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RESUMO 

O trabalho foi edificado como essencial para a vida do homem por possibilitar o seu processo 
de humanização. Com o advento das indústrias ele perde a capacidade de transformar o ser 
social e converter-se em um meio de sobrevivência. Tal fato torna-se mais marcante com a 
eclosão da crise do capital, que inaugura uma nova forma de produção, a acumulação flexível. 
Diante de tal situação capitalista e devido a toda construção histórica e cultural da figura 
feminina, a mulher passa a ser vista como o sujeito ideal para inserir-se nesses espaços. O fato 
de ter migrado do espaço privado para o público não deu a ela garantia alguma de respeito à 
sua cidadania. O artigo procura mostrar que o capitalismo veio para firmar e confirmar a 
subordinação da mulher na sociedade e que a acumulação flexível não deixou de incorporar 
essa mão-de-obra tão vulnerável. 
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ABSTRACT 

The work was constructed as essential to human life by enabling the process of humanization. 
With the advent of the industries it loses the ability to transform the social being and become 
a means of survival. This fact becomes more remarkable with the outbreak of the crisis of 
capital, which inaugurates a new form of production, flexible accumulation. Faced with this 
situation because of all the capitalist and historical and cultural construction of the female 
figure, the woman is then seen as the ideal guy to fall in these spaces. The fact that he 
migrated from the private to the public did not give it any guarantee of respect for their 
citizenship. It tries to show that capitalism is here to establish and confirm the subordination 
of women in society and that the flexible accumulation has not failed to incorporate that 
manpower so vulnerable. 

Keywords: Informal work, woman, flexible accumulation. 
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1 INTRODUÇÃO: 

 

A sociedade atual é permeada por uma série de mudanças em decorrência da 

globalização e dos fenômenos a ele relacionados. Dentro dessa escala global a economia 

capitalista mundial passa a ser vista como uma das quatro dimensões que estão relacionadas a 

uma classificação quádrupla das instituições da modernidade1 (GIDDENS, 1999). Edifica-se 

uma dinâmica de reorganização do sistema capitalista caracterizada por uma introdução de 

novas tecnologias e de novas formas de organização do trabalho, bem como da flexibilização 

e do trabalho informal que acabam expressando e renovando as desigualdades sociais. 

Essas mudanças na organização do trabalho contribuíram para a formação de um 

novo trabalhador que, dotado de maiores habilidades para o exercício de diferentes tarefas 

passa a adquirir a característica da flexibilidade. Esse novo trabalhador passa a ser formado de 

acordo com as alterações no conteúdo e nas condições de produção.  

O artigo, em particular, chama a atenção para as novas formas de trabalho que 

surgem em meio a essas transformações, uma reorganização vista como essencial para não 

perder o foco da busca constante pela acumulação do capital. Como pressuposto básico, essa 

investigação se respalda na ideia de que o trabalho concebido, tanto em sua positividade de 

trabalho humano em geral quanto em sua dimensão degradante enfatizada nas sociedades de 

classes, permanece central e não periférico. Ele se edifica como princípio educativo que rege 

as relações homem/natureza e homem/homem, homem/mulher porque é a fonte principal de 

conhecimento, riqueza e bem-estar social, diante do avanço das forças produtivas e das novas 

formas de organização do trabalho, sobretudo por inspirar a crítica ao trabalho capitalista.  

Esse estudo orienta-se pelo princípio fundamental de que as relações sociais são 

dialeticamente construídas por meio de diferentes processos históricos, e dessa forma nos 

permite desvendar as representações das mulheres dentro do contexto social e, mais 

                                                           
1 Giddens (1999) apresenta como dimensões institucionais da modernidade a vigilância (controle da informação 
e supervisão social), o capitalismo (acumulação de capital no contexto de trabalho e mercados de produtos 
competitivos), poder militar (controle dos meios de violência no contexto da industrialização da guerra) e o 
industrialismo (transformação da natureza). 
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especificamente, do mercado informal do trabalho. Abordar a temática da globalização 

significa dizer que  

 

[...] em relação às consequências de pelo menos alguns mecanismos de desencaixe2, 
ninguém pode ‘eximir-se’ das transformações provocadas pela modernidade [...], 
por exemplo, em relação aos riscos globais de uma guerra nuclear ou de uma 
catástrofe ecológica (GIDDENS, 2002, p. 27)  

 

É impossível dissociar a constituição das sociedades modernas sem levar em 

conta as consequências oriundas do processo de globalização ou dos riscos que acometem as 

pessoas, tanto na sua individualidade quanto na coletividade (GIDDENS, 2002). Podemos 

compreender, portanto, que ninguém está imunidade de sofrer com as mudanças do mundo do 

trabalho já que elas estabelecem uma relação intrínseca com a vida cotidiana das pessoas. 

