
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DO TRABALHO 
TRAJETÓRIA DAS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO: PERSPECTIVAS E AVANÇOS 

AUTOR(ES)  INSTITUIÇÃO 
Maria Aparecida Afonso Oliveira  IFNMG 

RESUMO 
O presente estudo visa apresentar como vem acorrendo a inserção de mulheres no mercado de trabalho. 
Sobretudo, pretende pesquisar as transformações sofridas na sociedade, até a chegada do capitalismo, o 
qual  provocou  mudanças  posteriores  no  mercado  de  trabalho  e  o  reconhecimento  dos  direitos  das 
mulheres  na  sociedade.  Assim,  a  presente  pesquisa  permite  adentrar  na  participação  feminina  no 
mercado de trabalho, suas  lutas e conquistas. Com o aumento da procura pela mão de obra feminina, a 
mulher  passa  a  se  preocupar  com  a  sua  escolaridade,  estudando mais,  chegando  às  universidades,  e 
almejando melhores empregos. Dessa forma, começa assumir um perfil profissional e não somente o de 
dona  de  casa.  As  feministas  surgem,  sobretudo,  com  o  objetivo  de  lutar  pelos  direitos  das mulheres, 
ignorados  pela  sociedade  capitalista.  Entretanto,  percebe‐se  ainda,  com  muita  frequência,  a  visão 
preconceituosa, sexista e discriminatória que permeia o senso comum no Brasil. Em relação à inserção da 
mulher no mercado de trabalho, apesar dos avanços, muito ainda há que ser realizado, para que sejam 
assegurados cada vez mais os direitos sociais e trabalhistas das mulheres no Brasil e no mundo, trazendo o 
reconhecimento  da  importância  da  mulher  para  o  desenvolvimento  econômico  e  político  para  a 
sociedade. Todavia, mesmo com o aumento da escolaridade, e mais qualificação profissional, percebe‐se 
que  a mulher  ainda  sofre discriminação, pois,  algumas empresas e  indústrias,  inserem  as mulheres no 
mercado de trabalho, porém, recebem atribuições menos valorizadas em relação aos cargos dos homens. 
Dessa maneira, muitas, apesar de estarem empregadas, ainda continuam recebendo salários inferiores ao 
dos homens, realizando as mesmas atividades e tendo um ensino melhor, causando assim a exclusão e as 
desigualdades de gênero presentes na sociedade no que se  refere ao mercado de  trabalho  feminino. A 
mulher deste século ainda enfrenta barreiras, no que diz respeito ao cumprimento de diversos direitos, 
tais como valorização do trabalho, saúde, combate à violência, participação política, dentre outros. Ainda 
são  excluídas  dos  assuntos  públicos,  e mais  especificamente  dos  econômicos.  Entretanto,  a  luta  das 
mulheres  se  dá,  sobretudo,  pela  visibilidade  de  espaços  escondidos  e  contribuem  para  acabar  com  a 
invisibilidade que lhes foi destinada pela ideologia dominante e a sociedade patriarcal. 
 
Palavras‐chave: mercado de trabalho; mulher; capitalismo; desigualdade de gênero. 
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Todas as transformações a que nos referimos pouco tocaram a condição milenar de 
homens e mulheres pobres. Tradicionalmente, as mulheres sempre trabalharam nos 
campos, e sempre trabalharam mais do que os homens, ganhando menos e obtendo 
menos privilégios e direitos legais. 2 

 

RESUMO 
O presente estudo visa apresentar como vem acorrendo a inserção de mulheres no mercado de 
trabalho. Sobretudo, pretende pesquisar as transformações sofridas na sociedade, até a 
chegada do capitalismo, o qual provocou mudanças posteriores no mercado de trabalho e o 
reconhecimento dos direitos das mulheres na sociedade. Assim, a presente pesquisa permite 
adentrar na participação feminina no mercado de trabalho, suas lutas e conquistas. Com o 
aumento da procura pela mão de obra feminina, a mulher passa a se preocupar com a sua 
escolaridade, estudando mais, chegando às universidades, e almejando melhores empregos. 
Dessa forma, começa assumir um perfil profissional e não somente o de dona de casa. As 
feministas surgem, sobretudo, com o objetivo de lutar pelos direitos das mulheres, ignorados 
pela sociedade capitalista. Entretanto, percebe-se ainda, com muita frequência, a visão 
preconceituosa, sexista e discriminatória que permeia o senso comum no Brasil. Em relação à 
inserção da mulher no mercado de trabalho, apesar dos avanços, muito ainda há que ser 
realizado, para que sejam assegurados cada vez mais os direitos sociais e trabalhistas das 
mulheres no Brasil e no mundo, trazendo o reconhecimento da importância da mulher para o 
desenvolvimento econômico e político para a sociedade. Todavia, mesmo com o aumento da 
escolaridade, e mais qualificação profissional, percebe-se que a mulher ainda sofre 
discriminação, pois, algumas empresas e indústrias, inserem as mulheres no mercado de 
trabalho, porém, recebem atribuições menos valorizadas em relação aos cargos dos homens. 
Dessa maneira, muitas, apesar de estarem empregadas, ainda continuam recebendo salários 
inferiores ao dos homens, realizando as mesmas atividades e tendo um ensino melhor, 
causando assim a exclusão e as desigualdades de gênero presentes na sociedade no que se 
refere ao mercado de trabalho feminino. A mulher deste século ainda enfrenta barreiras, no 
que diz respeito ao cumprimento de diversos direitos, tais como valorização do trabalho, 
saúde, combate à violência, participação política, dentre outros. Ainda são excluídas dos 
assuntos públicos, e mais especificamente dos econômicos. Entretanto, a luta das mulheres se 
dá, sobretudo, pela visibilidade de espaços escondidos e contribuem para acabar com a 
invisibilidade que lhes foi destinada pela ideologia dominante e a sociedade patriarcal. 
 

