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INSERÇÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO
Charleny Farias Paiva de Oliveira
Maria Gabriela Laurentino
Wellna Patricia Ricarte da Silva
Professora orientadora: Mestre Anne Cristine Cavalcanti da Silva1
Coorientadora: Prof. Dra. Carolina Leal de Lacerda Pires2

Resumo: Este trabalho tem como objetivo mostrar por meio de uma pesquisa
bibliográfica e descritiva a inserção da mulher no mercado de trabalho brasileiro ao
longo do tempo, assim como, investigar os desafios que interferem na inclusão da
mulher neste mercado, discutir as políticas públicas brasileiras de inserção feminina
no mercado de trabalho, e entender o papel das organizações no processo de
inclusão feminina. Hoje, as mulheres têm crescido muito profissionalmente,
mostrando à sociedade sua inteligência e potencial para todo tipo de ocupação.
Através da coleta de dados, pôde-se ampliar a compreensão sobre o tema e
entender que no processo de inserção feminina estão presentes baixos salários,
discriminações e assédios em geral que foram pauta no passado, e ainda persistem
nos dias atuais. Diversas políticas públicas foram criadas para contribuir com esse
ingresso das mulheres em todas as esferas, todavia, não é sempre que de fato elas
são validadas. As organizações, por sua vez, têm um papel fundamental nesta
inclusão e deverem servir como ponte de integração das mulheres, promovendo
políticas que facilitem o seu ingresso e a sua continuidade na empresa. Em síntese,
e apesar das lutas e conquistas obtidas pelas mulheres, percebe-se que, a
sociedade repulsa a perspectiva que a mulher tem de lutar por direitos igualitários e
tentar driblar toda essa visão inferiorizada, que por muitas vezes dificultam a sua luta
para se manifestar como pessoas qualificadas e capazes de exercer qualquer
papel na busca de crescimento e reconhecimento profissional.
Palavras-chave: Mulher. Mercado de trabalho. Inclusão feminina.
1 INTRODUÇÃO
Durante muitos anos coube a mulher o papel de dona do lar, sem qualquer
direito a não ser o de tomar conta do marido e filhos. Foi na Revolução Industrial que
a mulher foi inserida definitivamente no mercado de trabalho, sendo considerada
pelas indústrias como mão-de-obra barata. A mulher, nesta época, cumpria jornadas
absurdas de até 17 horas de trabalho em condições insalubres e recebia salários até
60% menores que os dos homens. Já no século XX as mulheres passam a buscar
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por seus direitos, e isso trouxe a inserção ainda maior no mercado de trabalho,
sendo, no Brasil, o processo de industrialização um dos grandes responsáveis por
essa inclusão3.
Segundo Rosiska Darcy de Oliveira (1998), presidente do Conselho Nacional
dos Direitos da Mulher, a sociedade brasileira tem avançado muito nos últimos anos
em termos de reconhecimento de direitos da participação da mulher em todas as
dimensões da vida social. As mulheres têm conquistado mais espaço em setores
estratégicos no mundo contemporâneo, como nas áreas de comunicação,
informática, gerenciamento de recursos humanos, direito e medicina. A constituição
desta "massa crítica" de mulheres, bem formadas e informadas em postos-chaves
na sociedade civil, no setor privado empresarial, na mídia e no governo, é a principal
garantia de um combate cada vez mais eficiente ao anacronismo da discriminação.
A conferência do México foi o ponto de partida de uma mobilização da
opinião pública mundial, o que marcou a chegada das mulheres no plano interno,
externo e nas politicas públicas. Em 1978, na convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra a mulher, o processo de ratificação foi
acelerado pela visibilidade mundial com o crescimento do tema dos direitos da
mulher, tendo anos depois a adesão nos países das Américas. No Brasil, houve a
criação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, pela Lei 7.353, de 29 de
agosto de 1985, pelo Presidente José Sarney, no intuito de eliminar a discriminação
contra a mulher, assegurando-lhe condições de liberdade, igualdade de direitos e
plena participação nas atividades políticas, econômicas e culturais do país
(OLIVEIRA, 1998).
Dados do IBGE de 2019, apontam que, atualmente, as mulheres respondem
por 43,8% dos 93 milhões de brasileiros ocupados. Na população acima de 14 anos
ou mais de idade, ou seja, em idade de trabalhar, a proporção é diferente: 89,4
milhões (52,4%) são mulheres, enquanto 81,1 milhões (47,6%) são homens, fato
que indica que a mulher acaba tendo participação maior na população desocupada,
e na população fora da força de trabalho4.
Quando a comparação entre os rendimentos das mulheres e dos homens é
feita de acordo com a ocupação, o estudo mostra que a desigualdade é disseminada
3
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no mercado de trabalho, embora varie de intensidade Segundo o IBGE, todos
ganham