Iremos a partir de agora nos debruçar sobre as mudanças ocorridas no âmbito familiar 

oriundas de tais transformações, voltando o nosso olhar, mais especificamente para a vida das 

mulheres.  

 

2 ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO 

 

No passado não havia uma distinção entre o espaço de trabalho e casa. Todas as 

atividades de produção de bens necessárias à sobrevivência da família eram desenvolvidas em 

um mesmo ambiente. Com o advento do processo de industrialização, esse espaço, que antes 

era unificado, passa por um processo de divisão de duas esferas distintas: o público e o 

privado, caracterizados como o espaço de produção e da reprodução respectivamente.  

As esferas privadas e públicas traçam uma linha demarcatória dos papéis 

hierarquicamente distribuídos na sociedade. As atividades econômicas e públicas da mulher 

se restringem à criação dos filhos e aos cuidados com o lar, essa é a sua posição social. Os 

homens, por sua vez, estão livres para realizar atividades políticas e militares e assim 

estabelecer associações amplas dentro da sociedade. 

 
                                                           
2 Consistem em fichas simbólicas e sistemas especializados. Mecanismos de desencaixe separam a interação das 
particularidades do lugar (GIDDENS, 2002, p. 26). 
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A construção histórica dos espaços público e privado traz consigo a construção das 
atividades humanas, a delimitação dos espaços de trabalho do homem e da mulher, 
além da construção dos papeis3 sociais de gênero masculino e feminino (CRUZ, 
2005, p. 64). 
 

Ao mesmo tempo em que demarcou os espaços no âmbito social, a expansão do 

mercado de trabalho favoreceu a incorporação de novos trabalhadores, inclusive do sexo 

feminino. O contexto a década de 90, marcado por uma crise do sistema capitalista gerou uma 

acumulação flexível e, com ele, o desemprego e o trabalho precário exercendo uma influência 

maior sobre as pessoas.   

Partindo desse debate sobre as implicações da reestruturação produtiva Hirata 

(1998) vai lançar um olhar sobre as relações sociais de sexo/gênero de forma ampla e 

estabelecidas no mundo do trabalho. Para tanto, a sua análise se dá a partir de três pontos. O 

primeiro refere-se à análise do lugar que a categoria gênero ocuparia nesse novo modelo de 

produção, o segundo ponto situa-se nas transformações ocorridas no trabalho e suas 

implicações para os trabalhadores femininos e masculinos e, o terceiro ponto, procura situar o 

lugar que o trabalho ocupa dentro da sociedade.  

Para ela os novos modelos produtivos não levam em conta a diferenciação entre a 

população masculina e feminina. Entretanto, os impactos sobre as qualificações não possuem 

a mesma extensão. A introdução de novas tecnologias pode resultar numa maior oportunidade 

de trabalho feminino, mas por outro lado, pode também reforçar a marginalização da mulher 

(HIRATA, 1998). 

Dessa forma, o fato de ter migrado de um espaço para outro não quer dizer que as 

mulheres tenham conquistado definitivamente o seu direito à cidadania; ao contrário, Cruz 

(2005) afirma que o capitalismo veio para confirmar e firmar a subordinação das mulheres no 

mercado de trabalho, sendo, portanto, reflexo da histórica e social divisão sexual do trabalho. 

O capitalismo apropria-se do trabalho feminino de forma a subordiná-lo ao trabalho 

masculino, já que as potencialidades femininas não são reconhecidas e valorizadas.  

De acordo com Soares (1997) as mulheres estão sendo inseridas cada vez mais no 

mercado de trabalho, mas esse fenômeno não se dá de forma igualitária se comparada aos 

homens, uma vez que elas sofrem com a segregação ocupacional. 