                                                            
1 Comunicadora e Educadora Popular pela Cáritas Baixo Jequitinhonha. Especialista em Didática e Metodologia 
do Ensino Superior e licenciada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes. 
Assessora Pedagógica do Programa Cisternas nas Escolas/Articulação do Semiárido Brasileiro. Integrante do 
GITEC – Grupo Intersetorial de Trabalho em Educação do Campo/IFNMG Campus Almenara.  Membro da 
Articulação por Uma Educação do Campo no Semiárido Mineiro e da Rede Mineira de Educadores/as Populares 
em Economia Popular Solidária. Cursista do CRB – Curso de Realidade Brasileira no Vale do 
Jequitinhonha/IFNMG Campus Araçuaí. 

2 MURARO, 2002, p. 127. 
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Introdução 

      Como profissionais críticos e atuantes no campo do ensino, observamos que, 
recentemente, a participação das mulheres no mercado de trabalho brasileiro é marcada por 
progressos, mas ainda há muito para avançar. No Brasil, diversos autores têm apontado que as 
mulheres apresentam nível educacional médio, superior ao dos homens, o que deveria resultar 
em melhores oportunidades de emprego. A presente pesquisa permite adentrar na participação 
feminina no mercado de trabalho, suas conquistas e lutas. Os resultados, todavia, revelam que 
a melhora no padrão de inserção feminina no mercado de trabalho tem efeitos limitados sobre 
o bem-estar familiar. 
 A Inglaterra foi o berço da indústria moderna, o instrumento de trabalho 
conhecido era a força bruta, em seguida com os avanços e domínio de território, passou-se a 
utilizar os animais para o trabalho com força, e, mais adiante máquinas foram criadas e 
utilizadas em todo o mundo, substituindo em alguns casos, o trabalho dos homens e animais. 
Essas máquinas, das quais, partem a revolução industrial substituindo o trabalhador, passam a 
investir anos mais tarde na aplicação da força hidráulica. Com essa modernização, as 
indústrias procuram lucro, trabalho acelerado e flexível. Almejando flexibilidade e agilidade 
nas produções, as indústrias capitalistas, então empregam as mulheres e crianças, dessa forma 
a maquinaria coloca todos os membros da família sobre o seu domínio, sem distinção de sexo 
e idade. 
 A revolução industrial foi preparada, para dar início ao capitalismo, com a criação 
de grandes fábricas. Nesse novo sistema a produção econômica é transferida para as fábricas, 
e, como o mercado era incipiente e precário, só existiam homens. Sendo assim, as mulheres 
são incentivadas a ficarem em casa e cuidar dos filhos, do lar e do marido.  Nessa época, final 
do século XVII, era considerado um escândalo na sociedade o fato de as mulheres 
trabalharem fora, pois, de acordo com os costumes, deveriam somente cuidar da família. 
  
Reflexões sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho  
 

      As mulheres, especialmente as de condições financeiras menos favoráveis, em sua 
maioria tiveram uma dupla jornada, uma em casa e outra no local de trabalho. Foram essas 
mulheres que lutaram para a igualdade entre os sexos no mercado de trabalho, uma vez que, 
eram vítimas de exploração e discriminação. Foram elas que, durante a Revolução Francesa, 
tomaram a Bastilha, avançando sobre Versalhes no ato de por fim à monarquia. Com o fim da 
monarquia, estas foram à Assembléia do Povo, reivindicar seus direitos. 
 

Depois da Revolução Francesa, as mulheres constituíram quase a metade das massas 
operárias do século XIX. Durante a primeira metade deste século, eram comuns 
jornadas de quatorze horas diárias de trabalho em condições inumanas, e também o 
trabalho de crianças e mulheres grávidas. Grandes conquistas foram a semana de 
seis dias e depois a de cinco dias e meio, bem como a proibição do trabalho infantil. 
E depois a jornada de dez e, finalmente de oito horas. (MURARO, 2002, p. 128). 
  
 



     Uma questão que preocupava a sociedade era a mortalidade feminina, que 
continuava a aumentar, devido ao fato de as mulheres trabalharem nas mesmas atividades 
cansativas e desgastantes que os homens, sua jornada de trabalho era maior, e o salário muito 
inferior ao masculino. Devido às péssimas condições dos trabalhadores, Karl Marx e Friedrich 
Engels, em 1848 escrevem o seu manifesto e indignações sobre as condições de trabalho no 
mercado capitalista. Nesse manifesto foram levados em consideração os trabalhadores 
explorados, no século XIX, no qual a classe operária começa a lutar e conquistar os seus 
direitos. 
 

