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RESUMO: As transformações que afetam o mundo do trabalho 
findam por incidir diretamente no cotidiano das mulheres. A 
partir disso, o presente artigo traz uma análise histórica do 
processo de feminização do mercado de trabalho, 
especificamente, o mercado informal, uma vez que são nesses 
espaços que as mulheres entrarão em maior número e, desta 
maneira, é que tal força de trabalho é apropriada pelos 
interesses do capital. Para tanto, percebe-se as marcas da não 
valorização da força de trabalho feminina e rebaixamento 
salarial como expressões notórias desse processo, 
ocasionando a exploração das mulheres. 
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ABSTRACT: The transformations that affect the world of work 
end up being directly related to women's daily lives. From this, 
the present article brings a historical analysis of the process of 
feminization of the labor market, specifically the informal 
market, since it is in these spaces that women will enter in 
greater numbers and, in this way, is that such work force Is 
appropriated by the interests of capital. For this, one can 
perceive the marks of the non-valorization of the female labor 
force and salary lowering as notorious expressions of this 
process, causing the exploitation of women. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo é resultado de parte da pesquisa de dissertação 

desenvolvida em 2015, a qual buscou problematizar a inserção de mulheres em 

postos de trabalho tidos como masculinizados. 

Dessa forma, o recorte em questão traz a discussão acerca da feminização 

do mercado informal, haja vista ser esse espaço o que as mulheres mais se inserem, o 

que também foi resultado da pesquisa supremencionada. 

Diante disso, propõe-se, sob um olhar da totalidade que envolve a construção 

da pesquisa, trazer a discussão da acerca de como se deu o processo de entrada das 

mulheres no espaço produtivo, trazendo a análise como estratégia do capital frente 

aos interesses de lucratividade e (des) responsabilização direta com o aprimoramento 

das políticas públicas, pois após a referida inserção as mulheres passaram a ter uma 

intensificação de sua jornada de trabalho, dado o não rompimento com as atribuições 

domésticas. 

Fazendo um recorte temporal, as transformações no mundo do trabalho 

verificado nas últimas décadas do século XX, rumo a novas formas de organização do 

trabalho e da sociedade como um todo, influenciadas pelos interesses do capital, 

implicaram em muitas estratégias, como a globalização, flexibilização do trabalho e a 

mundialização da economia.  

Frente ao cenário contemporâneo do mundo do trabalho, buscou-se entender, 

numa perspectiva de totalidade dialética, a precarização do mundo do trabalho, as 

novas modalidades de trabalho e as formas pela qual o capitalismo se apodera dos 

indivíduos para obtenção dos seus interesses. Esses calcados na exploração, 

expropriação, alienação e precarização das relações humanas e sociais em prol da 

mais-valia e da obtenção desenfreada da riqueza concentrada nas mãos de poucos e 

como esse contexto reflete na vida das mulheres. 

Isso levou a entender que o mundo do trabalho contemporâneo é, portanto, 

caracterizado por uma desigualdade que transita desde o aspecto econômico e social 

até as relações sexistas. Pois, historicamente, há uma nítida e tradicional segregação 

quanto aos postos e condições de trabalho apresentadas aos homens e às mulheres, 

caracterizando, assim, uma desigualdade quanto às relações de gênero no que tange 

à ocupação dentro do universo de trabalho, como traz Bruschinni (2008) e Posthuma 

(1998). Configurou-se, então, uma divisão do trabalho calcada nas diferenças entre os 

sexos.  



 
 

É notório que as mulheres da classe trabalhadora são as mais precarizadas 

quanto aos postos de trabalho ocupados e, consequentemente, os salários recebidos. 

Sobre esse mesmo aspecto, Falquet (2008) trará a questão da utilização do “trabalho 

considerado feminino” como estratégia direta do Estado aliado ainda a obrigatoriedade 

da heterossexualidade como interesses de permanência da mulher inserida em 

relações de gratuidade e (des) valorização do seu trabalho. 