                                                           
3
 O papel está relacionado ao conjunto de comportamentos que se espera que uma pessoa cumpra dentro da 

sociedade. Neste sentido, o papel social da mulher está associado à ideia de reprodução, ou seja, cuidados com o 
lar, os filhos e o marido; o homem, por sua vez, tem com papel social suprir as necessidades da família, cabe a 
ele a função de prover o lar. Vale ressaltar que a identidade do sujeito é gerada através do processo de 
socialização, de uma identificação estabelecida nas redes das relações sociais presentes no cotidiano. 
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A estrutura do mercado de trabalho tende a preservar e fazer sobreviver um conjunto 
de estereótipos associados à atividade das mulheres como padrões socialmente 
construídos que se expressam em representações simbólicas, relacionadas à 
tradicional divisão sexual de tarefas (FERNANDES; MENDONÇA, 2002, p. 36). 

 

 A subordinação da mulher no mercado de trabalho é reflexo da forma como o seu 

papel social foi construído ao longo da história. Os atributos e qualidades adquiridas por elas 

na realização das atividades da esfera reprodutivas se estendem à esfera produtiva e essa sua 

inserção passa a ser influenciada e definida segundo as qualidades/qualificações também 

chamadas de “habilidades femininas” (CRUZ, 2002). As habilidades estas que são exercidas 

pela mulher no espaço reprodutivo e transferidas para espaço produtivo, seja ele formal ou 

informal. 

 

3 AS REPRESENTAÇÕES DAS MULHERES NO TRABALHO INFORMAL 

 

As mudanças ocorridas na economia brasileira por volta da década de 90 tiveram 

impactos sobre o mercado de trabalho, ao gerar informalidade, trabalho terceirizado e 

precarizado4. E foi diante dessas mudanças que as relações familiares também se 

modificaram, as mulheres passaram a inserir-se nesse “novo” mercado de trabalho 

impulsionada pela necessidade de complementação da renda familiar. O termo novo é 

utilizado como uma forma de caracterizar esse sistema econômico que emerge como reflexo 

do esgotamento do modelo taylorista/fordista e o surgimento do sistema de acumulação 

flexível.  

Vale ressaltar que essa mudança trouxe efeitos diferenciados para a mão-de-obra 

masculina e feminina. Enquanto essa deu um salto significativo através inserção da mulher no 

setor formal e informal, embora as condições de trabalho e as desigualdades salariais não se 

modifiquem de maneira significativa; o trabalho masculino entrou em um processo de 

estagnação. 

  

Isso decorre  

                                                           
4 Em entrevista concedida à Revista Inovação Uniemp (2006) Helena Hirata diz que trabalho precário é aquele 
desprovido de proteção social, ou seja, o que não dá garantia como aposentadoria, seguro-desemprego, seguro-
saúde. 
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[...] da maior perda dos postos de trabalho impostas aos homens, por estarem eles 
mais concentrados em ocupações e ramos fortemente afetados pela reestruturação 
produtiva; por estarem ampliando-se as ofertas de trabalho nas atividades terciárias 
[...] tradicionalmente desempenhadas por mulheres, portanto, as mais diretamente 
beneficiadas por essa criação de empregos (FERNANDES; MENDONÇA, 2002, p. 
52). 

 

Apesar desse crescimento, Fernandes e Mendonça (2002) afirmam que o 

indicador de participação das mulheres na atividade econômica é muito inferior aos dos 

homens e justifica teoricamente essa distancia de três formas. Em primeiro lugar isso se deve 

à existência de restrições socioculturais e o estabelecimento de papéis historicamente 

diferenciados entre homens e mulheres nas famílias e domicílios, reflexo da educação 

recebida pela família que tende a definir desde muito cedo as posturas dos meninos e 

meninas, a elas a naturalização às atividades domésticas e a eles a aversão. Em segundo lugar 

as autoras citam a existência de discriminação pura e simples no mercado de trabalho, tendo 

em vista o tratamento desigual a agentes de produção iguais, são contratados trabalhadores 

igualmente produtivos, mas com salários desiguais. Em terceiro lugar, a demanda de mão-de-

obra pode diferenciar homens e mulheres de acordo com a ocupação, na definição de algumas 

ocupações como “tipicamente” masculina ou feminina.  