Coincidentemente, é no mesmo ano em que Marx e Engels escreveram seu 
manifesto que um punhado de mulheres se reúne do outro lado do Atlântico, 
levantando bandeira semelhante, que poderia também ser compreendida como um: 
“Mulheres do mundo inteiro, uni-vos.” São as primeiras feministas, que realizam o 
primeiro encontro de sua história em Seneca Falls, perto de Nova York, nos Estados 
Unidos, exatamente em 1848. (MURARO, 2002, p. 131). 
 

 
                  Nesse período as feministas iniciam uma busca sem fim, pelos seus direitos civis, 
em todo o mundo. Direitos como o voto, à educação de qualidade e melhores oportunidades 
de trabalho. Essas feministas participavam de movimentos sociais, tais como a abolição da 
escravidão, organizando-se em vários países, cada vez mais as multidões aumentavam na 
busca para que seus direitos fossem respeitados e cumpridos. Contudo, o aumento do 
desemprego fazia com que, muitas mulheres fossem demitidas para dar seu lugar a um 
homem. Passaram a ser consideradas culpadas pelo auto índice de desemprego em todo o 
mundo. 
                  O trabalho para muitos é visto como fonte de satisfação de muitas necessidades 
individuais. Assim, o trabalho de cada um contribui de alguma forma para o crescimento da 
sociedade e a criação de seu perfil. Por isso, percebe-se a importante contribuição da mulher 
na construção da atual sociedade. 
  

Nas classes operárias urbanas emergentes, mais e mais o trabalho da mulher é 
necessário para a sobrevivência da família. Esta não é mais a unidade de produção e 
reprodução, e sim apenas o lócus da reprodução da força de trabalho, como em todas 
as sociedades industriais. Nestas classes, a condição da mulher é um pouco melhor 
do que na classe camponesa, pois, o seu trabalho é cada vez mais necessário, não só 
para a sobrevivência da família como para uma acumulação maior do capital: é da 
exploração da mulher em relação ao homem (...) que o capitalismo extrai um lucro 
bem maior do que se todos os operários fossem homens. (MURARO, 2002, p. 154). 
 
   

                  A imagem da mulher como dona de casa está em transformação, como também, a 
sua inserção no mercado de trabalho. Essa imagem muda e se aperfeiçoa em cada país, de 
acordo com o seu ambiente de trabalho. Apesar de muitos países ainda educarem e 
prepararem a mulher para o marido, filhos, casa e família, isso está longe do que elas 
realmente almejam. Já em outros, a mulher é vista como importante componente para o 
desenvolvimento do país.  
 

As razões que impelem as mulheres a trabalhar são, antes de tudo e por toda parte, 
de ordem econômica (é o caso da quase totalidade dos indivíduos interrogados na 



França), mesmo que, entre as menos favorecidas, se trate de sobrevivência e de 
permitir à família mais meios para o lazer, a cultura, as distrações. (LAUWE, 1967, 
p. 20).  
 
 

                  A imagem da mulher inicia uma mudança, de boa dona de casa, para trabalhadora 
assalariada, quando essa começa a ajudar nas despesas, colocando todo o seu salário em seu 
lar. Por essa atitude, passa a ser vista pelos homens e toda a sociedade, como boa dona de casa 
e que se importa com o bem estar de sua família. Sendo assim, nasce à imagem da nova 
mulher na sociedade, essa nova imagem faz uma transformação do conjunto das estruturas 
sociais, principalmente em relação às diferenças entre os sexos. 
 

No entanto, a noção de igualdade total dos sexos ganha manifestamente terreno. Os 
homens e as mulheres sentem essa verdade, mas tem medo, cada um à sua maneira. 
O direito de voto é admitido mais facilmente que o direito ao trabalho ou a 
possibilidade de exercer cargo de chefia porque ele afeta menos diretamente as 
relações tradicionais entre os sexos. (LAUWE, 1967, p. 29). 
 

 

                  Conforme já citado, desde a antiguidade a mulher está presente no universo do 
trabalho, passando pelo trabalho escravo, às indústrias, na idade média quando houve um 
significativo desenvolvimento nas associações de ofício e as corporações, assim como nas 
sociedades pré-capitalistas. Durantes essas etapas da história, as funções representativas na 
sociedade eram desenvolvidas pelos homens. Predominava a desigualdade dos sexos no 
mercado de trabalho, tornou-se um escândalo quando no século XV a mulher recebia metade 
do salário do homem, realizando a mesma função. 
  

O livre acesso ao trabalho, a liberdade de contratar e a maleabilidade das condições 
contratuais abriram as portas à mão-de-obra feminina. E a maquinaria, cujo 
funcionamento independe, na maioria das vezes, da força muscular, propiciou larga 
margem de atividade a mulheres e crianças, cujo assalariamento, em grandes 
contingentes, nas funções fabris, marcou o início do capitalismo industrial. 
(ALENCAR, 1988, p. 10). 
 