 

 
2. Emancipação ou Inserção Precarizada? A entrada das mulheres no mundo de 
trabalho produtivo 
 

Desde o advento da grande indústria, já se fazia vislumbrar a inserção de 

mulheres em postos de trabalho. Como todos os trabalhadores as mulheres 

enfrentaram condições de trabalho desgastantes, longas jornadas de trabalho, entre 

outros aspectos que classificam este período como de exploração e precarização. No 

caso das mulheres tinha o agravante de assumir atividades no espaço público e 

privado, demonstrando, desde então, a exploração da das jornadas intensivas e 

extensivas de trabalho. As mulheres tiveram que percorrer um longo caminho para 

poder se libertar da tutela masculina, já que até final do século XIX os homens tinham 

que “autorizar” a atividade feminina2 fora do lar. Entretanto, elas não conseguiram 

equilibrar a relação com os homens no que concerne ao espaço doméstico e, 

continuam, sendo exploradas dentro e fora de casa.   

Fazendo um recorte para o início do século XXI vemos a participação maciça 

das mulheres em setores variados da economia, com vinculações diversificadas e que 

mostra o avanço da feminização do mundo do trabalho. Na análise de Gama (2014) 

este fenômeno marcou as mudanças ocorridas nas últimas décadas.  

 

O incremento do contingente feminino da força de trabalho é 
um traço marcante das transformações em curso no interior da 
classe trabalhadora. Esse aumento do volume de empregos 
preenchidos pela força de trabalho feminina na maior parte dos 
países é tão intenso que alguns estudiosos as vêm 
considerando como as protagonistas da economia pós-
industrial (GAMA, 2014, p. 51). 

 

                                                      
2
 No Brasil, foi somente em 1943 que as mulheres ganharam o direito de trabalhar sem 

autorização do marido. Entretanto, foi só em 1962 que o marido perdeu o direito de impedir sua 
esposa de trabalhar fora do domicílio. Neste ano, a lei que atribuía este direito ao homem foi 
retirada do código civil (MATOS E BORELLI, 2013). 



 
 

As condições de inserção das mulheres no mercado de trabalho são 

heterogêneas e complexas, mas demonstram uma divisão sexual do trabalho que 

mantém a desigualdade em relação a elas.  

 

[...] a expansão do trabalho feminino tem se verificado, 
sobretudo no trabalho mais precarizado, nos trabalhos em 
regime part-time, marcados por uma informalidade ainda mais 
forte, com desníveis salariais ainda mais acentuados em 
relação aos homens, além de realizar jornadas mais 
prolongadas (ANTUNES, 2000, p. 108). 

 

Complementando esta análise, Gama (2014) afirma que, em regra, a 

empregabilidade feminina se dá em postos de trabalhos caracterizados por baixos 

salários, jornadas de trabalho extensivas, ausência de direitos trabalhistas e sociais e 

de segurança nos locais de trabalho. 

Os dados da última década do século XX demonstram o elevado crescimento 

da entrada da mulher no mercado de trabalho. Na realidade brasileira, os números 

atestam esta situação Nogueira (2004) apresenta em sua pesquisa que a População 

Economicamente Ativa feminina cresce entre 1981 e 1998 o equivalente a 111,5%, 

sendo esse aumento mais considerável que o masculino e, nos anos compreendido 

entre 1992 a 2002 a mesma constante prevalece. 

Entretanto, a informalidade continua presente e engloba um número maior de 

trabalhadoras que de trabalhadores. Segundo a pesquisa de Araújo e Lombardi (2013, 

p. 462), 

 

[...] a diminuição da informalidade atinge homens e mulheres, 
mas elas terminaram a década com uma participação no 
informal ligeiramente maior do que eles. Assim, se 59,2% dos 
homens ocupados trabalhavam informalmente em 2001 e 
51,3% em 2009, entre as mulheres as proporções foram de 
58% e 52,1%, respectivamente.  