Tal situação exploradora e alienante sobre o trabalhador ainda é mais visível com 

relação às mulheres. No estudo comparativo5 realizado por Hirata (2002), ao longo de duas 

décadas, de 1980 a 2000, sobre o trabalho industrial e a divisão sexual entre três países - 

Japão, França e Brasil, a autora constatou que o trabalho manual, repetitivo e desgastante era 

destinado às mulheres, enquanto que os homens encarregavam-se das atividades que exigiam 

maiores conhecimentos e atributos. Fica assim evidente que as mulheres sofrem uma série de 

desvantagens, já que a elas são destinadas as atividades mais desvalorizadas, pior 

remuneradas e, portanto, sem grandes possibilidades de ascensão a cargos mais promissores. 

Ao analisar com mais propriedade os impactos que tais mudanças trouxeram para 

o emprego feminino, percebe-se que se trata de um paradoxo, houve um significativo 

                                                           
5 Mesmo fazendo um estudo comparativo entre esses países, Hirata chama a atenção para o fato de que eles 
diferem culturalmente. Na França as mulheres que trabalham nas indústrias têxteis são em sua maioria casadas e 
residem longe do seu local de trabalho, disponibilizando dessa forma do transporte da empresa para o seu retorno 
domiciliar. No Brasil, por sua vez, as empresas dispõem de uma mão-de-obra de obra feminina bastante 
heterogênea, com mulheres casadas, divorciadas e viúvas. No Japão, uma das metas empresariais é construir 
dormitórios para que as mulheres permaneçam lá por mais tempo (HIRATA, 2002). 
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aumento da mulher no mercado de trabalho, mas essa mudança aconteceu acompanhada por 

uma precarização e vulnerabildade crescente.  

As características que os indivíduos trazem consigo como o sexo, a idade e a cor e 

que, portanto, estão inscritas no corpo e na cultura como gênero, geração e etnia são fatores 

influenciadores da sua inserção nas atividades mais precárias e pior remuneradas. O biológico 

é usado para “justificar” e determinar o poder de dominação sobre os indivíduos, negros, 

jovens e idosos. Vale ressaltar que gênero é um conceito que possibilita analisar sobre as 

hierarquias sexuais existentes na sociedade, não podendo ser considerado como um estudo da 

mulher; ele surge para questionar as relações de poder existentes entre ela e o homem, onde 

este se apresenta a partir de uma dominação natural e inquestionável (CRUZ, 2005). O 

pertencimento a um determinado grupo sobressai sobre a sua individualidade, portanto, ser 

mulher, jovem, negra e pobre é ser quadruplamente discriminada e inferiorizada dentro do 

contexto social. 

Hirata (2007) cita que na última década tem se desenvolvido uma polarização do 

emprego feminino. De um lado o pólo composto pelas profissões intelectuais altamente 

qualificadas e, portanto dotadas de certo prestígio social e relativamente bem remuneradas e 

de outro as profissões consideradas tradicionalmente femininas, pouco valorizadas 

socialmente e com salários relativamente baixos. O fato é que as mudanças ocorridas na 

sociedade possibilitam a inserção da mulher no mercado de trabalho e sejam em cargos mais 

ou menos valorizados, elas precisam conciliar as atividades econômicas, o trabalho produtivo 

e as responsabilidades domésticas. 

 

4 ENTRE O”CUIDAR” E O “PROVER” DA FAMÍLIA 

 

Em um cenário de globalização da economia, o papel do trabalho no mundo tem 

sofrido várias mudanças expressas principalmente nas novas formas de contratação. Uma 

sanha selvagem se abate sobre o trabalho: em tempos de competitividade, a palavra de ordem 

passa a ser a redução de custos e, na maioria das vezes, os capitalistas têm associado redução 

de custos à redução do custo-trabalho, via retirada de direitos trabalhistas e precarização das 

relações de trabalho. 
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O trabalho, que, segundo Meda (1995) ocupa um lugar que não deveria, está 

sendo destroçado sem que nada o substitua. A trama de sociabilidade na qual se assentaria o 

trabalho – a incitação a trabalhar – está sendo questionada pela eliminação crescente de postos 

de trabalho. Essa tem sido uma das conseqüências mais drásticas de um processo de 

globalização que tenta se afirmar aprofundando desigualdades entre nações, desconhecendo 

culturas e potencialidades locais.   