 

                   Decorrente disso, as fábricas dentro da liberdade de contratar os trabalhadores, 
compravam as forças de trabalho da mulher a preços irrisórios e as obrigavam a trabalharem 
cerca de dezessete horas por dia, para aumentar a produção. Essa exploração sem limite 
chamou a atenção dos socialistas que se propuseram a analisarem o importante papel das 
mulheres na sociedade. 
                  Durante anos de conquistas, finalmente em 1878, na Alemanha, passou-se a 
considerar necessário o repouso da mulher pós parto, podendo ficar em casa durante alguns 
dias. Em 1891 o Código Industrial proibiu o trabalho noturno das mulheres. Agradava o 
trabalho prestado pelas mulheres às indústrias, elas manejavam bem as máquinas, realizando 
as mesmas cansativas jornada de trabalho dos homens ou até mais que eles, e ganhavam 
metade do salário. Assim, impunha-se a regulamentação do trabalho feminino. 
                 A Organização Internacional do Trabalho (OIT) decidiu assegurar o direito às 
mulheres à igualdade no mercado de trabalho, principalmente em relação ao salário inferior 
ao dos homens. Assegurar tratamento igual no local de trabalho e o fundamental que por 



muito tempo foi considerado desnecessário: a licença a maternidade, e a proibição do 
empregador a demitir a mulher gestante. Essas foram conquistas extremamente significativas 
das mulheres no mercado de trabalho, assegurando-lhes os seus direitos trabalhistas e sociais, 
que durante séculos foram esquecidos e deixados de lado, considerados desnecessários para o 
avanço das indústrias capitalistas. 
 

Ao mesmo tempo, a procura da mão-de-obra feminina não se baseia no impulso 
humanitário da proteção aos mais fracos, mas na necessidade mesma dessa mão-de-
obra, em qualquer ramo de atividade não dependente do emprego da força muscular, 
elemento que, aliás, vem decrescendo de importância, à medida que nos afastamos 
da idade da pedra. (ALENCAR, 1988, p. 57). 

 
     É necessário que os países comprometidos com a igualdade e justiça, fiscalizem e 
façam com que se cumpram as leis trabalhistas, principalmente no que diz respeito á 
discriminação das mulheres no mercado de trabalho e sua inferioridade quanto aos salários e 
cargos de prestígio, ocupados por homens em sua maioria. 
 Conforme Bava (2000), o conceito de força de trabalho na atualidade, é tomado da 
economia política, em uma sociedade em que todos os integrantes têm plenas condições de 
realização de atividades produtivas, sem distinção de sexo.  Entretanto, a força de trabalho em 
nosso país, ainda se diferencia segundo o sexo e a idade. Assim, o trabalho feminino tem 
recebido atenção de vários estudiosos, diferenciando o trabalho assalariado e o trabalho 
doméstico, ambos realizados pelas mulheres. 
 

O mercado de trabalho pode ser investigado a partir do perfil profissional da força 
de trabalho, a partir da origem sócio-econômica dessa força, a partir da divisão de 
trabalho que se realiza em todo o Brasil; em síntese, tomando-se a história das 
unidades de produção e dos produtores de mercadoria como referências sociais 
básicas. (BAVA, 2000, p. 44). 

 
 
                   Sabe-se que a classe trabalhadora inclui, então, todos aqueles e aquelas que 
vendem sua força de trabalho em troca de um salário, mas estão ocorrendo mutações 
importantes, no que se refere ao mercado de trabalho. Uma mudança é a divisão sexual do 
trabalho, onde se vivencia um grande aumento do trabalho feminino em diversos países. 
Entretanto, mesmo com esse aumento no mercado de trabalho, as mulheres continuam 
recebendo menos que os homens. 
 

Vimos que nas últimas décadas o trabalho feminino vem aumentando ainda mais 
significativamente no mundo produtivo fabril. Essa incorporação, entretanto, tem 
desenhado uma (nova) divisão sexual do trabalho em que, salvo raras exceções, ao 
trabalho feminino têm sido reservadas as áreas de trabalho intensivo, com níveis 
ainda mais intensificados de exploração do trabalho, enquanto aquelas áreas 
caracterizadas como de capital intensivo, dotadas de maior desenvolvimento 
tecnológico, permanecem reservadas ao trabalho masculino. (ANTUNES, 1999, p. 
108. Grifo da autora). 
 
 
 

    Nota-se que as mulheres vêm sendo duplamente exploradas pelo capital. Contudo, 
pode se inferir que esse aumento das mulheres no mercado de trabalho se dá pela sua 



