas ou enlaçadas em um nó. [...] Não que cada uma destas condições atue livre e 

isoladamente. No nó, elas passam a apresentar uma dinâmica especial, própria do nó. 

                                                           
11

 Destacamos que utilizaremos neste estudo o termo “trabalho produtivo” para designar o ato 
laborativo em seu sentido mais genérico, ou seja, o ato laborativo assalariado concretizado na 
sociedade capitalista. 
12

 Para Saffioti (2004) o sistema patriarcal de gênero é um sistema de dominação-exploração, pois 
não existe um processo de dominação separado de outro de exploração, ou seja, de um lado a 
dominação patriarcal e de outro a exploração capitalista. Daí decorre o fato de Saffioti ter criado a 
metáfora do “nó” para dar conta da relação patriarcado-racismo-capitalismo. 
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Partindo dessa compreensão justificamos a escolha do conceito relações 

patriarcais de gênero como fundamento para compreender como a reestruturação produtiva 

levada a cabo nas últimas décadas tem impactado o trabalho feminino, pois acreditamos 

que a partir desse entendimento é possível desvendar as diferentes formas de inserção, 

permanência e vivência de homens e mulheres no mundo produtivo e, principalmente como 

a lógica da reestruturação produtiva se expressa, em alguma medida, de forma mais 

perversa para as mulheres. 

A perspectiva na qual a divisão sexual do trabalho é consequência de uma 

estrutura patriarcal determinante, evidencia uma das interpretações do conceito de 

patriarcado de filiação materialista. Como foi observado por Saffioti, o feminismo marxista 

pode ser dividido entre aqueles que admitem a subordinação do patriarcado ao sistema 

capitalista – as socialistas de Delphy13 – e aqueles que se utilizam do conceito patriarcado 

unicamente na forma de ideologia – que parece ser o caso da visão de base e 

superestrutura (SAFFIOTI, 1992). 

No nosso texto a interpretação de uma ideologia patriarcal, tem como 

entendimento o patriarcado como parte de um esquema patriarcado-capitalismo-racismo em 

sua forma substantiva, como um sistema de dominação e exploração das mulheres, muito 

bem situado historicamente e geograficamente, que coloca uma suposta “natureza” da 

mulher. 

O sistema patriarcal, erigido a partir da tríade capitalismo-racismo-patriarcado, é 

uma expressão de domínio e opressão que promove, reproduz e consolida em todos os 

campos, a divisão sexual do trabalho como estruturante das relações sociais e uma visão de 

mundo, uma perspectiva de ideia e imagens, em que homens e mulheres se auto 

interpretam e interpretam um modelo abertamente patriarcal. Este modelo pode ser aberto 

ou sutil, claramente consciente ou inconsciente. Tal o grau de ideologização e domínio, que 

muitos princípios tipicamente repressivos e exploradores, contra as mulheres se assumem 

como “naturais e lógicos”. 

Assim, a concepção de divisão sexual do trabalho aqui exposta é 

compreendendo-a como estruturante das relações sociais. Cisne, (2012), dialogando com 

as feministas materialista reafirma o conceito desenvolvido pelas mesmas: 

 
 

[...] a divisão sexual do trabalho, compreendida como atribuição de atividades 
sociais diferentes e desiguais segundo o sexo, como fruto de uma construção sócio-
histórica, com nítido caráter econômico/de classe sobre a exploração e opressão da 
mulher (CISNE, 2012, p. 113-114). 

                                                           
13

 Ver DELPHY (1981. 
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É nessa perspectiva que afirmamos os impactos diferenciados da reestruturação 

produtiva sobre as mulheres, pois além das determinações de gênero, raça/etnia, as 

demarcações de classe e as relações inerentes ao processo produtivo, com as 

transformações em curso no capitalismo em várias esferas e aqui nos detemos na 

restruturação produtiva, tem provocado profundas mudanças nas vida das mulheres. E são 

traduzidas pela precarização do trabalho, por intermédio das terceirizações da força de 

trabalho, empregos mal pagos, instáveis e de baixa qualificação, além do forte aumento do 

trabalho informal, todas essas formas precarizantes de trabalho tem rebatido mais 

fortemente nas mulheres.   

