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Todos iguais, todos iguais 

     Mas uns mais iguais que os outros... 

                                     

(Engenheiros do Havaí) 

 

 

 
 
 

Desde meados dos anos 70, com a retomada do movimento feminista no 
Brasil e o crescente interesse, daí gerado, em melhor conhecer - para transformar - 
a situação das mulheres brasileiras, vários estudos têm-se voltado para a análise 
do trabalho feminino em nosso meio.  Tais estudos têm documentado, de forma 
ampla e indiscutível, que a exemplo de outras sociedades capitalistas 
contemporâneas nosso mundo do trabalho também se revela ainda nitidamente 
segmentado, não raro de forma hierárquica, em torno do fator “sexo”.  No 
particular, evidencia-se a permanência de uma divisão sexual do trabalho nos 
moldes tradicionais, de sorte que homens e mulheres não se encontram em 
igualdade de condições enquanto trabalhadores. Ao contrário, são ainda patentes 
as desigualdades que desqualificam o trabalho feminino nas diferentes instâncias 
do mundo do trabalho, inclusive no que tange às instituições das classes 
trabalhadoras e suas lutas sindicais. 
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Neste capítulo, nos deteremos na análise das desigualdades verificadas na 

participação de homens e mulheres no mercado de trabalho brasileiro, nas últimas 
décadas, atentando, no particular, para as características que imprimem 
especificidade ao trabalho feminino, bem como para os contrastes regionais que se 
articulam às desigualdades entre os sexos. Entendemos que essas desigualdades 
devem ser pensadas a partir de uma perspectiva de gênero, ou seja, levando-se em 
conta a organização social das relações entre os sexos e as ideologias que lhe dão 
sustentação. Por isso, iniciamos nossa discussão com algumas considerações sobre 
“gênero e trabalho” na sociedade brasileira contemporânea, que nos permitirão 
melhor compreender os significados e dimensões do trabalho feminino.  
 

 
GÊNERO E TRABALHO 

 
 
É preciso deixar claro, desde o início: falar do trabalho feminino no Brasil, a 

partir de uma perspectiva feminista de gênero, significa tornar as mulheres visíveis. 
Isso implica em descobri-las por detrás das estatísticas, computando, por exemplo, 
quantas são, em que setores se inserem, quais as funções que ocupam, qual a sua 
média de rendimentos mensais e o tipo de relações de trabalham que desfrutam. 
Mas é fundamental proceder a partir de uma perspectiva comparativa, que possa 
revelar “(...) as distintas realidades e possibilidades vividas por homens e mulheres 
em termos das suas oportunidades de inserção no mercado de trabalho e da 
qualidade dessa inserção” (ABRAMO, 1998, p.40). 

Invariavelmente, tal procedimento levará a constatação de que ainda 
imperam muitas discriminações em relação ao trabalho feminino, de sorte que 
homens e mulheres não participam do mundo do trabalho nas mesmas condições, 
ainda que membros de uma mesma classe ou categoria ocupacional. Ao contrário, 
tanto no seu cotidiano de trabalho quanto nas suas relações com as entidades de 
classe, homens e mulheres experimentam situações especificamente distintas, que 
se imprimem na sua maneira de viver, de se pensar e de atuar enquanto 
trabalhadores (LOBO, 1991). Daí porque a imagem de “coletividade homogênea”, 
que tradicionalmente se imprimiu à noção de classe trabalhadora, mostra-se hoje 
bastante limitada frente à diferenciação que ocorre no seu interior. Tal imagem se 
baseou, não apenas em uma representação masculina do operário, como tem sido o 
caso do operariado metalúrgico, mas também em uma definição de classe pensada 
apenas em termos estruturais (LOBO, 1991). 

Ora, ninguém no mundo se define ou é definido socialmente apenas pelo 
lugar que ocupa em um sistema ou modo de produção. Longe disso. Não deixamos 
na porta da fábrica, do escritório ou de qualquer outro local de trabalho, tudo mais 
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que somos no mundo e as relações sociais nas quais estamos inseridos. Chegamos 
ali e entramos como homens ou mulheres, brancos ou não brancos, jovens ou não 
tão jovens, ou seja, com determinadas características ou atributos socialmente 
percebidos e definidos, que nos diferenciam, uns dos/as outros/as. Aliás, é bom 
registrar: tais atributos geralmente definem se, de fato, ali trabalharemos e, no 
caso afirmativo, quais as funções e ocupações que nos serão destinadas, assim 
como os salários que receberemos ao final do mês. 

Sexo é um desses atributos, talvez mesmo um dos mais importantes, mas 
não porque homens e mulheres sejam por “natureza” mais capazes, ou ao 
contrário, menos capazes para determinados tipos de trabalho, apenas por causa 
do seu sexo. Essa é uma noção bastante difundida e que, à primeira vista, parece 
ter fundamento. Mas só porque nossa sociedade nos percebe como seres 
diferentes, nos socializa de acordo com as noções e valores vigentes para cada sexo 
e, assim, acaba por nos fazer pensar e agir como se fôssemos, de fato, seres 
essencialmente diferentes, com capacidades, habilidades e temperamentos 
específicos ao nosso sexo. 

Sem dúvida, isso não ocorre apenas na sociedade brasileira. Estudos 
comparativos mostram que, de uma forma ou de outra, ou em maior ou menor 
grau, todas as sociedades conhecidas tomam as diferenças anatômicas entre 
machos e fêmeas e suas diferentes funções na reprodução biológica da espécie 
como parâmetros para distinguir e definir “masculino” e “feminino”. Com base 
nessas concepções, estabelecem uma divisão sexual do trabalho, atribuindo 
funções sociais, comportamentos e outros atributos específicos a homens e 
mulheres. 

Todavia, tanto através de diferentes sociedades quanto ao longo do tempo, 
tem-se observado uma grande variação no tocante ao que se define como 
“masculino” e “feminino”, não sendo poucas as instâncias nas quais o que é 
apropriado ou “natural” para um sexo, em uma dada sociedade ou época, refere-se 
justamente àquilo que, em outras, se vê como próprio ou “natural” ao sexo oposto.  
Isso demonstra a impossibilidade de se falar de atributos ou capacidades 
“naturais” em relação aos sexos. 

De fato, masculino e feminino - e, por extensão, também “homem” e 
“mulher” – revelam-se como construções sociais, historicamente específicas, que 
exprimem como uma dada sociedade percebe e se apropria das diferenças 
anatômicas e biológicas entre machos e fêmeas, socializando meninos e meninas 
para se enquadrarem aos padrões existentes para cada sexo. 

É, pois, a esse fenômeno da construção social dos sexos que feministas se 
referem ao empregar o termo gênero, procurando assim ressaltar que “ser homem” 
ou “ser mulher” não é simplesmente um feito natural, biológico, mas o resultado de 
vários fatores – de ordem econômica, social, política, étnica e cultural – que 
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contribuem de forma diversa para a maneira em que pensamos, nos comportamos 
e atuamos enquanto homens e mulheres (SARDENBERG, 1999). 