Nessa linha de reflexão, Castells (2000, p. 273) considera que “o novo modelo de 

produção e administração global equivale à integração simultânea do processo de trabalho e à 

desintegração da força de trabalho”, sendo o resultado de uma opção econômica e política 

feita por governos e empresas escolhendo a via baixa no processo de transição para a 

economia informacional. Tal opção tem gerado inserção diferenciada das nações no processo 

de internacionalização de mercados com potencialidade para gerar rupturas no mercado de 

trabalho. 

Muitos debates vêm sendo travados acerca de uma possível abolição do trabalho e 

vários estudiosos compartilham da compreensão de que, na imagem societal contemporânea, 

o trabalho não ocuparia mais um espaço relevante e não seria mais um elemento determinante 

na construção da identidade dos indivíduos. Offe (1984) afirma que o trabalho desempenha 

um papel principal da organização da existência pessoal devido a dois mecanismos: na 

integração social o trabalho pode ser sancionado como um dever, como reflexo de uma vida 

correta e moralmente ética; e na integração sistêmica é colocado como uma necessidade, uma 

sobrevivência física.  

A dúvida, com relação a essa centralidade do trabalho, deve-se a sua vasta 

heterogeneidade empírica, com uma variação “[...] na renda, qualificação, manutenção do 

emprego, reconhecimento e visibilidades sociais, fadiga, oportunidade de carreira, 

possibilidades e autonomia de comunicação” (OFFE, 1984, p. 09). Tais considerações fazem 

com que o trabalho seja considerado como apenas uma categoria descritiva e não mais como 

capaz de explicar as estruturas, conflitos e ações sociais. É fato que transformações têm 

ocorrido no mundo do trabalho devido ao surgimento de novas formas de sua organização, 

mas não a tal ponto de o banir da sociedade. O que temos presenciado é o surgimento de 

configurações de acumulação do capital que tem produzido contornos precários do trabalho, 

tendo elevadas taxas de desemprego e que exerce sim, um papel relevante na vida do 
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indivíduo e tem sido objeto de estudo de vários pesquisadores.  

Dentro dessa discussão sobre o fim do trabalho Hirata (2007) vai dizer que é 

difícil fazer tal afirmação sobre uma perspectiva de gênero, tendo em vista que a mulher 

transita entre vários espaços, entre o profissional e o doméstico e que se pode assegurar que 

está plenamente no trabalho.  

A inserção da mulher no mercado de trabalho é vista como uma complementação 

do trabalho familiar, já que cabe ao homem a função de provedor. Porém, associada a essa 

entrada crescente da mulher no mercado de trabalho estão as mudanças de comportamento em 

relação aos papéis estabelecidos socialmente (FERNANDES; MENDONÇA, 2002).  

A inserção da mulher no mercado de trabalho remunerado foi, segundo Castells 

(1999) um pontapé inicial para a contestação das bases fundamentais do patriarcalismo. O 

efeito globalizante provocou envolvimento da mulher na economia do mundo e vários fatores 

podem ter contribuído para essa transformação: a possibilidade de pagar menos pelo trabalho, 

a flexibilidade da mulher como força de trabalho, a exigência da economia informal ajustada 

às necessidades de sobrevivência das mulheres.  

Assim, ao assumir o papel de contribuidora financeira do orçamento doméstico 

acabou dando um pouco de visibilidade e poder à mulher dentro do espaço doméstico e, 

portanto, a legitimação do patriarcalismo que tem como elemento identificador a idéia do 

homem provedor do lar ficou terminantemente abalada. O trabalho realizado fora do espaço 

doméstico abriu às mulheres as portas do mundo, ampliou as redes sociais e de solidariedade 

entre si. 

Por mais que tenham sido ampliadas as oportunidades de trabalho das mulheres e 

contribuído em alguns aspectos para a redução das desigualdades de gênero, são conquistas 

que obscurecem a qualidade da maioria dos postos de trabalho disponíveis para as mulheres. 

Esse aumento da taxa de participação feminina no mercado de trabalho vem acompanhado por 

uma crescente flexibilização e informalização do trabalho e elevadas taxas de desemprego.  