independência, nível de escolaridade e comprometimento no trabalho. A luta da mulher 
permanece em uma ação contra as formas de opressão masculina, buscando com que seus 
direitos sejam igualitários e respeitados, tanto no mercado de trabalho, quanto fora dele.  
     Nesse sentido a OIT, amoldaram ou construíram leis regulamentando o trabalho 
feminino, com o objetivo de proteger a mulher, principalmente durante a maternidade. O 
Brasil cumpre as leis trabalhistas, que vigoram em vários países, resguardando os direitos das 
mulheres sendo os principais a proteção à maternidade, ao trabalho noturno em fábricas e ao 
trabalho subterrâneo. Mesmo assim, sabemos que muitas vezes, essas leis não são cumpridas, 
e durante anos a lei que assegura os direitos trabalhistas a classe feminina foi modificada, 
sofrendo muitas alterações, nas quais, muitas brechas fazem com que, as empresas e 
indústrias contratem e demitam as mulheres conforme sua vontade e interesse. Segundo 
salienta Alencar, (1999, p. 108), a expansão da Mão de obra feminina vem acompanhada por 
trabalhos precarizados, com desníveis de salários ainda maiores em relação aos homens, e 
realizando jornadas mais longas. 
                   O mercado capitalista exige cada vez mais, uma força de trabalho qualificada, 
utilizando como instrumentos a tecnologia. Com o aumento do nível de escolaridade, cresce 
as qualificações de trabalho, onde na sociedade atual, se realiza uma mão de obra mais 
complexa nas indústrias, em relação às gerações passadas.  
    Percebe-se que anteriormente, a transformação social decorria da contradição 
entre as forças produtivas e as relações de produção, agora a transformação passa a decorrer 
da contradição entre as classes sociais, os trabalhadores passam a lutar contra a exploração de 
sua força de trabalho, sendo os principais agentes da transformação do modo de produção das 
indústrias capitalistas. De acordo com Santos (1992, p. 65), “as reivindicações dos 
trabalhadores caminham em direção a redução do tempo de trabalho no segundo termo do 
modelo da mais-valia”.   Hoje os sindicatos de trabalhadores/as, lutam para por fim, a essas 
explorações dos profissionais atuantes nas indústrias e grandes empresas. Lutam por melhores 
condições de trabalho, segurança, cursos de capacitação, respeito, igualdade e que seja 
cumprida a jornada trabalhada.  
 

O Brasil está passando por profundas transformações econômicas e culturais ao 
longo das últimas duas décadas, num processo que tem como uma de suas 
características a crescente valorização da mão de obra feminina no mercado de 
trabalho. A inserção das mulheres no mercado de trabalho melhora tanto 
quantitativamente, via aumento da taxa de participação feminina, como 
qualitativamente, através do acesso a melhores postos de trabalho, antes reservados 
aos homens. (BARROS, CORSEUIL, FIRPO, SANTOS, 2001, p. 8).  
 
 

                  Mesmo com o aumento da inserção de mulheres no mercado de trabalho, ainda 
existem significativas diferenças salariais entre homens e mulheres, mesmo quando se trata de 
comparar pessoas com mesmo nível de qualificação e ocupando postos de trabalho 
semelhantes. De acordo com a revista do Observatório Social: “A mulher no mercado de 
trabalho”, as mulheres buscam igualdade entre os sexos, salários justos e posições melhores 
no mercado de trabalho, pois além da discriminação na contratação e ascensão profissional, 
ainda têm que cuidar dos filhos e da casa, tarefas que lhes são tradicionalmente atribuídas. 



            Apesar das grandes empresas ainda possuírem um perfil machista e de 
discriminação as mulheres estão conquistando seu espaço no mercado de trabalho, pois: 
 

Nossas estratégias para superar a discriminação e a exclusão social passam por 
identificar temas importantes e prioritários que contribuam para a igualdade de 
oportunidades no mundo do trabalho e sindical. As demandas de trabalhadoras e 
trabalhadores são diferenciadas dada a divisão sexual do trabalho e as relações de 
poder. Por isso é fundamental considerar a situação concreta das mulheres para a 
formulação do conjunto das políticas e da intervenção sindical. (OBSERVATÓRIO 
SOCIAL EM REVISTA: A mulher no mercado de trabalho, nº 5, 2004, p. 16). 

 
 
     A partir do final da década de 1980, começam a surgir nas centrais sindicais as 
comissões ou secretarias de mulheres, onde os debates geram propostas de ações sindicais e 
trazem a possibilidade de as mulheres se organizarem e influir nas políticas e práticas 
sindicais. 
                   A situação das mulheres no mercado de trabalho vem gerando uma grande 
repercussão, nos campos das pesquisas, quando se trata de ressaltar a desigualdade de gênero 
e problemas isolados sofridos pelas profissionais no ambiente de trabalho. A participação 
feminina ganha destaque no mercado de trabalho brasileiro desde a metade dos anos de 1970, 
quando as mulheres buscavam seu espaço profissional, lutando contra más condições de 
trabalho, discriminação de sexo e auto índice de desemprego. 
         O feminismo surge com força, liderado por mulheres com experiências políticas em 
vários países, com o objetivo de combater essa discriminação do sexo, luta pelos direitos civis 
e liberdade de expressão. Para Saffioti (1988, p. 157), “movimentos de mulheres lutam pela 
coletivização de espaços escondidos, contribuindo para acabar com a invisibilidade que lhes 
foi destinada pela ideologia dominante”.  

Do ponto de vista social, político e teórico o feminismo sofre muita influência do 
marxismo, ambos têm perspectivas de transformação profunda das relações sociais. Segundo 
Lucila Scavone,  

 
Muitas categorias marxistas à análise da produção capitalista foram utilizadas pelo 
feminismo contemporâneo para o estudo da produção domestica; também foi intenso 
o debate sobre a relação da opressão feminina com o capital. Por outro lado, a crítica 
marxista contemporânea não ficou indiferente as principais questões levantadas pelo 
feminismo. (SCAVONE, 1996, p. 107). 

Conforme a sociedade sofre transformações em suas estruturas isso se reflete nas 
famílias, na qual, as mulheres percebem sua suposta inferioridade diante dos homens. Para 
Scavone, “talvez o principal impasse no diálogo do feminismo com o marxismo seja a 
superação de um determinismo único e no reconhecimento da complexidade de uma realidade 
social multifacetada, cuja transformação passa pela reformulação das relações de todos os 
rivais”. (SCAVONE, 1996, p. 111).  