Nessa perspectiva, portanto, as relações entre os sexos – entre mulheres e 
homens, bem assim como entre mulheres e entre homens, ou seja, as relações de 
gênero – são também relações sociais e, assim, igualmente determinadas não 
“naturalmente” pela biologia dos sexos, mas sim por forças sociais, econômicas, 
políticas, culturais e biológicas, historicamente específicas. O que implica dizer que 
a forma em que as relações de gênero “(...) tomam em uma dada situação histórica 
é específica àquela situação e tem que ser construída indutivamente; ela não pode 
ser assumida em termos de outras relações sociais, tampouco da forma em que se 
manifesta em outras sociedades” (PIERSON; WHITEHEAD; YOUNG, 1984, p.x). 

Isso ocorre porque as relações de gênero, em última instância, são relações 
de poder e, como tanto, não são fixas e sim fluidas e mutáveis. Elas podem variar 
de sociedade para sociedade, no tempo e no espaço, ou mesmo em uma dada 
sociedade, a depender dos espaços e tempos em que homens e mulheres 
interagem. 

Historicamente, porém, o feminino tem sido construído como subordinado 
ao masculino, sendo que, no Brasil, como de resto na América Latina (ou mesmo a 
nível mundial) dominam as relações de gênero patriarcais, resultando em uma 
situação real de prestígio, privilégios e poder maior para os homens. Impõe-se, 
assim, também uma divisão sexual desigual de direitos e responsabilidades, 
implicando o acesso e controle sexualmente diferenciados a oportunidades de 
trabalho, instrumentos e meios de produção, recursos, fontes de renda, de crédito 
e de capital, assim como ao conhecimento, educação, instâncias decisórias e assim 
por diante. 

Vale ressaltar que nesse processo de diferenciação e hierarquização entre 
os sexos, o modelo de família hegemônico em nossa sociedade tem um papel 
preponderante.  Baseando-se na noção de que o sexo feminino é o “sexo frágil”, que 
necessita proteção, a moral familiar burguesa tem sustentado os princípios básicos 
do modelo de família patriarcal, propondo que ao homem/marido/pai caiba o 
papel de chefe da família e do grupo doméstico, destinando-lhe a função de 
provedor. A mulher/esposa/mãe cabe a função de “nutriz”, cabendo-lhe, junto aos 
filhos menores, a situação de dependente do “chefe”.  Como “cabeça do casal”, cabe 
ao homem também deter a autoridade sobre o grupo; esposas e filhos são 
subordinadas à vontade do pai-marido, e as filhas mulheres a de seus irmãos. 

Não se há de negar que, nas últimas décadas, esse modelo ou ideal de 
família venha sendo bastante contestado, inclusive porque as mulheres vem saindo 
cada vez mais da sua suposta “domesticidade”, tornando-se figuras marcantes no 
mundo da produção.  Entretanto, a despeito desse fato e das mudanças recentes na 
legislação no tocante ao direito da família, os papéis tradicionais se mantém, ainda 
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que, em determinadas instâncias, apenas a nível de ideologia (SARDENBERG, 
1997).  

 Portanto, é preciso atentar para os padrões de divisão do trabalho e as 
posições desiguais ocupadas por homens e mulheres na esfera familiar, e seus 
efeitos na participação masculina e feminina na força de trabalho.  Sabe-se que, 
tradicionalmente, por força das ideologias de gênero que definem a mulher 
prioritariamente em termos do seu papel na reprodução da espécie, são destinadas 
a ela as atividades ditas “reprodutivas”, sobretudo as tarefas domésticas do 
cuidado com a casa e com os demais membros da família; assim, a mulher é 
socializada para atuar no espaço doméstico. Em contraste, vez que cabe ao homem 
o papel de ‘provedor’, a sua socialização e liberação para o trabalho produtivo é 
parte inerente da construção da sua identidade. De um modo geral, portanto, “(...) 
fatores familiares e domésticos pouco interferem na determinação do trabalho 
masculino” (BRUSCHINI, 1996, p.87). No caso das mulheres, contudo,  dá-se 
exatamente o contrário - como bem aponta Cristina Bruschini (1996, p.88): 

“A manutenção de um modelo de família segundo o qual cabem a elas as 

responsabilidades domésticas e socializadoras, bem como a persistência 
de uma identidade construída em torno do mundo doméstico, 
condicionam a participação da mulher no mercado de trabalho a outros 

fatores além daqueles que se referem à sua qualificação e à oferta de 
emprego, como no caso dos homens”. 

  
Dentre eles, destacam-se seu estado conjugal e a presença e idade dos filhos, 

fatores que geralmente limitam sua participação em atividades do mercado formal, 
dada a sua maior rigidez de horários e a dificuldade em conciliá-los com o tempo 
necessário para o desempenho dos papéis familiares. 

Isso tudo tem importância porque o mercado de trabalho, principalmente o 
que se convencionou denominar de “mercado formal”, tem sido tradicionalmente 
organizado a partir de uma perspectiva masculina, isto é, de indivíduos que são 
totalmente liberados para o trabalho produtivo. Segundo bem observam Laís 
Abramo e Rosalba Todaro (1998, p.3): 

“Apesar das mudanças ocorridas na participação de mulheres e homens no 
mercado de trabalho e na família, a estrutura dos locais de trabalho, assim como as 
praticas e expectativas ali existentes, baseiam-se ainda fortemente na noção de que 

os trabalhadores querem e podem fazer do trabalho sua prioridade maior, acima 
da família, da comunidade e de outros aspectos relativos à sua vida privada. Esta 

imagem favorece aos homens no trabalho. Também gera a tendência a 
marginalizar e a considerar os temas da relação trabalho/família com individuais, 
próprios do mundo privado e, portanto, das mulheres.” 

 
Esse viés androcêntrico se expressa também nos próprios conceitos e 

procedimentos metodológicos tradicionalmente utilizados para se coletar e 
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analisar informações sobre o trabalho: eles tendem mais a ocultar do que a 
desvendar o trabalho feminino (BRUSCHINI, 1986, p.1). 

De fato, parte importante do processo de desqualificação a que é submetido 
o trabalho feminino emana da sua invisibilidade.  A começar pelo trabalho 
realizado por mulheres no âmbito doméstico enquanto mães e donas de casa. 
Mesmo envolvendo uma diversidade de tarefas essenciais para a sobrevivência da 
família e para a reprodução da força de trabalho, e mesmo implicando numa longa 
jornada diária, essas atividades femininas só são consideradas como “trabalho” 
quando remuneradas, isto é, quando realizadas por empregadas domésticas e, 
ainda assim, no Brasil, muito pouco valorizadas, só sendo realmente apreciadas 
justamente quando deixam de ser feitas.  Não é, pois, de surpreender que boa parte 
da força de trabalho feminina, por se ver engajada essencialmente em atividades 
domésticas na produção de valores de uso para a família, é ainda considerada 
inativa.     