 Cruz (2005) diz que o acentuado aumento do número de mulheres no mercado de 

trabalho aconteceu devido à necessidade econômica de garantia do sustento familiar, já que 

devido à queda no salário dos trabalhadores, tiveram que ajudar a complementar a renda 

familiar; o aumento do consumo oriundo do surgimento e da proliferação de novos produtos e 

que de certa forma acabou redefinindo novas necessidades econômicas. 

Paralelo as mudanças observadas no mercado de trabalho estão as mudanças 
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socioculturais. As mulheres têm, no final do século XX, enfrentado o duplo desafio de 

“cuidar” e “prover” as suas famílias. Isso é reflexo da mudança do perfil de inserção da 

mulher no mercado de trabalho. A falta de reconhecimento do trabalho da mulher e de suas 

qualificações, salários menores e carreiras depreciadas acabam agravando a “feminização da 

pobreza” (MARCONDES et all, 2003). 

A mulher precisa ser capaz de combinar as necessidades de organização e 

reprodução familiar com as condições de trabalho, precisa ser capaz de transitar pelo cenário 

da sociedade e da família. A maioria das trabalhadoras, que se encontram inseridas nesse 

mercado de trabalho, são mulheres que também precisam dividir seu tempo entre os afazeres 

domésticos dentre outras funções que socialmente foram a elas designadas como 

responsabilidades do gênero feminino. 

Vale ressaltar que o tempo de trabalho feminino não tem início e fim determinado, 

isto é, o tempo de permanência na esfera produtiva não é caracterizado como um único tempo 

laboral existente na vida cotidiana das mulheres. Ela assume novos papeis na esfera pública, 

mas não se desvincula dos seus papeis específicos na esfera privada. 

O tempo da mulher passa a ser diversificado, pois realiza as mais variadas tarefas 

ao longo do dia, cuida da casa, dos filhos, do marido e ainda realizam atividades no espaço 

extra-doméstico, caracterizando assim o seu ciclo de trabalho como praticamente contínuo 

(CRUZ, 2005). 

Transitar por duas esferas, o público e o privado, possibilita que as mulheres 

adquiram uma característica universal de trabalhadoras, mas ao mesmo tempo as particulariza 

no papel de mulher à medida que essa inserção no mundo do trabalho se dá mediante algumas 

limitações e as atividades do espaço privado ainda permanecem como sendo obrigações suas. 

Assim, “[...] a modernidade cria novas necessidades de consumo, levando a mulher a inserir-

se no mercado de trabalho, demonstrando que, apesar do complexo patriarcal, ela encontra 

formas alternativas de se manter presente no mercado de trabalho” (CRUZ, 2005, p. 283). 

Posthuma (1998) diz que em meio às necessidades do mercado de trabalho a 

escolaridade e a capacitação são fundamentais na busca por um emprego. Subtende-se que a 

discriminação seria superada à medida que o trabalhador, homem ou mulher, dispusesse de 

tais pré-requisitos. Porém, a segregação ocupacional e de natureza mais sutil e subjetiva 

reforçam a discriminação sexual, constituindo uma espécie de “inserção excluída”. O conceito 

exclusão inclui o comportamento individual e coletivo e as instituições sociais, políticas e 

econômicas que reproduzem e reforçam as desigualdades estruturais e sociais colocadas a 
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determinados grupos e influenciam também na inclusão no mercado de trabalho. Quando 

originado o termo exclusão social foi associado às categorias de pessoas desprotegidas, 

excluídas da seguridade social, com o as transformações ocorridas na sociedade o termo foi 

ampliado passando a incluir a “nova pobreza”, que deriva das mudanças tecnológicas e de 

reestruturação produtiva provocou o desemprego prolongado até mesmo das pessoas 

qualificadas. Assim, o conceito de exclusão social tem se ampliado e inserido um conjunto de 

transformações sociais, econômicas e políticas e suas implicações sociais. 

Portanto, o gênero como categoria de trabalho na sociologia do trabalho implica 

numa analise de desenvolvimento e modernização à divisão sexual do trabalho que passa a 

englobar qualificações, carreiras e subjetividades. Não se podem ignorar as conexões entre 

segmentação do mercado, diferenças salariais e divisão sexual do trabalho. 