A abordagem marxista caracteriza as mulheres como importante componente da 
classe trabalhadora. Entretanto, o marxismo subestima a relação entre o homem e a mulher 
frente ao patriarcado, para focar nas questões de classes e na compreensão das leis de 
movimento da sociedade capitalista. 

Embora o marxismo tenha acuradamente percebido o ciclo de transformações do 
século XIX, sem dúvida subestimou a força do patriarcado frente ao capitalismo que 



se instalava. Pois, ao introduzir mulheres e crianças no mercado de trabalho, não só 
forçava a baixa geral do nível de remuneração da força de trabalho como, também, 
desorganizava a ordem doméstica, prejudicando o usufruto masculino do 
atendimento doméstico promovido pelas mulheres. (HARTMANN, p. 9).  

     As mulheres com seus salários inferiores demonstram uma das manifestações do poder 
masculino, com a divisão sexual do trabalho, os trabalhos oferecidos às mulheres são uma 
extensão dos trabalhos domésticos, que, ao sentirem-se inferiorizadas passam a buscar seus 
direitos trabalhistas e sociais. Percebe-se que o feminismo e a luta de classes traçam caminhos 
e objetivos diferentes. 
    O aumento do trabalho feminino toma peso com as transformações demográficas, 
culturais e o papel social da mulher, alterando a identidade feminina, voltando principalmente 
para a remuneração, com mais escolaridade e possibilidade de ingresso nas universidades do 
país, as mulheres passam a terem mais oportunidade no mercado de trabalho. No entanto, 
estas, quando realizam suas atividades domésticas, são colocados de lado, como inativas na 
economia do país.   
     Não obstante, existe ainda hoje um percentual elevado de trabalhadoras em ocupações 
precárias ou de má qualidade, as mulheres se deparam com outra dimensão do avanço, que 
vêm ganhando no segmento formal do mercado de trabalho. As mulheres buscam seu espaço 
no mercado de trabalho, não somente nas profissões consideradas femininas, como psicologia, 
magistério entre outras, mas principalmente nos setores industriais, financeiros e econômicos, 
uma forma de combater as desigualdades salariais em relação aos colegas do sexo masculino, 
mesmo quando as condições são iguais entre mulheres e homens, como por exemplo, o nível 
de escolaridade. A este respeito, Leite e Salas (2005), consideram, 
 

Apesar da maior participação no trabalho extradoméstico remunerado, as condições 
e os níveis do ganho médio das mulheres mostram uma persistente diferença em 
relação aos dos homens. E embora a defasagem venha diminuindo nos últimos anos, 
ela se mantém.  (LEITE, SALAS, 2005, p. 89).  

   Com essas mudanças na sociedade, principalmente no setor econômico, o termo 
gênero é utilizado para designar as relações sociais entre os sexos, uma forma de indicar 
construções culturais, ou seja, a criação inteiramente social de idéias sobre os papéis 
adequados aos homens e as mulheres. A sociedade representa o gênero como forma de 
articular as regras de relações sociais, ou construir o significado da experiência, reforça a 
teoria de que o homem é para o trabalho e a mulher para cuidar dos filhos e do lar, mantendo 
a família em harmonia. As diferenças entre os sexos são percebidas pelo estudo do gênero, 
elemento constitutivo de tais relações sociais. 

   De acordo com Scott (1995, p. 86) “gênero é uma forma primária de dar 
significado às relações de poder. As mudanças na organização das relações sociais 
correspondem sempre às mudanças nas representações do poder”. Assim, pode-se dizer 
gênero é uma construção social, pois vai se modificando ao longo do tempo e de acordo com 
os costumes de cada lugar. 

   Os gêneros são assim construídos, como duas essências sociais hierarquizadas. 
As mulheres desde crianças são educadas para o casamento, marido, filhos, família e lar, 
enquanto os homens são induzidos aos estudos, uma boa profissão e carreira exemplar. Temos 



que mudar esses pensamentos antagônicos, à luta das mulheres por espaço, na sociedade, 
deixar de ser vista somente como a “dona de casa” e sim ser notada como contribuinte ativa 
no mercado de trabalho e para a economia do país. 

Assim acontece a dominação masculina, sobre as mulheres, do ponto de vista dos 
dominantes às relações de dominação, fazem-se ser vistas como naturais. A mulher vê sua 
imagem desvalorizada, em casa ou no trabalho, e considera esse fato como normal (natural) 
na sociedade. 