Da mesma forma, uma vez que os dados censitários se baseiam no conceito 
de “ocupação principal” e, para muitas mulheres, essa ocupação tem sido 
tradicionalmente a de “dona de casa”, quaisquer outras atividades que porventura 
desenvolvam em paralelo, ficam muitas vezes fora das estatísticas oficiais.  Este é o 
caso do trabalho da mulher na economia camponesa: por ser parte do trabalho 
familiar e não ser comumente remunerado, não é considerado “trabalho”, nem 
mesmo para as próprias mulheres que o desempenham. Ademais, tanto no meio 
rural quanto urbano, escapam também das malhas dos censos as várias e muitas 
atividades de geração de renda que as mulheres desenvolvem - não raro junto as 
suas tarefas domésticas ou como extensão delas - como um meio de complementar 
a renda familiar, ou mesmo prover a maior parte do sustento da família. O que 
significa dizer que grande parte do que se constitui como trabalho feminino no 
Brasil tem ficado invisível, fora das análises oficiais (AGUIAR, 1984). Sem dúvida, a 
crítica feminista tem provocado mudanças nas metodologias de coleta de 
informações e mensuração em uso, de sorte a considerar as muitas e diferentes 
atividades de geração de renda das mulheres, avançando no sentido de uma maior 
visualização do trabalho feminino (BRUSCHINI, 1998). Mas, seguramente, esse 
trabalho ainda carece de maior transparência.   

À bem da verdade, mesmo na perspectiva mais restrita da participação no 
mercado de trabalho dito formal, o trabalho feminino não despertou maior atenção 
por parte dos estudiosos, a não ser como mais uma variável a ser considerada nas 
análises (SARTI, 1985). Assim, até décadas recentes, passou oculta a significativa 
participação das mulheres nos primeiros surtos de industrialização no país, 
sobretudo no que diz respeito ao desenvolvimento da indústria têxtil.  Tal qual 
observado em outros países, esse setor da indústria, além de se destacar como 
pioneiro no processo de industrialização brasileira em meados do século passado, 
também incorporou principalmente mão de obra feminina (e infantil), de sorte 
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que, até as duas primeiras décadas do século XX, a força de trabalho industrial 
brasileira era sobretudo feminina (PENA, 1981; MOURA, 1982; SARDENBERG, 
1997). 

  
Tabela 1.1 

Taxas de atividades femininas 
Segundo faixas de idades 

 
Faixas de Idade 1970 1980 1990 1998 

10 a 14 anos            6,5            8,4           10,6           11,4 

15 a 19 anos          23,6          31,3          41,4          41,6       

20 a 24 anos          27,7          38,5               52,9          61,6 

25 a 29 anos          23,1            36,3          52,7                    64,5             

30 a 39 anos          20,1                   35,1                    54,7                66,4           

40 a 49 anos          19,5              30,7               49,5                    62,6         

50 a 59 anos          15,4                21,5               34,5               46,6       

60 anos e mais            7,9              7,5            11,5                  19,1           

Total           18,2           26,6          39,2              47,5     
 
Fonte: UNICEF/IBGE, FIBGE/Censo e PNADs 

Não resta dúvida, porém, de que o ingresso de mulheres brasileiras no 
mercado de trabalho, em grande escala, só se verificou a partir dos anos 70, 
quando foi deslanchada a grande expansão industrial no país.  Desde então, a 
participação das mulheres na população economicamente ativa vem crescendo de 
tal forma, que torna-se praticamente impossível ignorar a sua presença no mundo 
do trabalho.  Basta observar que enquanto em 1970, somente 18,0 % das mulheres 
brasileiras com dez anos ou mais estavam engajadas no mercado de trabalho, tem-
se conta de que, em 1990, esse percentual já alcançava a cifra de 39,2 %, mais do 
que dobrando no espaço de vinte anos, e chegando a 47,5 % em 1998 (Tabela 1.1).  
Ademais, ainda que esse crescimento tenha se verificado em todas as faixas etárias, 
foi mais marcante entre as trabalhadoras nas faixas de 25 a 29, e de 30 a 39 anos, o 
que resultou em incrementos significativos na participação de mulheres em idades 
correspondentes ao pico do seu ciclo reprodutivo (Tabela 1.1). A bem da verdade, 
embora mulheres solteiras, sem filhos, e na faixa dos 19 aos 24 anos ainda 
representem um grande contingente de mulheres trabalhadoras, registraram-se no 
período mudanças relevantes na composição da força de trabalho feminina, 
destacando-se, no particular, uma presença cada vez maior de mulheres casadas e 
com filhos entre a população economicamente ativa.   

Diante de tudo isso, era de se esperar que, nesse mesmo período,  o 
contigente de mulheres na População Economicamente Ativa (PEA) também 
aumentasse  significativamemte  - de  21,0%, em 1970 para 40,7 % em 1998 
(BRUSCHINI 2002, p.188). Aliás, nem mesmo as diversas crises econômicas que 
têm pontilhado a história do país nos últimos trinta anos, com conseqüentes 
incrementos nos índices de desemprego, parecem ter abalado as tendências 
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observadas no que tange ao crescimento do trabalho feminino.  Ao contrário, tudo 
faz crer que a presença da mulher na força de trabalho brasileira tende a firmar-se 
cada vez mais, sem aparentes retrocessos (LAVINAS, 2001).  

Muitas explicações podem ser oferecidas para a ocorrência desse fenômeno, 
algumas, aliás, bastante pessimistas, a saber: queda do emprego industrial, 
tradicional reduto do emprego masculino, devido aos avanços tecnológicos e 
processo de reestruturação produtiva; expansão do setor de serviços, reconhecido 
como reduto da mão-de-obra feminina; flexibilização do emprego e precarização 
das relações de trabalho com aumento do trabalho parcial e da “informalidade”; ou 
explicações outras que, de uma forma ou de outra, “(...) fazem da deteriorização 
geral das condições de emprego o pano de fundo à interpretação da melhora 
relativa da ‘performance’ feminina no mercado de trabalho” (LAVINAS, 2001, p.2).   

Todavia, não custa lembrar que, nas últimas décadas, a sociedade brasileira 
tem vivenciado profundas transformações - não só econômicas, mas também 
políticas, demográficas, sociais e culturais de toda sorte - com ampla ressonância 
no âmbito familiar e nas trajetórias de vida e de trabalho de indivíduos, homens e 
mulheres, de todos os diferentes segmentos da população.  Portanto, não seria 
improcedente argumentarmos que, ao lado das oportunidades de emprego 
feminino resultantes da reestruturação do mercado de trabalho que acompanha 
tanto o processo de expansão quanto de retração industrial, muitos outros fatores 
respondem pelo ingresso em massa e permanência de mulheres brasileiras nas 
fileiras de trabalhadores. 

Por certo, as políticas econômicas de sucessivos governos frente às 
diferentes crises que têm assolado nossa economia nas últimas décadas vêm 
concorrendo sobremaneira nesse sentido, na medida em que têm invariavelmente 
implicado na deterioração dos salários, com efeitos desastrosos na renda familiar.  
Na década de 80, por exemplo, reconhecida como um período marcado por grande 
instabilidade sócio-econômica, verificou-se um agravamento da concentração de 
renda no país. Com exceção do 1% mais rico, todos os outros extratos da 
população sofreram perdas no seu nível de renda, sendo esse impacto ainda maior 
nos setores de menor poder aquisitivo. No início dos anos 90, 35% da população 
enquadrava-se no contigente de “pobres”, ao passo que 12%, isto é, cerca de 13.4 
milhões de brasileiros, estava abaixo da linha da pobreza (ROCHA, 1995). 