mais

quando

ficam

mais

velhos,

só

que

o

crescimento

dos rendimentos dos homens é mais acentuado que o das mulheres. Enquanto
os homens de 40 a 49 anos ganham, em média, 59% mais que os de 25 a 29
anos, entre as mulheres desses dois grupos a diferença é menor, de 37%5.
Diante do exposto, o objetivo geral desse trabalho é: apresentar um estudo
teórico sobre o panorama da inserção feminDDAina no mercado de trabalho na
sociedade brasileira, e mais especificamente: a) discutir as políticas públicas
brasileiras de inserção feminina no mercado de trabalho; b) investigar os desafios
que interferem na inclusão da mulher neste mercado e c) entender o papel das
organizações no processo de inclusão feminina no mercado de trabalho. O tema
escolhido parte de um interesse pessoal das autoras em entender o cenário da
mulher no mercado de trabalho, seus desafios, interesses, e conquistas, sendo
também importante para o meio acadêmico/científico por reforçar a discussão sobre
o tema.
Nas seções seguintes, serão abordados o delineamento metodológico
adotado para esta pesquisa; assim como o referencial teórico, focado na discussão
dos temas: 1 - histórico sobre a inclusão das mulheres no mercado de trabalho, 2 políticas públicas brasileiras para inclusão da mulher, 3 – desafios da mulher no
mercado de trabalho, 4 – o papel das organizações em políticas de inclusão por
gênero; as considerações finais sobre o tema, elaboradoras pelas autoras após a
realização desta pesquisa bibliográfica; e por fim, as referência utilizadas como base
para a pesquisa.

2 DELINEAMENTO METODOLÓGICO
Cervo e Bervian (1983) definem a pesquisa bibliográfica como a que explica
um problema a partir de referenciais teóricos publicados, utilizando-se de
informações e conhecimentos prévios a cerca de um problema para o qual se
procura resposta ou a cerca de uma hipótese que se quer experimentar. Por esses
motivos esse trabalho de conclusão se encaixa perfeitamente nessa modalidade de
pesquisa. Quando se estuda e se analisa o panorama da inserção da mulher no
5
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mercado de trabalho, através de artigos, livros e dentre outras fontes, pode-se
entender e levantar algumas questões através de tópicos que serão vistos ao longo
do trabalho.
O presente trabalho é também classificado como uma pesquisa descritiva,
uma vez que tem como principal finalidade descrever características do fenômeno
inserção da mulher no mercado de trabalho. Segundo Cervo e Bervian (1983), a
pesquisa descritiva se preocupa em registrar, analisar e correlacionar fatos ou
fenômenos sem manipulá-los, sendo uma de suas características mais significativas,
segundo Gil (1999), a utilização de técnicas padronizadas de coletas de dados.