 Ademais, de longas lutas das mulheres para edificar o reconhecimento de suas 
qualificações, as tarefas geradas pelas mudanças tecnológicas e que redistribuíram entre os 
homens e as mulheres serão recompostas, de modo a empobrecer o trabalho feminino, 
mantendo assim, o valor do trabalho masculino como superior. As mulheres estão ainda muito 
privadas do seu papel, sua função real. Conforme Bourdieu (1999), 

 
É característico dos dominantes estarem prontos a fazer reconhecer sua maneira de 
ser particular como universal. A definição de excelência está, em todos os aspectos, 
carregada de implicações masculinas, que têm a particularidade de não mostrarem 
como tais. (BOURDIEU, 1999, p.78) 
 
 

     Para conseguir um emprego ou uma posição, uma mulher tem que ter não só os 
atributos exigidos pelo cargo, ou seja, um excelente currículo, além de habilidades inerentes 
ao seu sexo, como também um controle emocional, psicológico, bom físico, autoridade entre 
outras qualidades. De fato, é raro as mulheres estarem suficientemente livres de total 
dependência, uma vez que antigamente sua educação as preparava para a submissão. 
     Três instâncias são responsáveis por essa dominação masculina e submissão das 
mulheres, sendo elas, a família, uma vez que, é no seio familiar que acontece a reprodução da 
dominação masculina, na família se impõem a experiência da divisão sexual do trabalho, na 
qual, a menina ajuda à mãe nas atividades em casa, enquanto o menino brinca, conversa e 
aprende uma profissão com a ajuda e incentivo do pai. A segunda instância é a igreja, a qual 
condena todas as faltas femininas à decência, julgando o seu comportamento, sua postura e 
ate o jeito de comunicar-se. Subtende-se que a mulher deve ser subordinada ao homem, 
principalmente no casamento. Por fim, a última instância são as escolas libertadas da igreja, 
mas que continuam a transmitir os mesmos valores da representação patriarcal (desigualdades 
entre homem e mulher). A mulher vista como o ser passivo e do lar, o homem visto como 
agressivo e trabalhador, o que sustenta a casa. Esses são os fatores institucionais da 
reprodução da divisão dos gêneros, ou os responsáveis por essa divisão dos sexos, a família, a 
igreja e a escola. 
    Assim como a mudança na estrutura familiar, da igreja e da escola, foram responsáveis 
pela predominância da dominação masculina durante várias décadas, essas instituições foram 
ao longo dos anos um alicerce e apoio das mulheres na sua luta contra a discriminação do 
sexo, uma vez, que passaram a igualar o homem à mulher. Principalmente a escola contribuiu 
de forma significativa ao combate a discriminação do gênero, houve um aumento 
considerável ao acesso as mulheres à instrução, e também a independência econômica e 
posteriormente às transformações das estruturas familiares. Bordieu (1999) ressalta, 

 
 



Do mesmo modo, e mais banalmente, o aumento do número de mulheres que 
trabalham não pode deixar de afetar a divisão de tarefas domésticas e, ao mesmo 
tempo, os modelos tradicionais masculinos e femininos, acarretando, sem dúvida, 
consequências na aquisição de posição sexualmente diferenciadas no seio familiar: 
pode-se, assim, observar que as filhas de mães que trabalham têm aspirações de 
carreira mais elevadas e são menos apegadas ao modelo tradicional da condição 
feminina. (BOURDIEU, 1999,  p. 108). 
 
 

     Um dos contribuintes importantes das mulheres decisivas da transformação dessa 
condição foi o aumento do acesso dessas jovens ao ensino secundário e posteriormente ensino 
superior, relacionadas ao desenvolvimento das grandes administrações públicas ou 
particulares, isso leva a mulher, a uma importante posição no mercado de trabalho, na divisão 
do trabalho, um aumento significativo da classe feminina nas profissões consideradas 
masculinas e intelectuais, mesmo assim, ainda são excluídas da economia e política. Ainda 
persiste a divisão tradicional nas faculdades, na qual, as mulheres procuram mais a área do 
ensino ou da saúde, já os homens voltam para a ciência, mecânica, física entre outras, 
deixando claro que ainda há uma divisão sexual do trabalho. 

Retratando a condição da mulher no século XIX, Beauvoir (1970) relata: 
 

Embora os bens de raiz se achem em parte abalados, a burguesia apega-se à velha 
moral que vê, na solidez da família, a garantia da propriedade privada: exige a 
presença da mulher no lar tanto mais vigorosamente quanto sua emancipação torna-
se uma verdadeira ameaça; mesmo dentro da classe operária os homens tentaram 
frear essa libertação, porque as mulheres são encaradas como perigosas 
concorrentes, habituadas que estavam a trabalhar por salários mais baixos. 
(BEAUVOIR, 1970, p. 18). 

 
Em comparação aos dias atuais, a emancipação da mulher tem crescido de forma 

significativa. Entretanto, essa emancipação ainda é marcada por muitos desafios, pois o 
machismo ainda impera em alguns espaços e a sociedade ainda é marcada por muitas 
características patriarcais. A mulher deste século ainda enfrenta barreiras, no que diz respeito 
ao cumprimento de diversos direitos, tais como valorização do trabalho, saúde, combate à 
violência, participação política, dentre outros. Ainda são excluídas dos assuntos públicos, e 
mais especificamente dos econômicos.  
    Nota-se que a relação de dominação entre os homens e as mulheres, tal como ela se 
estabelece em todos os espaços sociais, não só na família, mas no ambiente político, escolar e 
no mercado de trabalho, na burocracia e na mídia, está ligada aos momentos da história e às 
posições no espaço social. 

Apesar de desde os anos 1890 e 1930 as mulheres realizarem muitas greves e 
mobilizações contra a exploração do trabalho feminino, as trabalhadoras ainda são vistas 
como mulheres frágeis e inocentes, sendo assim continuam sendo vítimas da dominação. 
  