A divisão sexual do trabalho se apresenta tanto no espaço produtivo como no 

reprodutivo com implicações diretas de opressão/exploração no interior das relações 

patriarcais. Como afirma Kergoat: “[...] a exploração, tradução bem conhecida da relação 

antagônica capital/trabalho se exerceria mais fortemente (e não diferentemente) sobre as 

mulheres” (apud HIRATA, 2010, p. 89). Ademais, apreender analiticamente a divisão sexual 

do trabalho é fundamental para desvelar o processo de acumulação capitalista e, ao mesmo 

tempo, compreender a exploração das mulheres nesta sociedade. Ou como defende Lobo 

(2011), é preciso “desomogeineizar” a classe trabalhadora, identificando que ela tem “dois 

sexos”.  

Nesse sentido, fica patente que as relações patriarcais de gênero condicionam a 

ideia de masculino e feminino perpassadas no mundo do trabalho, como aponta Lobo: 

 

As tradições de masculinização e feminização de profissões e tarefas se constituem, 
às vezes, por extensão de práticas masculinas e femininas: homens fazem trabalhos 
que exigem força; mulheres fazem trabalhos que reproduzem tarefas domésticas. 
Mas, mais do que a transferência de tarefas, são as regras de dominação de gênero 
que se produzem e reproduzem nas várias esferas da atividade social (2011, p.152). 

 

A segmentação deste mercado por gênero, que muito interessa ao capital 

no sentido da preservação do seu sistema de dominação se apropriando das 

relações desiguais de gênero, raça/etnia e classe para intensificar a exploração e 

alienação das mulheres no espaço produtivo e reprodutivo.  

De acordo com o pensamento de Saffioti (1979),   

 

O trabalho não pago que a mulher desenvolve no lar contribui para a manutenção da 
força de trabalho tanto masculina quanto feminina, diminuindo para as empresas 
capitalistas, o ônus do salário mínimo de subsistência cujo capital deve pagar pelo 
emprego da força de trabalho (p.41-42). 
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Destarte, o sistema capitalista se apropria da subordinação das mulheres para 

obter mais lucro, pois sendo “inferiores aos homens”, estão mais sujeitas a receber salários 

baixos, aceitar trabalhos precarizados, sem garantias trabalhistas, além da desvalorização e 

invisibilidade do trabalho doméstico. Portanto, se o modo de produção regido pelo capital é 

perpetuado por meio da exploração dos seres humanos, é importante frisar que uma das 

categorias mais atingidas são as mulheres. Sobre essa perspectiva Nogueira aponta, 

 

No mundo produtivo contemporâneo um dos setores que mais absorve a força de 
trabalho feminina é o de serviços. Setor esse que permite evidenciar que 
frequentemente a força de trabalho feminina tem como característica a atribuição de 
tarefas monótonas, repetitivas e estressantes, de trabalho part-time, etc (2006, p.67). 

 
 
 É importante ressaltar que apesar das mulheres terem conquistado avanços por 

intermédio da sua inserção no mundo do trabalho e em outros espaços da vida social, está 

ainda se dá de forma precarizada e subordinada aos homens, a exemplo das atividades 

desenvolvidas pelas mulheres estarem voltadas à dimensão da prestação de serviços a 

outrem, terem um caráter complementar ao trabalho dos homens, pouco prestígio social e 

aferirem baixa remuneração em relação ao trabalho masculino14.  

 

Todavia, é importante ressaltar que a responsabilização pela reprodução social, no 
seu sentido antroponômico, extrapola o âmbito familiar, ou seja, não necessariamente 
ele é realizado apenas no âmbito doméstico, ainda que muitos desses trabalhos 
considerados femininos e realizados fora de casa, sejam extensivos aos realizados no 
espaço doméstico.  Exemplos disso, são o trabalho hospitalar com os cuidados de 
pessoas doentes, o cuidado de crianças em orfanatos, a educação infantil nas escolas 
públicas e privadas e o cuidado de pessoas idosas em asilos (CISNE, 2013, p. 46). 

 Outro aspecto relevante para a análise da mulher no espaço produtivo no 

cenário da reestruturação produtiva e da mundialização do capital, diz respeito ao 

significativo desemprego gerado por esse modelo e as novas formas de contratação, mais 

flexibilizadas e inseguras demandando inúmeros desafios no interior dessa nova dinâmica 

produtiva. Portanto, o aumento da participação feminina na força de trabalho, que tem 

caracterizado as últimas décadas, aponta um cenário de degradação das condições de 

trabalho e de crescente desemprego.  