A luta pela sobrevivência vem assim se acirrando, o que tem obrigado 
famílias de trabalhadores a se tornarem, cada vez mais, verdadeiras “famílias 
trabalhadoras”, ao deslocarem um maior número de seus integrantes para o 
mercado de trabalho (WOORTMANN, 1984). Premidas por necessidades 
econômicas, esposas e filhas têm sido assim incorporadas na esfera da produção, 
incrementando o número de mulheres que trabalham fora de casa. 

Resultados semelhantes decorrem do forjar-se de uma sociedade de 
consumo no país.  A crescente proliferação de produtos e serviços no mercado, 
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aliada à eficácia da propaganda mercadológica, vem alargando os anseios, 
exigências e necessidades das famílias, obrigando-as, também nesse caso, a 
deslocar suas mulheres para o mundo do trabalho. Frente ao arrocho salarial do 
qual não escapam nem mesmo as camadas médias, torna-se impossível satisfazer 
seus desejos de consumo - de videocassetes, microondas, televisão à cabo ou aulas 
de balé e cursos de inglês para os filhos - sem dispor da renda de mais de um 
membro da família.  
 De fato, grande parte do crescimento das taxas de atividade feminina 
registrado no período deve-se à crescente incorporação de mulheres das camadas 
médias na população economicamente ativa. Isso reflete as mudanças que vêm se 
processando nos valores e comportamentos relativos aos papéis femininos e aos 
espaços de atuação da mulher.  No particular, reflete novas atitudes no que tange à 
educação feminina (ensejadas, entre outros fatores, pelo próprio movimento 
feminista), evidenciadas não apenas em termos de uma crescente presença de 
meninas matriculadas e/ou concluindo o segundo grau, como também  no ingresso 
em massa de mulheres nas universidades.  Aliás, não seria exagero afirmar que as 
mulheres, particularmente aquelas das camadas médias, têm sido as grandes 
beneficiárias do processo de expansão e democratização do ensino superior nas 
diferentes regiões do país. Isso se reveste de importância quando se observa que, 
quanto mais alto o nível educacional da mulher, maiores as chances do seu 
ingresso e permanência no mercado de trabalho até a aposentadoria (BRUSCHINI; 
LOMBARDI, 2001).       
 Por outro lado, não custa assinalar que tudo isso tem se processado - 
paralela ou incidentalmente - a uma vertente queda nas taxas de fecundidade da 
mulher brasileira no período. A bem ou mal, seja por dificuldades financeiras ou 
assimilação de novos valores e atitudes, certo é que a disseminação de métodos 
contraceptivos parece estar encontrando, por assim dizer, um terreno bastante 
“fértil” entre as mulheres brasileiras, de sorte que o número de filhos, por família, é 
hoje bem menor do que se verificava até os anos 50 (GOLDANI, 1994).  

Por certo, tal fato não deve causar surpresa. Malgrado as mudanças 
observadas, a crescente inserção da mulher no mercado de trabalho vem-se 
processando sem profundas alterações no modelo de família dominante em nossa 
sociedade, sobretudo no que concerne à divisão sexual do trabalho. Na verdade, 
por força das ideologias de gênero que sustentam esse modelo de família, a mulher 
permanece responsável pelas atividades ligadas à reprodução, o que limita as suas 
possibilidades de ingresso e permanência no mercado de trabalho. Conforme se 
viu anteriormente, diferente do que acontece em relação ao homem cujo papel 
tradicional na família como chefe e provedor o encaminha para o mundo do 
trabalho fora do lar, 

“a disponibilidade dos indivíduos do sexo feminino para o trabalho depende de 

uma complexa combinação de características pessoais, como a idade e a 
escolaridade, de outras relacionadas à família, como estado civil e presença de 
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filhos, como ainda da própria família, como o ciclo de vida e a estrutura familiar” 
(BRUSCHINI, 1994, p.182).  

 
Além disso, a condição econômica da família tanto direciona quanto limita 

as diferentes possibilidades de conciliação do trabalho doméstico e trabalho 
remunerado da mulher em consonância com o ciclo de desenvolvimento familiar 
(BRUSCHINI, 1994).  Tudo isso confere características distintas ao trabalho 
feminino, mesmo quando mulheres e homens trabalham nas mesmas ocupações.  
Mais importante, estabelece as bases para que se reproduzam as desigualdades de 
gênero no mercado de trabalho. 

 Nesse sentido, cabe ressaltar que apesar das mudanças observadas, impõe-
se ainda de forma marcante uma divisão sexual bastante hierárquica no mercado 
de trabalho brasileiro, na qual as mulheres permanecem em situação de 
desvantagem em termos de cargos, salários e prestígio social.  Essa divisão sexual 
se manifesta em termos de setores, ramos, ocupações, ou até mesmo no interior de 
uma mesma empresa, engendrando situações e, portanto, experiências de trabalho 
distintas para homens e mulheres.  No particular, mantém-se presente a 
concentração feminina em determinados ramos e ocupações, geralmente àquelas 
ligadas a atividades que geram as mais baixas remunerações, estão desprotegidas 
pela legislação trabalhista, e são entendidas como extensões das atividades 
domésticas, tradicionalmente alocadas às mulheres. 

 
 
 

AS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO NA DÉCADA DE 1990 
  

Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) 
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 1995, o 
número de mulheres brasileiras atuantes no mercado de trabalho então alcançava  
a cifra de 29.820.663 de trabalhadoras, incluindo-se aí tanto mulheres “ocupadas” 
quanto desempregadas, o que correspondia a aproximadamente 40% da força de 
trabalho brasileira.  No entanto, apesar dessa taxa ser bastante expressiva, um 
contingente de cerca de 8 (oito) milhões de mulheres, isto é, algo em torno de 
29,8% das trabalhadoras encontravam-se engajadas nos setores de prestação de 
serviços.  Seguindo-se em ordem decrescente, tinha-se 6 milhões de mulheres 
(22,5 %) em atividades agrícolas, 4.5 milhões (20,2%) ocupadas nas atividades 
sociais, cerca de 3,5 milhões (12,8%) no comércio de mercadorias, enquanto 
aquelas dedicadas às atividades industriais agregadas perfaziam um total de 
apenas 2,5 milhões, ou seja, de 9,3 % das trabalhadoras.   Dentre elas, o maior 
contingente enquadrava-se no setor das indústrias de transformação, que então 
agregava 8,4% das mulheres brasileiras no mercado de trabalho (Tabela 1.2). 
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TABELA 1.2 
Distribuição das Mulheres Ocupadas por Setor da Economia 

Brasil – 1995 
SETOR MULHERES % 

Atividade Agrícola                6.246.577            22,5 

Indústria da Transformação                2.355.518              8,4 

Indústria da Construção                   103.891              0,4 

Outras Atividades Industriais                   145.192              0,5 

Comércio de Mercadorias                3.563.812               12,8   

Prestação de Serviços                8.283.126            29,8 

Serviços Auxiliares da Atividade 
Econômica 

                  812.032               2,9 

Transporte e Comunicação                   215.653                0,8 

Social                4.527.094             16,3 

Administração Pública                1.070.120              3,9 

Outras Atividades                   462.284             1,7  

TOTAL              27.765.299           100,0 
 
Fonte: IBGE, PNAD – 1995. Elaboração: DIEESE, in: DIEESE, 1997:10. 
(não incluída a população da zona rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá). 