3 RESULTADOS
3.1 Histórico sobre a inclusão da mulher no mercado de trabalho
As autoras Schlickmann e Pizarro (2013) apontam que durante muitos anos
coube a mulher o papel de dona do lar, sem qualquer direito a não ser o de
tomarconta dos afazeres da casa, marido e filhos, a sua inferioridade era um fato
incontestável na sociedade, dando ao homem a função de único provedor das
necessidades do lar; nem sempre elas tiverem oportunidades para crescer e se
desenvolver como profissionais ativas. A inclusão da mulher no mercado de trabalho
se deu no período das Grandes Guerras Mundiais quando os seus maridos foram
para a guerra, e elas tinham que colocar comida na mesa; muitas pessoas também
morreram e precisava de pessoas para trabalhar (BORGES, 2013).
Dados do Sistema FIEP, de 2020, apontam que foi somente na revolução
industrial que o trabalho feminino começou a ganhar força e ser absorvido pelas
indústrias como mão-de-obra e isso inseriu a mulher definitivamente na cadeia
produtiva. Entretanto, as mulheres cumpriam horas repugnantes de trabalho e ainda
ganhavam salários 60% menores que os homens6.
Pagu, Patrícia Galvão, ou ainda Mara Lobo, escritora, feminista e comunista
dos anos 30, foi uma das poucas mulheres a descrever, no romance Parque
Industrial, a difícil vida das operárias de seu tempo: as longas jornadas de trabalho,
os baixos salários, os maus-tratos de patrões e, sobretudo, o contínuo assédio
sexual. No Brasil, nas primeiras décadas do seculo XX, grande parte do proletariado

6
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era constituido por mulheres e crianças. E eram vários os artigos da impresa
operária que, assim como no romance de Pagu, denuciavam as investidas sexuais
de contramestres e patrões sobre as trabalhadoras e que se revoltavam contra as
situações de humilhação em que as mulheres viviam expostas nas fábricas
(PRIORE; BASSANEZI, 2004).
No Brasil, assim como no mundo, a inserção da mulher no mercado de
trabalho se diferencia totalmente da dos homens. O 8 de março que celebra o dia
das mulheres remete também as lutas femininas por direitos e condições de vida e
trabalho mais justas, tendo em vista que a desigualdade salarial ainda é um
problema gritante, as mulheres são bem mais instruídas que os homens, todavia,
essa diferença de instrução não se concretiza em maior participação das mulheres
nas ocupações com maior rendimento7.
Pesquisas indicam que atualmente, no Brasil, a participação feminina ainda é
menor que a masculina devido a fatores como a discriminação no mercado de
trabalho e normas culturais, que estabelecem um papel para a mulher como a
principal responsável pelos filhos e pelos trabalhos domésticos. Mesmo diante
destas circustâncias, a taxa de participação feminina apresentou crescimento
contínuo para as gerações nascidas a partir de meados dos anos 40, enquanto a
taxa de participação masculina mostrou tendência de queda ao longo dos anos 8.
Apesar disso, a inserção feminina continua se dando em menores proporções
e de modo bastante diferenciado da masculina. O processo de terciarização da
economia brasileira, caracterizado pelo subemprego em atividades de baixa
produtividade, baixo prestígio e baixa remuneração, vem atingindo primordialmente
a força de trabalho feminina (BARROSO, 1982).
A proporção de trabalhadores em ocupações por tempo parcial (até 30 horas
semanais) é maior entre as mulheres (28,2%) do que entre os homens (14,1%). Isso
pode estar relacionado à predominância feminina nos cuidados de pessoas e
afazeres domésticos, aos quais as mulheres trabalhadoras dedicavam 73% mais
horas do que os homens. Seja no conjunto da população, seja no universo do
trabalho, as mulheres são mais escolarizadas do que eles, mas o rendimento médio

7Disponível

em:
https://www.cartacapital.com.br/blogs/brasil-debate/a-insercao-da-mulher-nomercado-de-trabalhobrasileiro/#:~:text=A%20taxa%20de%20participa%C3%A7%C3%A3o%20das,3%25%20da%20popul
a%C3%A7%C3%A3o%20economicamente%20ativa. Acesso em: 20 nov. 2020.
8 Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/index.php. Acesso em: 20 nov. 2020.
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delas equivale a cerca de ¾ dos homens. Além disso, no Brasil, 60,9% dos cargos
gerenciais (públicos ou privados) eram ocupados por homens enquanto que
apenas 39,1% pelas mulheres, em 20169.