Isso significa que lidamos mais com a construção masculina da identidade das 
mulheres trabalhadoras do que com sua própria percepção de sua condição social, 
sexual e individual. Não é à toa que, até recentemente, falar das trabalhadoras 
urbanas no Brasil significava retratar um mundo de opressão e exploração 
demasiada, em que elas apareciam como figuras vitimizadas e sem nenhuma 
possibilidade de resistência. Sem rosto, sem corpo, a operária foi transformada numa 
figura passiva, sem expressão política nem contorno pessoal. (RAGO, 2000, p. 579). 



 

 
        Todavia, assim como a industrialização, a modernidade e urbanização das 

cidades abririam para as mulheres novas perspectivas de emprego e de atuação no mercado de 
trabalho, assim também a sociedade deve redefinir seu perfil de que a mulher não seja 
somente dona de casa. 
 

Nesse contexto, com a crescente incorporação das mulheres ao mercado de trabalho 
e à esfera pública em geral, o trabalho feminino fora do lar passou a ser amplamente 
discutido, ao lado de temas relacionados à sexualidade: adultério, virgindade, 
casamento e prostituição. Enquanto o mundo do trabalho era representado pela 
metáfora do cabaré, o lar era valorizado como o ninho sagrado que abrigava a 
“rainha do lar” e o “reizinho da família”. (RAGO, 2000, p. 588).  
 
 

    Com o crescimento do setor fabril em todo o país, as cidades ficavam com um 
grande contingente de trabalhadores concentrados nos bairros considerados operários, esse 
meio acabou sendo considerado como perigoso e ameaçador para as mulheres. O trabalho nas 
fábricas era considerado perigoso, por influenciar a mulher a querer sempre igualdade no 
trabalho, melhores condições de emprego, mais escolaridade e capacitação, deixando assim, o 
tradicional sonho de constituir uma família cada vez mais distante. As feministas 
consideravam que até as mulheres mais ricas, tinham muitas dificuldades em conseguirem 
emprego, pois, o mercado de trabalho era dominado pelos homens, assim, passavam a estudar 
e se capacitar mais, deixando o desejo de família para segundo plano. As mulheres lutam até 
hoje por melhores condições no trabalho, querem somente que seus direitos sejam cumpridos 
e que sejam respeitadas no trabalho, nada de mais em relação ao que sempre tiveram que 
enfrentar durante séculos, discriminação, preconceito, assédio, más condições no trabalho e 
baixos salários. 

 
Considerações finais 

     A proposta inicial desse trabalho foi analisar como está acorrendo a inserção de 
mulheres no mercado de trabalho. Com o objetivo de analisar as transformações sofridas na 
sociedade, até a chegada do capitalismo, que teve uma importante contribuição para 
mudanças posteriores no mercado de trabalho e o reconhecimento dos direitos das mulheres 
na sociedade. 
     Com a revolução Industrial na Inglaterra inicia-se o capitalismo, a procura por 
mão de obra feminina e infantil, as fábricas procuram aumentar o capital e mais flexibilidade 
no trabalho, dessa maneira, as fábricas procuram as mulheres como um meio para acelerar a 
produção pagando muito menos a elas.  As mulheres começam a ganhar seu espaço na 
sociedade como uma cidadã ativa, na economia do país, a partir do momento em que o 
capitalismo se expande pelo mundo, na qual, a mão de obra barata e longas jornadas de 
trabalho passam a ser muito procuradas pelas fábricas e indústrias, com o objetivo de lucro e 
aumento da produção. 
    Com o aumento da procura pela mão de obra feminina, a mulher passa a se 
preocupar com a sua escolaridade, estudando mais, chegando às universidades, e almejando 



melhores empregos. Dessa forma, começa assumir um perfil profissional e não somente o de 
dona de casa. Entretanto, mesmo com o aumento da escolaridade, e mais qualificação 
profissional, percebe-se que a mulher sofre muita discriminação, pois, as grandes empresas e 
indústrias contratam homens menos qualificados, pensando que a mulher não servirá para o 
cargo, ou na maioria das vezes, inserem as mulheres no mercado de trabalho, porém, recebem 
atribuições menos valorizadas em relação aos cargos dos homens. Dessa maneira, muitas, 
apesar de estarem empregadas, ainda continuam recebendo salários inferiores ao dos homens, 
realizando as mesmas atividades mesmo tendo um ensino melhor, causando assim a exclusão 
e as desigualdades de gênero presentes na sociedade no que se refere ao mercado de trabalho 
feminino. 
     As feministas surgem, sobretudo, com o objetivo de lutar pelos direitos das mulheres, 
ignorados pela sociedade capitalista. Melhores salários, respeito no trabalho e igualdade dos 
direitos universais para cada cidadão. Evidentemente, percebe-se ainda, com muita 
frequência, a visão preconceituosa, sexista e discriminatória que permeia o senso comum no 
nosso país. Dessa forma, em relação à inserção de mulheres no mercado de trabalho, apesar 
dos avanços, muito ainda há que ser realizado, para que sejam assegurados cada vez mais os 
direitos sociais e trabalhistas das mulheres no Brasil e no mundo, trazendo o reconhecimento 
da importância da mulher para o desenvolvimento econômico e político da sociedade. 
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