  
Tomando-se por base os dados da PNAD de 1995 no que se refere à 

distribuição de mulheres no mercado de trabalho por ocupação, observa-se que 
59,1% (cerca de 16 milhões de mulheres) enquadrava-se na condição de 
“assalariadas”, tanto no setor público quanto no privado. Dentre elas, perto de 4,8 
milhões - cerca de 30% do total de assalariadas - eram empregadas domésticas, 
ocupação esta que então agregava algo em torno de 17% do total de trabalhadoras, 
tanto assalariadas quanto não remuneradas.  Convém notar que 13% das mulheres 
trabalhavam sem nenhuma remuneração. Por outro lado, 16,6% trabalhavam por 
conta própria, enquanto apenas 1,9% eram empregadoras (Tabela 1.3). 

 
TABELA 1.3 

Estrutura da Ocupação das Mulheres 
Brasil – 1995 

POSIÇÃO NA OCUPAÇÃO MULHERES % 

Assalariadas        16.403.324 59,1 

Trabalhadoras por Conta Própria          4.617.356 16,6 

Empregadoras             534.437 1,9 

Trabalhadoras Não Remuneradas          3.627.608 13,1 

Trabalhadoras na Produção para o Próprio 
Consumo 

         2.554.890 9,2 

Trabalhadoras na Construção para o 
Próprio Consumo 

              23.890 0,1 

Sem Declaração                 3.794 0,0 

                                     TOTAL         27.765.299 100,0 

 
Fonte: IBGE, PNAD –1995. Elaboração: DIEESE. IN: DIEESE 1997:11 
Obs.: Não incluída a população da zona rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. 
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Cabe ressaltar que a partir do início da década de 1990 vem se registrando 

uma ampla tendência à precarização das condições de trabalho, tendência essa que 
tem atingido tanto homens quanto mulheres. No entanto, historicamente, as 
mulheres têm sempre enfrentando condições ainda mais inseguras e precárias do 
que os homens, trabalhando com vínculos empregatícios mais frágeis (ARAUJO, 
2002), muitas não tendo mesmo carteira assinada.  Em 1995,  54,0 % das mulheres 
trabalhadoras encontravam-se nessa situação, destacando-se, dentre elas, as 
empregadas domésticas: 97,3% das mulheres nessa categoria trabalhavam sem ter 
registro em carteira (IBGE, 1995). 
 A essas condições precárias, aliavam-se baixos salários, o que resultava no 
fato de que as mulheres recebiam, em média, pouco mais de 50% do que ganhavam 
os homens, uma situação que permanece até os dias de hoje.  De fato, independente 
das crises e de características como nível de escolaridade, ocupação ou cargo, ou 
região do Brasil, as mulheres continuam a receber remunerações inferiores aos 
homens. Como se pode verificar na Tabela 1.4, essa tendência foi marcante por 
toda a década de 1985-1995.  
 

TABELA 1.4 
Rendimento dos Ocupados, em Salários Mínimos 

Brasil 1985-1995 
 

 
ANOS 

RENDIMENTOS EM SALÁRIOS MÍNIMOS 

MULHERES HOMENS DIFERENÇA 

1985 1,9 3,7 51% 

1986 2,7 5,3 51% 

1987 2,1 4,0 53% 

1988 2,1 4,0 53% 

1989 2,5 4,7 53% 

1990 2,2 3,8 58% 

1992 1,7 3,1 55% 

1993 1,8 3,5 51% 

1995 2,4 4,4 55% 

 
Fonte: IBGE : PNAD – 1995. 
Elaboração: DIEESE. In: DIEESE 1997:12 
Obs.: a) Não incluídos os rendimentos da população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, 
Pará e Amapá; b) valores inflacionados pelo INPC com base em setembro de 1995 e expressos em 
salários mínimos de setembro de 1995. 
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DESIGUALDADES DE GÊNERO E CONTRASTES REGIONAIS 
  

Quando se analisa as tendências da força de trabalho brasileira por regiões, 
observa-se que às desigualdades de gênero, impõem-se também as desigualdades 
regionais.  De fato, há diferenças importantes tanto entre a força de trabalho 
masculina e a feminina nas diferentes regiões, quanto entre elas no que se refere 
ao trabalho feminino.  No particular, observa-se que, nas regiões Norte e Nordeste, 
as condições de vida e trabalho da população masculina e feminina são sempre 
mais precárias do que ocorre nas demais regiões. 
 Nesse sentido, vale aqui registrar algumas diferenças sócio-demográficas 
existentes entre elas, o que, sem dúvida, tem repercussão no mercado de trabalho 
e nas condições enfrentadas pelos trabalhadores.  Ressalte-se, por exemplo, que 
em 1996, as Regiões Norte e Nordeste registravam as taxas mais baixas de 
urbanização - 62,4 % e 65,2 %, respectivamente, taxas essas que estavam bem 
abaixo da média do país como um todo (Tabela 1.5), uma situação que certamente 
permanece até o presente. 

 
TABELA  1. 5 

Aspectos Demográficos 
Brasil e Regiões, 1996 

 
 Total da 

População 
Taxa de 

Crescimento 
Anual 

Taxa de 
Urbanização 

Razão de 
Sexo 

Brasil  157 079 573 1,4 78,4 97,3 

  Região Norte    11 290 573 2,4 62,4      102,9 

  Região Nordeste    44 768 201   1,1 65,2 95,8 

  Região Sudeste     67 003 069  1,4 89,3 96,5 

  Região Sul    23 516 730 1,2 77,2 98.2 

  Região Centro-Oeste    10 501 480 2,2 84,4      100,2 

 
Fonte: Contagem da população 1996. Rio de Janeiro: IBGE, 1997, v.1. Resultados relativos a sexo da 
população e situação da unidade domiciliar, p.19 (tabela 3), 23 (tabela 6), 27 (tabela 9), 30 (tabela 
12), 52 (tabela 1). 

 
 Se considerarmos os indicadores sociais básicos para o Brasil e regiões 
registrados pelo IBGE em 1996,  dispostos na Tabela 1.6, veremos que o Nordeste, 
em particular,  aparecia então como a região com condições de vida mais 
desfavoráveis, tendo, ao mesmo tempo, a mais baixa média de esperança de vida  
(tanto para homens quanto mulheres), e as taxas mais altas de  mortalidade 
infantil.  Em segundo lugar nas condições mais precárias, aparecia a Região Norte 
e, mesmo assim, somente no que se refere à população urbana, podendo-se 
imaginar o que se passava nas zonas rurais. 
  