3.2 Políticas públicas brasileiras para a inclusão da mulher
Políticas públicas relacionadas a gênero são criadas com o objetivo de
aperfeiçoar e contribuir para o avanço das mulheres em todas as esferas, tirando
todos os obstáculos que as impedem de crescer profissionalmente e participarem
das resoluções sociais, econômicas, culturais políticas e em qualquer tomada de
decisão (VIOTTI, 2014). No Brasil, as primeiras políticas públicas voltadas para a
inclusão da mulher no mercado de trabalho se deram na década de 1933, nos
primórdios da chamada era Vargas, onde muitos ativistas que defendiam os direitos
femininos lutavam para que as mulheres fizessem parte das esferas sociais e
tivessem direito ao voto (SINA, 2005).
Duas ações se destacaram por sua significância direta na vida das mulheres
brasileiras, a realização da segunda conferência nacional de políticas para as
mulheres (CNPM), e o lançamento do segundo plano nacional de políticas para as
mulheres (PNPM), ambos foram elaborados em 2007 e lançado em 2018. Através
delas, várias novas áreas foram incorporadas ampliando as políticas públicas com o
enfoque no gênero relacionado às questões do desenvolvimento sustentável,
participação das mulheres nos espaços de poder e decisão, entre outras políticas 10.
Porém, apesar das diversas tentativas de avanços registrados com relação à
inserção das mulheres no mercado de trabalho durante as últimas duas décadas do
século passado, a legislação aprovada e as políticas públicas brasileiras
desenvolvidas são insuficientes ou há um défice na sua execução, e diversas formas
de discriminação permanecem ou são produzidas pelos impactos perversos da
globalização (YANNOULAS, 2002).
As normas sociais que regulam as relações entre trabalho e família são
socialmente construídas e as políticas voltadas a esse objetivo sinalizam como a
sociedade percebe e valoriza a conciliação dessas duas dimensões. Gornick e
9

Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-denoticias/releases/20232-estatisticas-de-genero-responsabilidade-por-afazeres-afeta-insercao-dasmulheres-no-mercado-de-trabalho. Acesso em: 19 nov. 2020.
10 Disponível em:
https://www.camara.leg.br/internet/comissao/index/mista/orca/ppa/ppa_2004_2007_avaliacao2007/vol
1t2/27_se_mulheres.pdf. Acesso em: 20 nov. 2020.
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Meyers (2003) destacam três tipos de políticas públicas mais comuns, sobretudo nos
países desenvolvidos, que favorecem a conciliação de trabalho e cuidados
familiares, embora haja significativas variações no desenvolvimento e grau de
cobertura que oferecem aos cidadãos e na capacidade de neutralizar as
desigualdades de gênero: licenças do trabalho para cuidar dos filhos, sem perda do
emprego e com a manutenção do salário ou de outros tipos de benefícios
monetários equivalentes; regulação do tempo do trabalho que permite aos pais
reduzir ou realocar as horas de trabalho quando as necessidades de cuidados com
os filhos são mais prementes, sem custos econômicos e para o desenvolvimento da
carreira profissional; acesso a creches, pré-escolas e escolas em tempo integral
como um arranjo alternativo para o cuidado dos filhos quando os pais estão no local
de trabalho (FONTES; MACHADO, 2007).
3.3 Desafios da mulher no mercado de trabalho
Até muito recentemente o trabalho das mulheres teve, em relação ao dos
homens, uma condição complementar na sustentação da família, fazendo com que
sua

inserção

fosse

descontínua,

em atividades

de

baixa

qualificação

e

consequentemente com baixa remuneração, além de condições precárias de
trabalho (AQUINO; MENEZES; MARINHO,1995).
A distinção faz com que a inserção masculina e feminina no mercado de
trabalho seja vista e interpretada de formas diferentes, sendo o trabalho do homem
considerado fundamental e o trabalho da mulher complementar. Estabelece-se aí a
segregação ocupacional, característica universal do trabalho feminino (BRUSCHINI;
ROSEMBERG, 1982 apud AQUINO, 1995), pela qual a grande maioria das
mulheres que tem trabalho remunerado está sujeita a se concentrar em poucas
ocupações, principalmente nas atividades informais, no serviço doméstico, como
trabalhadoras rurais e como externas de fábricas (NASH, 1985; SAFA, 1987 apud
AQUINO, 1995).
Nas últimas décadas pode-se observar, em nível global, uma ampla
transformação na composição sexual do mercado de trabalho e nas práticas de
conciliação entre trabalho e responsabilidades familiares. Em muitos países, o
modelo "tradicional" do homem provedor e da mulher dedicada aos cuidados da
família foi sendo substituído por um modelo no qual mulheres e homens se inserem
no mercado de trabalho, mas os cuidados com a família permanecem, em grande
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medida, uma tarefa realizada apenas pelas mulheres. O novo modelo apesar de ter
criado novas oportunidades para as mulheres participarem da "esfera pública", não
foi acompanhado por uma transferência correspondente do tempo investido pelos
homens no mercado de trabalho para a "esfera privada", mantendo deste modo uma
divisão sexual do trabalho com um forte viés de gênero (FONTES; MACHADO,
2007).
Assim, mesmo com toda a mudança no mundo, ainda são destinadas as
mulheres atividades como cuidar da casa e da família, enquanto ao homem o papel
de provedor da família.