 

Estes autores acrescentam: 

  

[...] mesmo que o trabalho informal tenha se expandido muito 
menos que o emprego formal, mais mulheres do que homens 
se colocaram em postos de trabalho mais desprotegidos e 
vulneráveis: entre 2001 e 2009, a taxa de crescimento relativo 
dos ocupados no informal foi de 2,1%, enquanto a das 
ocupadas, de 16,3% (ARAÚJO e LOMBARDI, 2013, p. 462-
463). 



 
 

 

Não distante do cenário histórico que marca a inserção das mulheres no 

mundo do trabalho, o contexto contemporâneo evidencia a precariedade como 

característica que atinge, para além do viés de classe, o trabalho feminino. Todavia, a 

partir da década de 1990 alguns sinais apontados dentro das relações de trabalho, 

findam por avançar quanto aos postos de trabalhos ocupados por mulheres. 

Segundo Bruschinni (2007), para além da ocupação nos tradicionais “guetos” 

tidos como femininos, as mulheres adentrarão outros espaços, ditos socialmente como 

masculinizados. Para a referida autora, e também corroborando com ela, essas 

inserções são vistas como “faces do progresso alcançado pelas mulheres, no que 

tange à sua participação no mercado de trabalho” (idem, p. 550).  

As construções sociais de gênero transversalizadas as relações de trabalho 

sofre impactos, os quais são compreendidos como resultado a partir de dois aspectos 

essenciais. Primeiro as lutas e organizações do movimento de mulheres e feminista no 

tocante ao respeito à diversidade e a desconstrução da naturalização historicamente 

disseminada no que se refere às características das ocupações de homens e 

mulheres. Segundo, pelas transformações no mundo do trabalho, a partir da 

intensificação das relações de trabalho e das estratégias do capital quanto à obtenção 

da força de trabalho barata, como também, a busca pelo controle alienante da classe 

trabalhadora. As mulheres, então, são chamadas a se inserirem no mundo do 

trabalho, bem como em outros espaços de participação social. 

O mercado, assim, vivenciará uma feminização do trabalho, haja vista a 

expansão das mulheres em novos postos empregatícios. Sobre isso, Bruschinni (2007, 

p. 551) afirma que: 

 

[...] ao longo da década de 90, na categoria dos engenheiros, 
por exemplo, a participação das mulheres, que era de 12% em 
1993, atinge 14% em 2004 [...] também entre os médicos a 
progressão se confirmou: 41,3% da categoria é composta de 
mulheres em 2004, ante 36% em 1993. [...] em todas as 
carreiras verificou-se o mesmo movimento de progresso, assim 
considerado o incremento percentual da participação das 
mulheres. 
 

Entretanto, mesmo considerando o significativo progresso das mulheres no 

que tange ao mundo do trabalho e a quebra de paradigmas em relação à segregação 

ocupacional são notórias, ainda, as marcas da precarização das suas condições de 



 
 

trabalho, como também, a ocupação do espaço reprodutivo. Além disso, áreas ditas 

femininas continuam sendo evidenciadas pela ocupação de mulheres. 

Sobre isso, Bruschinni (2007) aponta que o trabalho doméstico e o emprego 

doméstico remunerado continuam, de forma majoritária, como marca patente de 

ocupação por mulheres. Segundo a autora, 90% das pessoas que realizam trabalho 

doméstico no Brasil até 2005 eram mulheres.  

 

A ocupação de trabalhadora doméstica ainda representa nos 
dias de hoje oportunidade de colocação para mais de 6 milhões 
de mulheres no mercado de trabalho brasileiro e é considerada 
precária em razão das longas jornadas de trabalho 
desenvolvidas pela maioria das trabalhadoras, pelo baixo 
índice de posse de carteira de trabalho (apenas 25% delas) e 
pelos baixos rendimentos auferidos (96% ganham até dois 
salários mínimos) (BRUSCHINNI, 2007, p. 561). 
 

Diante dos dados apresentados pela autora percebemos a clara divisão 

sexual do trabalho, que resguarda para as mulheres este tipo de trabalho 

subvalorizado, marcado pela intensificação das horas de dispêndio para sua 

realização, precária remuneração, etc. Isso sem abordar o trabalho doméstico sob sua 

forma invisibilizada e não remunerada na esfera familiar. 