 



 40

TABELA 1.6 
Indicadores Sociais Básicos- 

 Brasil e Regiões, 1996 
  

Taxa de 
fecundidade 

total (1) 

 
Esperança de vida ao nascer (2) 

 
Taxa de 

Mortalidade 
Infantil/mil 

(3) 

Taxa de 
mortalidad

e de 
menores de 
5 anos /mil 

(4) 
Ambos os 

sexos 
Homens Mulheres 

Brasil             2,28 
 

        67,6         63,9        71,4         37,5         60,7 

Região Norte 
Urbana 

            2,77         67,4         64,5        70,4         36,1              - 

Região 
Nordeste 

            2,89         64,5         61,5        67,5         60,4         96,4 

Região 
Sudeste 

            1,99 
 

        68,8          64,4        73,4         25,8           36,7 

Região Sul             2,1   
 

        70,2         66,5         74,1         22,8         35,2 

Região 
Centro-Oeste 

            2,29         68,5         65,3        71,9         25,8         41,1 

 
Fontes: Pesquisa nacional por amostra de domicílios (PNAD), 1996. Rio de Janeiro: IBGE, v.18:1998: IBGE. 
Projeção da população do Brasil por sexo e idade, dados não publicados. 
(1) Estimativas obtidas aplicando-se técnicas demográficas indiretas de fecundidade às informações 

sobre nascidos vivos, fornecidas por mulheres e coletadas pela PNAD 1996. 
(2) Estimativas para 1996, extraídas do documento IBGE/DPE/DEPIS “Projeção da População das 

Grandes Regiões por sexo e idade, 1991-2020”. 
(3) Estimativas para 1996, extraídas do documento IBGE/DPE/DEPIS “Projeção da População das 

Grandes Regiões por sexo e idade, 1991-2020”. 
(4) Estimativas obtidas aplicando-se técnicas demográficas indiretas de mortalidade às informações 

sobre sobrevivência de filhos nascidos vivos, fornecidos pelas mulheres e coletadas pela PNAD 1996. 
Por questões inerentes à técnica utilizada, os resultados dessas estimativas referem-se, em média, ao 
período 1993/94. 

 
Outros dados importantes, que revelavam desigualdades regionais com 

desvantagens para o Norte e Nordeste, referem-se ao nível educacional das 
pessoas ocupadas.  Destaca-se aí, em especial, o Nordeste com a mais alta 
porcentagem de trabalhadores (52,7%) com até três anos de educação formal,  
bem como por apresentar, também,  a porcentagem mais baixa (15,2%) daqueles 
no outro extremo, ou seja, com 11 anos ou mais de escolaridade.   No caso da 
Região Norte, para a qual os dados se referem apenas à população urbana, a 
situação era um pouco melhor: 30,0% com menos de três anos de escolaridade (o 
que colocava a região pouco acima da média de 31,0% para o país como um todo), 
e 23,2% com mais de 11 anos (nesse caso, acima da média brasileira para todas as 
regiões de 22,0%, Tabela 1.7). 
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TABELA 1.7 
Pessoas Ocupadas de 10 anos ou mais de idade por anos de estudo 

Brasil e Regiões – 1996 
 

 Até 3 anos 4 a 7 anos 8 a 10 anos 11 anos ou 
mais 

Brasil 31,3 32,0 14,5 22,0 

 Região Norte Urbana (1) 30,0 29,3 17,0 23,2 

 Região Nordeste 52,7 23,2 8,9 15,2 

 Região Sudeste 21,3 34,3 17,5 26,8 

 Região Sul 22,3 40,9 15,4 21,0 

 Região Centro-Oeste 29,1 33,6 14,8 22,1 

 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: síntese de indicadores 1996. Rio de Janeiro: IBGE, 
1997.p.77 (tabela 4.3.2) 
(1) exclusive a população da área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. 

 
 
Entretanto, no que refere aos rendimentos médios mensais, as duas Regiões 

– Norte e Nordeste – estavam equiparadas: em ambas esses rendimentos ficavam 
abaixo da média nacional.   Mas era no Nordeste que esses rendimentos 
alcançavam os valores mais baixos (R$158,00/mês), correspondendo a pouco mais 
da metade dos valores médios registrados a nível nacional (Tabela 1.8).  

 
 

TABELA 1. 8 
Trabalho e Rendimento 
Brasil e Regiões – 1996 

 
 PIB(1) per capita Rendiment

o Médio 
Mensal (2) 

em R$ 

Índice de 
Gini 

Taxa de 
Atividade 

(2) 

Taxa de 
Desocupa

ção (3) CR$ US$ 

Brasil 4.945,46 4.920,36 290 0,590 59,1 6,9 

Região Norte Urbana* - - 236 0,569 54,9 8,1 

Região Nordeste - - 158 0,590 57,9 6,0 

Região Sudeste - - 366 0,569 58,1 7,8 

Região Sul - - 325 0,567 64,6 5,4 

Região Centro-Oeste - - 290 0,599 61,6 8,3 
 

Fonte: Sistema de contas nacionais: Brasil, Rio de Janeiro: IBGE, 1997, vl,2:1996, p.37 (quadro 5): 
Pesquisa nacional por amostra de domicílios: síntese de indicadores, 1996, Rio de Janeiro: IBGE, 1997, 
123 (tabela 7.1.13), 120 (tabela 7.1.10), p.66 (tabela 4.1.2). 
(1) Cálculo do PIB: Contas consolidadas para a Nação/IBGE. Os valores em US$ estão baseados na taxa 

média de câmbio do Banco Central Brasil. Feito pelo Departamento de Contas Nacionais do IBGE. O 
valor em US$ for convertido pela taxa de câmbio média anual, divulgada pelo Banco Central. A 
cotação média em 1996 foi de 1,0051/US$. 

(2) População de 10 ou mais de idade, com ou sem rendimentos. O valor em R$ é o valor nominal. 
(3) População de 10 anos ou mais de idade. 

* Exclui a área rural dos estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. 
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No tocante às desigualdades de gênero e, no particular, ao trabalho 
feminino, as maiores discrepâncias se mostram entre as Regiões Sudeste e 
Nordeste.  É o que fica claro na análise realizada por Cristina Bruschini (1996), a 
partir dos dados referentes aos indicadores de participação econômica por sexo 
nessas duas regiões no início da década de 1990. Embora em ambas regiões os 
homens apresentassem taxas de atividade, bem como presença na PEA, bastante 
superiores às registradas para as mulheres, havia diferenças importantes entre 
uma e a outra região. Tanto no caso da população masculina quanto da feminina, 
essas taxas eram maiores na Região Sudeste, o que se explica pelo fato de ser esta a 
região mais industrializada do país e, portanto, com mais opções de trabalho 
(Tabela 1.9). 

 
 

TABELA 1.9 
Indicadores de Participação Econômica por Sexo 

Brasil e Regiões, 1990 
 

Regiões por Sexo PEA 
(em milhões) 

Taxas de Atividade Porcentagem na 
PEA 

BRASIL    

    Homens 41,6 75,3 64,5 

    Mulheres 22,9 39,2 35,5 

NORDESTE    

    Homens 11,0 73,9 65,6 

    Mulheres 6,0 36,3 34,4 

SUDESTE    

    Homens 18,9 74,5 63,8 

    Mulheres   10,7 39,6 36,2 

  Fonte: FIBGE, PNAD 90, Tabela 3.1. IN: Bruschini 1996:107. 
 