As diferenciações de gênero ditadas pelo mercado de

trabalho acaba determinando que homens e mulheres devem ocupar lugares
diferentes hierarquicamente, o que favorece a discriminação que sempre foi um
empasse na sociedade (PRIORE; BASSANEZI, 2004).
Os problemas de diferenças salarias, falta de oportunidade, assédio no local
de trabalho e jornada tripla, ainda são desafios que permanecem no mercado de
trabalho, mesmo a participação da mulher sendo mais expressiva atualmente; tendo
em vista que muitos direitos já foram agraciados, os preconceitos e desafios ainda
são contratempos11.
De acordo com (Manda, 2004 apud SALVAGNI; CANABARRO, 2015) as
mulheres têm conseguido mostrar mais suas habilidades para gestão, sendo
capazes de liderar equipes, gerenciar negócios fugindo assim dos preconceitos da
sociedade. Porém, segundo Mourão (2006), o preconceito por parte da classe
masculina no ambiente de trabalho, visando desvalorizar a mulher como
trabalhadora ainda é muito forte, pois enxergam a mulher apenas como mãe e
esposas submissas. Apesar disso, ainda de acordo com a autora, as relações de
gênero vêm passando por mudanças onde as mulheres estão se tornando mais
independentes, mudando assim as relações com o trabalho, família e com a
sexualidade.

3.4 O papel das organizações na inclusão das mulheres no mercado de
trabalho

11

Disponível em: https://www.xerpa.com.br/blog/mulher-no-mercado-detrabalho/#:~:text=Durante%20anos%20a%20mulher%20vem,participar%20do%20mercado%20de%2
0trabalho.&text=As%20mulheres%20precisam%20lidar%20com,de%20ocupar%20cargos%20de%20l
ideran%C3%A7a. Acesso em: 23 nov. 2020.
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As organizações possuem um papel fundamental na realidade social, e
consequentemente na quebra de preconceitos e paradigmas ditados pela sociedade.
Dentro dessas práticas, destaca-se às voltadas para a inclusão das mulheres, que
ainda hoje enfrentam preconceitos e dificuldades para ingressar no mercado de
trabalho.
Segundo Dias (2013), a inclusão da mulher no mercado de trabalho está no
bojo de outras ações de respeito à diversidade, em que se busca o respeito às
identidades de diferentes trajetórias, incluindo diferentes origens étnicas e religiosas,
respeitando diferenças geracionais, de gênero, de orientação sexual, e a presença
de deficiências e de doenças raras. Essa é a forma de espelhar diversos ambientes
do mundo em sua própria força de trabalho, isso seria o alicerce da vida corporativa,
direcionado para a melhora do clima organizacional, satisfação dos funcionários e
consequentemente a produtividade dos seus mesmos 12.
Como gênero é relacional, quer enquanto categoria analítica quer enquanto
processo social, o conceito de relações de gênero deve ser capaz de captar a trama
de relações sociais, bem como as transformações historicamente por ela sofridas
através dos mais distintos processos sociais, trama está na qual as relações de
gênero têm lugar (SAFFIOTI, 1992 apud DIOGO; COUTINHO, 2006).
Autores apontam como práticas de inclusão das mulheres atividades
humanas mediadas pela cultura organizacional, o desenvolvimento de um país e a
valorização do trabalho feminino, entretanto, as variáveis do sexo contam mais que
a escolaridade onde as mulheres capacitadas perdem os seus postos para o sexo
oposto por causa de uma inclusão obtusa, mantendo a mulher sempre a um patamar
socialmente inferiorizado e submisso (DIOGO; COUTINHO, 2006).
Atualmente, é notória o número de organizações que utilizam o recurso da
diversidade para galgar os objetivos e metas organizacionais, admitindo que o local
de trabalho e a diversidade possui uma nova narrativa, não é mais admitido atos
discriminatórios, aponta Lockwood (2005 apud SOUSA, 2008).
Para