Bruschinni (2007) acrescenta que a inserção das mulheres no mundo do 

trabalho será nitidamente localizada nos postos de trabalho informais, ou seja, 

naqueles que carregam os traços da precarização e não acesso aos direitos 

trabalhistas. Para uma compreensão mais aprofundada acerca da precarização que 

afeta o mundo do trabalho, Hirata (2000) considera como sendo trabalho precário todo 

aquele que tenha uma remuneração precária com possibilidade quase inexistente de 

promoção e de carreira e com direitos sociais diminuídos. Ou seja, é clara a correlação 

direta que existe entre a informalidade e a precarização, haja vista que as bases que 

as caracterizam são fincadas no distanciamento cada vez maior do/a trabalhador/a de 

condições dignas e garantidoras de proteção social e previdenciária no mundo do 

trabalho. 

Isso recai sobre outro prisma analisado na contemporaneidade e, 

historicamente caracterizado na vida das mulheres: o desemprego. Segundo 

Bruschinni (2007, p. 566) “as mulheres têm sido especialmente atingidas pelo 

desemprego. Desde meados dos anos 1990, têm-se verificado maiores taxas de 

desemprego entre elas do que entre os homens”. Dialogando com outros autores, 

Bruschinni correlaciona o cenário da entrada contínua de mulheres no mercado de 



 
 

trabalho, o que favorece para o aumento do exército industrial de reserva e, 

consequentemente, desvalorização da força de trabalho na forma de salário. 

Olinto e Oliveira (2004) destacam que informalidade e trabalho de mulheres 

terão uma estreita relação, especialmente no contexto do século XXI. Com base no 

exposto, as autoras acima citadas apontam pra outra reflexão acerca dos embates de 

gênero nas relações de trabalho, assim como faz também Bruschinni (2008). Segundo 

elas: 

[...] a presença da mulher nesta categoria [informalidade] tende 
a penalizá-las mais do que os himens. As diferenças de 
salários entre os gêneros tendem a ser maiores e a mulher, 
uma vez inserida no setor informal, tem mais dificuldade de sair 
dele (OLINTO e OLIVEIRA, 2004, p. 03). 
 

Corroborando com o exposto, Araújo e Lombardi (2013) apresentam 

mediante pesquisa realizada entre 2001 a 2009, com base nos dados extraídos das 

Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílio – PNAD que a ocupação de mulheres 

na informalidade cresceu consideravelmente nesses anos em comparação a 

formalidade. E, essas ocupações têm como consequência vínculos de trabalho 

ausentes de proteção e com marcas de vulnerabilidades. Portanto, é notória que “a 

desigualdade de gênero é reforçada ao se identificar que, mesmo crescendo menos 

que o emprego formal, a informalidade absorveu mais mulheres do que homens” 

(Araújo e Lombardi, 2013, p. 463). 

Agregando as análises do mundo do trabalho às relações sociais de gênero, 

percebemos que a configuração da divisão sexual do trabalho no século XXI 

apresenta-se de forma aguçada a partir do assolamento cada vez maior da 

precarização do trabalho da mulher.  

São estigmas que por séculos constituem a roupagem da mulher perante as 

esferas socioeconômicas. Neste sistema vigora prioritariamente os interesses do 

capital em detrimento das condições de liberdade e autonomia das mulheres, estas, 

na verdade não passam de um fetiche nesta sociedade pautada, por excelência, na 

contradição e no antagonismo de classe, que provocam as múltiplas expressões das 

desigualdades sociais, inclusive, de gênero. 

 

As barreiras que a sociedade de classes coloca à integração 
social da mulher, todavia, não apresentam, no processo de seu 
aparecimento e vigência, muita uniformidade. Na medida em 
que esses obstáculos são regulados pelas necessidades da 
ordem imperante na sociedade competitiva e não pela 



 
 

necessidade que porventura tenham as mulheres de se realizar 
através do trabalho, as oportunidades sociais oferecidas aos 
contingentes femininos variam em função da fase de 
desenvolvimento do tipo social em questão ou, em outros 
termos, do estádio de desenvolvimento atingido por suas forças 
produtivas (SAFFIOTI apud NOGUEIRA, 2004, p. 17). 
 