 Nogueira (2006) acrescenta que a consequência desse tipo de inserção 

subordinada só será superada mediante a construção de uma nova divisão sexual do 

trabalho no espaço reprodutivo que supere a vulnerabilidade e a precarização da sua força 

de trabalho no espaço produtivo. Os reflexos dessa opressão recaem sistematicamente no 

                                                           
14

 Segundo dados do IBGE, em 2010 as mulheres ganhavam em média 43% do rendimento dos 
homens. 
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espaço reprodutivo, dada a natureza do capital as mulheres que trabalham, também, fora do 

ambiente doméstico são duplamente exploradas. 

Assim, concluímos que de todas as formas a divisão sexual do trabalho 

determina os impactos diferenciados da reestruturação produtiva sobre as mulheres. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Os rebatimentos do processo de acumulação capitalista em seus diversos 

âmbitos e sujeitos, no nosso texto privilegiamos as mulheres, origina um grande desafio 

para o século XXI, que Mota entende como “[...] a necessária tendência do modo de 

produção capitalista de criar uma superpopulação de trabalhadores(as) e, ao mesmo tempo, 

impedi-los(as) de ter acesso ao trabalho e a riqueza socialmente produzida” (MOTA, 2009, 

p.26).  

As transformações sociais do capital requer menos trabalho estável e mais 

trabalho parcial, terceirizados, precarizados, ou seja, a flexibilização, nos moldes do 

capitalismo neoliberal, traz como consequências para o mundo do trabalho: redução do 

proletariado fabril estável; incremento do novo proletariado, do subproletariado fabril e de 

serviços; incremento dos assalariados médios e de serviços; exclusão dos jovens e dos 

idosos do mercado de trabalho; inclusão precoce e criminosa de crianças no mercado de 

trabalho; aumento do trabalho feminino com desigualdade salarial; expansão do trabalho no 

terceiro setor e do trabalho em domicilio. 

De acordo com Vasapollo (2006 citado por ANTUNES, 2008) a flexibilização por 

um lado, não é solução para aumentar os postos de trabalho, mas por outro lado, impõe aos 

trabalhadores(as) a aceitação de baixas remunerações e em piores condições de trabalho. 

É nesse cenário que estão sendo revigoradas as novas ofertas de trabalho, por meio da 

difusão do trabalho irregular, precário e sem garantias no chamado mercado ilegal. Além 

disso, outros meios precarizantes da dignidade humana são utilizados como estratégia 

capitalista para expansão da produção (terceirização, produção domiciliar, etc). 

Nesse processo as mulheres são as mais atingidas, pois desde sua inserção no 

mercado de trabalho até os dias atuais, a discriminação faz parte da sua trajetória, seja em 

seus lares (sem remuneração), seja fora de casa. Além disso, no mercado de trabalho 

verifica-se, por exemplo, que apesar do aumento dos espaços ocupados pelas mulheres os 

salários femininos são inferiores aos masculinos. O salário da mulher em grande medida, 

ainda é visto como uma “ajuda” e seu papel reprodutivo que implica em fatores domésticos e 

familiares causam interferência em sua inserção ao mercado de trabalho. Sendo assim a 
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divisão sexual do trabalho separa locais de homens e mulheres no mundo do trabalho 

encarregando-as pelo trabalho doméstico e desvalorizando as atividades por elas 

realizadas.  

Assim, concluímos que mesmo tendo clareza que a reestruturação produtiva 

atinge de forma geral o conjunto da força de trabalho, seja ela formal ou não, e aqui já 

reside uma parte perversa desse processo, pois a informalidade em muito expandida por 

esse modelo, constitui-se uma de suas faces, que restringe direitos, gera um contingente de 

desprotegidos legais. O quadro se agrava quando analisamos o cenário dos rebatimentos 

da reestruturação produtiva no trabalho das mulheres, em que pese as tendências que 

afirmam o aumento de mulheres no mercado de trabalho, esse aumento ocorre de forma 

precarizada, desprivilegiada do ponto de vista econômico e social. 
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