Gotcher

(1999

apud

SOUSA,

2008)

as

organizações

estão

compreendendo os benefícios de se manter um quadro de colaboradores
qualificados e variados quanto ao gênero, etnia, raça, etc. Dentre todos os

12

Disponível em: https://espelhodealice.wordpress.com/2013/06/02/gestao-dadiversidade/#:~:text=Gest%C3%A3o%20da%20diversidade%20%C3%A9%20o,defici%C3%AAncias
%20e%20de%20doen%C3%A7as%20raras. Acesso em: 23 nov. 2020.
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benefícios vale salientar: as diferenças de perspectivas, experiências, variedades de
comunicação, e também a representatividade da diversidade dentro dos setores e
entre os clientes. Ressalta-se ainda o gerenciamento desta diversidade como um
estimulo à empresa que se interessa por transformar a diversidade a seu favor, uma
vez que poderá através do conhecimento dos grupos, e de seu gerenciamento,
transformar esta questão em vantagem competitiva.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo da construção desse trabalho de conclusão, foram realizadas
diversas pesquisas sobre o tema abordado, utilizando diversas fontes de pesquisa,
fontes essas, que validam as problematizações discorridas ao longo do texto. As
fontes comprovam que, principalmente, é muito difícil cortar as raízes de um
problema quando ela já está enraizado há muito tempo, e quando a sociedade como
um todo não está disposta também a essa mudança, tornando tudo ainda mais
difícil.
O histórico sobre a inclusão das mulheres no mercado de trabalho, aponta o
quanto foi difícil a mulher conseguir quebrar diversos estereótipos que até hoje é
vivenciado por algumas mulheres, um em especifico é o fato da mulher

servir

unicamente para cuidar do lar e dos afazeres da casa, quando já foi provado que a
mulher é capacitada para realizar qualquer tipo de trabalho, seu conhecimento não é
limitado, porém a sociedade preconceituosa sempre impôs isso.
Diversas políticas públicas foram criadas para tentar validar a inclusão das
mulheres no mercado de trabalho de forma justa, estimuladas por diversos protestos
feministas por igualdade, oportunidade e pelo fim da desvalorização do trabalho
feminino. As políticas vieram para assegurar os direitos de cidadania das mulheres
na sociedade; entretanto, os problemas ainda não foram solucionados em sua
totalidade, pois por muitas vezes essas políticas são ignoradas ou não são
cumpridas à risca.
Em síntese, percebe-se que os desafios que percorrem a trajetória da mulher
no mercado de trabalho as perseguem desde muitos anos, o fato da mulher querer
galgar crescimento profissional, pessoal e ser independente ainda é visto com mal
olhos diante da sociedade e até mesmo pelo mercado de trabalho que por muitas
vezes dificultam ainda mais essa inclusão, é necessário ter mulheres em todas as
esferas, principalmente no parlamento para consolidação das leis,; porém, o que
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predomina são os homes em todos os setores. As organizações por sua vez, tem
um papel fundamental nesta inclusão e deveriam servir como ponte de inclusão das
mulheres, promovendo políticas que facilitem o seu ingresso, a sua continuidade e
promoção na empresa.
Além disso, tendo em vista que os seus produtos e serviços alcançam os
mais diversos grupos sociais, as organizações não podem se limitar apenas a seus
grupos de colaboradores; a mudança tem que partir primeiro de dentro da empresa
para que seu reflexo seja sentido, gerando assim uma pratica positiva de inclusão
que reflita em toda a sociedade.
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