Nesta perspectiva, a emancipação da mulher não é alcançada com a sua 

entrada no mundo do trabalho uma vez que a sua condição de explorada e 

dependente do capital não oferece as condições mínimas para isso. 

Isso faz perceber que a emancipação feminina só será alcançada com a 

eliminação do capitalismo, pois, segundo Mészáros (2011, p. 271): 

 

[...] dadas as condições estabelecidas de hierarquia e 
dominação, a causa histórica da emancipação das mulheres 
não pode ser atingida sem se afirmar a demanda pela 
igualdade verdadeira que desafia diretamente a autoridade do 
capital [...]. 
 

Enquanto o capitalismo imperar a sociedade não vivenciará a emancipação 

humana, pois o capital trata de se apropriar das relações de classe, gênero e raça 

como forma de acirrar as relações interpessoais. 

 

[...] enquanto o relacionamento vital entre homens e mulheres 
não estiver livre e espontaneamente regulado pelos próprios 
indivíduos [...] não se pode sequer pensar na emancipação da 
sociedade da influência paralisante que evita a auto-
determinação dos indivíduos como seres sociais particulares 
(MÉSZÁROS, 2011, p. 268). 
 

Porém, é possível observar que, a partir do século XX, algumas mulheres 

conquistam sua emancipação política, visto o avançar da consciência de gênero, de 

modo a ver criticamente as bases patriarcais que norteiam a família. Desse modo, 

entendemos segundo Marx (2002) que a emancipação humana é o início para a 

verdadeira história da humanidade, considerando como pré-história todo processo até 

a extinção das classes sociais. E emancipação política como “uma forma particular de 

liberdade” (TONET, 2004). 

Muitas mulheres contemporâneas optam por não se casarem e nem terem 

filhos (as), pois prioriza sua realização profissional e porque não dizer pessoal, pois 

quebram as expectativas geradas pelo modelo patriarcal de sociedade, como traz 

Saffioti (2013). Assim, muitas mulheres estão procurando se qualificar e se capacitar 



 
 

para enfrentar as exigências do mercado competitivo e também por isso, tem entrado 

massivamente no mundo do trabalho. Algumas, inclusive, rompendo paradigmas de 

divisão sexual do trabalho. 

 

Há cinquenta anos, as nações civilizadas não contavam nas 
fileiras da população ativa com mais do que algumas dezenas, 
ou mesmo algumas centenas de milhares de mulheres. 
Atualmente o crescimento da população trabalhadora feminina 
é superior ao crescimento da população masculina. Os povos 
civilizados dispõem não de centenas de milhares, mas sim de 
milhões de braços femininos. Milhões de mulheres pertencem 
às fileiras proletárias; milhares de mulheres têm uma profissão, 
consagram suas vidas à ciência ou à arte (KOLONTAI, 2008 p. 
16-17). 
 

Com isso, algumas mulheres, têm buscando o trabalho como uma forma de 

alcançar independência e não para complementar o salário de um homem. O que 

podemos constatar é que, de fato, existe uma emancipação política das mulheres, 

uma vez que, no desdobrar das últimas décadas, as mesmas passaram a tomar 

consciência crítica em detrimento da sua vida sócio-política, especialmente, na 

condição por elas assumida na esfera doméstica. 