 
 Os efeitos das desigualdades regionais em termos de desenvolvimento 
econômico também se faziam presentes ao se comparar as taxas de atividade 
masculinas e femininas nas duas regiões por faixas etárias.  Verifica-se, por 
exemplo, que na Região Nordeste, a proporção de homens como mulheres na faixa 
dos 10 aos 14 anos engajados no mercado de trabalho era significativamente 
superior à média brasileira, assim como aos trabalhadores nessa faixa na Região 
Sudeste, sendo que, no caso dos homens, a diferença entre uma e outra Região - 
31,4% no Nordeste e 17,4% dos homens no Sudeste - chegava a ser quase a de dois 
para um (Tabela 1.10).  Diferenças bastante sensíveis verificam-se também no 
outro extremo, ou seja, na faixa dos 60 ou mais anos, com taxas significativamente 
superiores para a Região Nordeste.  O que implica dizer que homens e mulheres 
nordestinos não apenas começavam a trabalhar bem mais cedo do que seus pares 
em outras regiões do país, como também se aposentavam mais tarde que os 
demais. Já no caso da Região Sudeste, “(...) devido à atuação mais eficiente, 
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respectivamente, da escola e da Previdência Social” (BRUSCHINI, 1996, p.92), as 
taxas de atividades dos dois sexos eram mais reduzidas nos dois extremos.     

Note-se, porém, que ao compararmos a distribuição das taxas de atividade 
masculinas e femininas por faixas etárias dentro de cada região, as desigualdades 
de gênero se assemelham. No caso dos homens essa distribuição crescia 
vertiginosamente entre as três primeiras faixas, mantendo-se relativamente 
constante nas duas faixas seguintes, para depois ir caindo paulatinamente, 
delineando assim uma curva parabólica com pico na faixa dos 30 ao 39 anos, onde 
essa taxa  chegava à proporção de mais de 96%.   Em contraste, dentre as 
mulheres, a distribuição dessas taxas era mais eqüitativa entre uma faixa e outra, 
com um pico bem inferior ao dos homens - não chegava aos 60%.  Entretanto, 
havia significativas diferenças nessa distribuição entre as regiões aqui 
consideradas. Na Região Sudeste, por exemplo, a taxa de atividade feminina 
(58,3%) mais elevada correspondia à faixa dos 20 aos 24, ao passo que, na Região 
Nordeste, era entre as mulheres de 30 a 39  anos que se verificava a maior taxa de 
atividade feminina (53,4%), o que ocorria também na média nacional. 

 
 

TABELA 1.10 
Taxas Masculinas e Femininas de Atividade  

Por Faixa Etária  - Brasil e Regiões, 1990 
 

Faixas 
Etárias 

BRASIL NORDESTE SUDESTE 

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

10 a 14 24,3 10,6 31,9 12,3 17,4 8,2 

15 a 19 71,8 41,4 70,2 34,1 70,1 44,8 

20 a 24 92,1 52,9 90,1 44,4 92,6 58,3 

25 a 29 96,2 52,7 95,2 49,3 96,4 54,6 

30 a 39 96,9 54,7 96,4 53,4 96,7 53,6 

40 a 49 94,5 49,5 94,3 51,0 93,9 47,1 

50 a 59 82,3 34,5 87,0 39,2 78,7 31,6 

60 ou mais 46,0 11,5 52,5 13,9 39,4 10,1 

TOTAL 75,3 39,2 73,9 36,3 74,5 39,6 

 

Fonte: FIBGE, PNAD –90, Tabela 3.1. In: BRUSCHINI 1996:108 

 
 
 Segundo as considerações de Cristina Bruschini (1996, p.93), 
 

 “uma possível explicação para esse diferencial etário encontrado entre as 

trabalhadoras de uma e outra região, e não entre os seus colegas do sexo oposto, 
poderia ser encontrada nas estruturas regionais dos mercados de trabalho, mais 
ou menos favoráveis à incorporação de trabalhadoras com responsabilidades 

familiares. Tabulações especiais realizadas a partir de dados do Censo de 1980 
mostraram que, enquanto o estado conjugal não altera o trabalho masculino, a 
absorção de trabalhadoras é afetada por seu estado conjugal e apresenta taxas 
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desiguais, segundo essa condição, nos diferentes setores de atividade econômica. 
Enquanto a indústria emprega, preferencialmente, jovens e solteiras, outros 

setores como serviços, atividades sociais e administração pública tendem a 
favorecer o emprego de mulheres casadas, provavelmente mais velhas.”  

 
 Tendo em vista tais considerações, é importante verificar os diferenciais 
observados entre as taxas de atividade masculinas e femininas segundo a posição 
na família.  E, de fato, conforme se pode constatar através dos dados dispostos na 
Tabela 1.11, no caso dos homens, tanto no Brasil, como um todo, quanto das duas 
regiões em destaque, “posição na família” parecia exercer menor influência na taxa 
de atividade,  principalmente no que se refere aos chefes e cônjuges. Entretanto, 
dentre as mulheres, eram consideráveis as diferenças entre essas duas posições: as 
cônjuges com taxas de atividade bem mais baixas do que as chefes de família.  De 
um modo geral, os contrastes se mostravam relativamente menores na Região 
Nordeste, vez que aí  as esposas eram mais “ativas” do que as mulheres da Região 
Sudeste na mesma condição.  Por outro lado, as filhas apresentavam taxas de 
atividade bastante mais elevadas na Região Sudeste (40,5%), superando as 
cônjuges (35,6%), o que não ocorria na Região Nordeste.  Isso se coadunava aos 
dados observados no que se refere à distribuição das taxas femininas de atividade 
por faixas etárias. 
    

TABELA  1.11 
Taxas de Atividade Masculinas e Femininas  

Segundo a Posição na Família 
Brasil e Regiões, 1990 

 
Posição na 

Família 
BRASIL NORDESTE SUDESTE 

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

Chefes 87,5 51,2 87,6 49,1 85,6 50,7 

Cônjuges 80,7 37,6 77,1 37,6 80,7 35,6 

Filhos 59,2 36,2 59,3 29,4 58,1 40,5 

Outros 64,8 28,1 58,9 23,6 66,9 31,4 

S/ parentesco 84,7 80,0 78,2 71,7 86,1 86,4 

 TOTAL 75,2 39,2 73,9 36,3 74,4 39,6 

 

Fonte: PNAD 1990, Tabela 4.3 e 4.4. IN: BRUSCHINI 1996:108. 
 

 
Cumpre destacar que, no tocante à distribuição setorial de homens e 

mulheres ocupados, nota-se uma convergência entre as duas regiões num 
importante aspecto: os homens se distribuíam mais eqüitativamente nos 
diferentes setores, enquanto as mulheres se concentravam sobretudo na prestação 
de serviços (Tabela 1.12).  Contudo, eram sensíveis os contrates regionais 
observados para os dois sexos. No particular,  os dados disponíveis revelam os 
efeitos das diferenças regionais nas  estruturas de mercado, predominando na 
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região Sudeste os setores relacionados às atividades industriais e urbanas, ao 
tempo em que no Nordeste ainda tinha destaque o setor agrícola, principalmente 
no que se refere aos homens.  