 As mulheres passaram a ser provedoras de suas necessidades pessoais e 

de sua família, no caso de possuir filhos ou parentes. A sua inserção no espaço 

público propiciou independência financeira que lhe permite definir o rumo de sua vida, 

sem depender de nenhum homem.  Porém, apesar de todo este contexto que mostra 

que as mulheres têm construído uma postura crítica em relação a sua condição 

socioeconômica e política, devemos enfatizar que, segundo Mészáros (2011, p. 272): 

 

A entrada em massa das mulheres na força de trabalho 
durante o século XX, em extensão tão significativa que hoje 
elas já chegaram a constituir maioria nos países de capitalismo 
avançado, não resultou em sua emancipação. Em vez disso, 
apareceu a tendência de generalizar para toda a força de 
trabalho a imposição dos salários mais baixos a que as 
mulheres sempre tiveram de se submeter [...]. 
 

Mas afinal, em que se constitui o conceito de emancipação humana? Por que 

o relativo alcance de uma emancipação política ou econômica por parte das mulheres 

não evidencia a obtenção da sua emancipação humana? Diante da linha de análise 

com a qual concordamos a emancipação somente se constitui na organização coletiva 

e que só seria possível vislumbrá-la em outra ordem societária. 



 
 

 

[...] na sociedade emancipada o ato ontológico-primário terá 
que ser o trabalho associado, uma forma de trabalho que abole 
o trabalho assalariado, a propriedade privada e o capital, com 
todos os seus corolários [...] (TONET, 2004, p. 157). 
[...] é que neste momento o homem se torna efetivamente livre, 
isto é, autodeterminado, senhor do seu destino. Isso significa 
apenas [...] que não será mais o capital que decidirá o destino 
dos indivíduos e da sociedade e sim os próprios indivíduos 
(MARX, apud TONET, 2004, p. 157). 
 

Nesta perspectiva de análise, segundo Tonet (2004), quando a humanidade, 

de fato, alcançar a sua emancipação e, consequentemente, o fim do capitalismo, os 

indivíduos serão plenamente livres. 

O fim do século XX e início do século XXI foram marcados por 

transformações que afetaram, consubstancialmente, a condição feminina meio as 

relações políticas, sociais, econômicas e culturais. Com a inegável inserção da mulher 

no mundo do trabalho, pode-se vislumbrar um acentuado progresso político-crítico 

deste gênero, uma vez que a mesma “rompeu” com a unicidade atribuída ai seu papel 

na esfera doméstica. 

As mulheres estão cada vez mais se qualificando com o objetivo de avançar e 

conquistar espaços, até então, ditos como masculinos, como mostra Sucupira e 

Menezes (2014) a partir de pesquisa realizada com mototaxistas nos estados do 

Amazonas e Rondônia, como também, Bruschinni (2007) ao analisar as tendências no 

mundo trabalho no século XXI. 

 Mesmo que ainda seja visível a submissão, precarização e exploração da 

imagem e do trabalho feminino, em alguns setores e instituições da sociedade civil, a 

mulher persiste em erguer suas forças e lutar contra a construção desses estigmas e 

estereótipos, socialmente construídos, na busca de uma sociedade igualitária e com o 

respeito às diferenças. 

 

3. CONCLUSÕES 

 

A entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho no cenário pós 

década de 1970 é tida como um marco no tocante as lutas feministas e dos 

movimentos de luta. Todavia, percebe-se que tal inserção veio acompanhada da 

intensificação da jornada de trabalho feminina, uma vez que o trabalho doméstico 

continuou (e continua) como atribuição direta das mulheres. 



 
 

O ganho que se considera trazer a tona é o rompimento com a unicidade do 

trabalho doméstico, haja vista ser esse o único espaço destinado as mulheres. Mas, 

como citado anteriormente, isso vem acompanhado da precarização de vida das 

mulheres, uma vez que o capital utilizará de sua força de trabalho na esfera produtiva 

a partir da inserção em postos de trabalho marcado por condições precárias, sendo os 

espaços informais os que mais as mulheres adentrarão, além da continuidade com a 

responsabilização dos cuidados e tarefas domésticas, as quais tem um caráter 

naturalizado e, consequentemente, não remunerado. 

Dessa forma, a feminização do setor informal consubstanciará para a 

concretização da entrada e permanência desigual em que as mulheres assumirão no 

mercado de trabalho, este sob influência direta do capital, e também sob relações de 

precarização. 
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