 Vale aqui destacar que na Região Nordeste, os diferenciais entre homens e 
mulheres no setor das Indústrias de Transformação eram relativamente pequenos: 
9,4% para os homens e 8,5% para as mulheres. Contudo, as desigualdades 
regionais nesse setor eram bastante consideráveis, com destacada vantagem para 
a Região Sudeste. Note-se, aliás, que nessa região, a porcentagem de mulheres 
(15,5%) na indústria de transformação era até mesmo mais elevada do que a 
porcentagem de homens,  trabalhadores nordestinos, nesse mesmo setor (Tabela 
1.12).  

 
   

TABELA 1.12 
Distribuição de Trabalhadores Ocupados, 

Por Sexo e Setor de Atividade - Brasil e Regiões, 1990 
 

SETORES DE 
ATIVIDADE 

BRASIL NORDESTE SUDESTE 

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

Agrícola 28.1 14,0 46,2 22,2 15,7 5,7 

Ind. De 
Transformação 

17,6 12,8 9,4 8,5 23,2 15,5 

Ind. de Construção 9,4 0,4 8,1 0,3 10,2 0,5 

Outras Ativ. 
Industriais 

2,1 0,5 1,7 0,4 1,8 0,4 

Comércio de Mercad. 12,3 12,2 11,7 11,7 13,0 13,8 

Prestação de Serviço 10,4 30,9 8,0 28,9 12,1 33,8 

Serv. Aux. Ativ. Econ. 3,3 3,0 1,8 1,8 4,4 4,0 

Transp. / 
Comunicação 

5,2 1,0 4,1 0,6 6,7 1,0 

Social 3,3 18,6 2,5 19,0 4,0 18,4 

Administração 5,1 4,0 4,8 5,4 5,2 3,3 

Outros 3,0 2,7 1,7 1,2 3,6 3,5 

            TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(em milhões) (40,0) (22,1) (10,9) (5,8) (18,1) (10,3) 

 

Fonte: FIBGE, PNAD 90, Tabela 3.18. IN: BRUSCHINI 1996:109. 

 
 
Mas o efeito cumulado dessas desigualdades regionais se fazia sentir de 

maneira mais acentuada ao se considerar os rendimentos mensais de homens e 
mulheres ocupados.  Sem dúvida, era na Região Nordeste que esses rendimentos se 
mostravam majoritariamente baixos, tanto no caso dos homens quanto das 
mulheres.  A começar pelo fato de que 14,8% dos homens e 16,3% das mulheres 
nessa região trabalhavam sem auferir nenhum rendimento (Tabela 1.13).  Note-se, 
aliás, que as mulheres da Região Sudeste chegavam até a auferir rendimentos 
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mensais superiores aos dos homens nordestinos, ficando com os homens da Região 
Sudeste os mais elevados rendimentos mensais. 

 
 

TABELA 1.13 
Distribuição dos Trabalhadores Segundo 

A Faixa de Rendimento Médio Mensal  -  Brasil e Regiões, 1990 
 

CLASSES DE 
RENDIMENTO 

BRASIL NORDESTE SUDESTE 

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

Até ½ s.m. 4,5 11,6 9,7 26,0 2,3 6,7 

Mais de ½ a 1 s. m. 13,0 17,7 22,1 22,4 9,6 16,3 

Mais de 1 a 2 s.m. 19,7 20,9 23,8 16,9 17,2 22,8 

Mais de 2 a 5 s.m. 28,4 22,0 18,6 11,5 32,2 27,7 

Mais de 5 a 10 s.m. 13,2 8,4 5,8 4,1 17,3 10,6 

Mais de 10 s.m. 6,4 3,9 2,8 1,6 8,4 5,2 

Mais de 20 s.m. 4,1 1,6 1,6 0,8 5,4 2,0 

Sem rendimento 10,0 13,3 14,8 16,3 6,7 7,9 

Sem declaração 0,8 0,6 0,8 0,4 0,1 0,8 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(em milhões (41,6) (22,9) (11,3) (5,9) (18,9) (10,7) 

Fonte: FIBGE, PNAD 90, Tabela 3.5. IN: BRUSCHINI 1996:113. 
 
 
No outro extremo estavam as mulheres da Região Nordeste: 26,0% só 

recebiam até ½ salário mínimo, enquanto 22,4% conseguiam um pouco mais, 
chegando até um salário mínimo por mês. Ao mesmo tempo, a porcentagem de 
mulheres que auferiam mais de 20 salários mínimos nessa região era, de fato, 
desprezível: 0,8%.  Nesse patamar estavam 1,6% dos homens da Região e, no 
Sudeste, 2,0% das mulheres e 5,4% dos homens. 
 
 
À Guisa de Conclusão 
 

Por certo, os dados aqui apresentadas nos levam a concluir que apesar do 
crescimento quantitativo observado em relação à participação das mulheres no 
mercado de trabalho, as distorções entre os sexos ainda são patentes.  E essas 
distorções são ainda mais marcantes, quando aliadas às desigualdades regionais.     
  Dado o contexto de globalização das economias e processo de 
reestruturação produtiva que vem se acentuando em todos os países na última 
década - e, em especial, com as inovações tecnológicas ora sendo implementadas 
nas empresas - resta aqui indagar sobre as tendências do trabalho feminino para o 
futuro.  Nesse respeito, entretanto, a literatura que versa sobre “gênero e 
reestruturação produtiva”, embora ampliando-se consideravelmente nos últimos 
anos, ainda não conseguiu apontar, com precisão, onde, como e quanto esses 
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processos têm, de fato, implicado em sensíveis mudanças nos padrões e tendências 
aqui discutidos. 

Avaliando os efeitos da reestruturação produtiva e inovação tecnológica no 
trabalho feminino na América Latina a partir da análise das cadeias produtivas, por 
exemplo, Lais Abramo (1998) observa que eles não são lineares, variando de 
acordo com o setor. Nas suas palavras: 

“(...) a natureza dos efeitos dos processos de reestruturação produtiva e inovação 
tecnológica sobre o trabalho feminino são diferentes se compararmos o setor 

industrial ao setor serviços, seja devido ao fato da dinâmica desses processos ser 
diferente em cada um deles, seja devido às distintas formas de inserção das 
mulheres em cada um deles nas etapas anteriores à reestruturação” (ABRAMO, 

1998, p.57). 

                
Semelhante observação é feita por Cristina Bruschini (2001), Helena Hirata 

(2002), Abreu,  Sorj e Ramalho (1995), e outras pesquisadoras voltadas para a 
análise do trabalho feminino na sociedade brasileira. Elas ressaltam que ainda são 
muitas as interrogações sobre os rumos da divisão sexual do trabalho no mercado, 
das tendências à “precarização e instabilização” das condições de emprego e 
trabalho e, portanto, sobre o que tudo isso implicará para o trabalho feminino.  

 Contudo, parece existir consenso em que se ainda é cedo para previsões, de 
qualquer forma, nenhuma análise sobre globalização e reestruturação produtiva 
poderá retratar a situação em sua amplitude, se não estiver munida de uma 
perspectiva de gênero.  
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