Essa invisibilidade da mulher operária passou a ser objeto de análise de diferentes 

abordagens e trata-se de pesquisar como a subordinação das mulheres se constitui 

hierarquicamente nas práticas, culturas e instituições. Durante muitos anos sociólogos e 

historiadores trabalham com o conceito de classe a partir da representação do masculino. A 

classe operaria tem dois sexos (SOUZA-LOBO, 1991). 

Em meio a tantas transformações advindas com o processo de modernização um 

ponto permaneceu constante no que se refere ao trabalho feminino, a reprodução das 

desigualdades e as estratégias de sobrevivência. Diante dessas transformações nas relações 

econômicas e sociais uma indagação permanece e está relacionada ao significado do trabalho 

feminino para a organização familiar e que perpassa por uma discussão acerca da natureza do 

trabalho feminino que impede de problematizar a divisão sexual do trabalho. 

As mulheres inseridas no mercado de trabalho apontam para a segregação 

ocupacional, caracterizada pela instabilidade, baixos salários e desqualificação. A divisão 

sexual do trabalho tende a preservar o equilíbrio entre emprego feminino e masculino a partir 

de distintos setores empregadores de mão-de-obra feminina e masculina. Um ponto que se 

torna central na discussão acerca da sociologia do trabalho é a qualificação e que a divisão 

sexual do trabalho aponta critérios de qualificação masculinos e femininos. 

De certa forma essa divisão sexual do trabalho foi fundada pelo patriarcado que 

ao “organizar” as relações sociais presentes na sociedade e no universo do trabalho trazem 

consigo um lócus fundamental das relações entre os sexos. Vários caminhos apontam para as 

formas históricas e culturais das relações de trabalho que pó sua vez não está desvinculada da 
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interação com as subjetividades. O gênero é uma das dimensões dessa subjetividade e aponta 

para uma redefinição da própria relação/interação com o trabalho. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A divisão sexual do trabalho sempre esteve presente na vida de homens e 

mulheres. As explicações para essa divisão, muitas vezes, se fortalecem através de um 

discurso do determinismo biológico. Justificam-se através da compreensão de que o papel da 

mulher dentro da sociedade está vinculado à reprodução. É inegável que, nas últimas décadas, 

as mulheres têm conseguido ocupar espaços significativos dentro da arena do mundo do 

trabalho.  A transição da mulher do espaço privado para o público é, segundo Cruz (2005), 

resultante de um processo de democratização da vida social. 

Uma das mudanças mais significativas e visíveis dentro da sociedade foram as 

transformações ocorridas nas relações entre homens e mulheres. Tais mudanças possuem 

como fato a inserção da mulher no espaço público: no trabalho, nas escolas e universidades, 

na política, nas artes e ciências. Esse novo olhar sobre as mulheres, vistas a partir de então 

como “novos sujeitos sociais”, foi um fator que favoreceu a sua inclusão nas pesquisas (DE 

MATOS, 2002). 

A incorporação das questões de gênero nas pesquisas possibilita rever as imagens 

e enraizamentos das mulheres dentro da sociedade, dando visibilidades a elas, questionando 

as dimensões de exclusão apresentadas e impostas por um discurso universal masculino. E, 

mesmo em meio de resistências de alguns setores e áreas, as discussões de gênero fizeram 

presente e indispensáveis ao universo masculino. 

Dentro desse contexto o trabalho aparece como um elemento importante para o 

reconhecimento de si, como um espaço de conversas, um campo de problemas, de incertezas e 

de múltiplas implicações. É questionada a visão determinista que relaciona, de forma estreita, 

situação de trabalho e formas de identificação dos trabalhadores. A situação, considerada 

apenas no sentido objetivo, não seria suficiente para compreender as identidades construídas 

no trabalho. A identidade do sujeito é construída a partir das sucessivas socializações 

ocorridas ao longo da sua vida.  
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A questão do trabalho, de seu lugar na sociedade e do sentido que lhe é atribuído, 

parece constituir a dimensão central da identidade que não é somente construída para os 

outros. Ela é, também, permanentemente reconstruída para o próprio indivíduo ao longo de 

toda a vida.  O trabalho, também, é entendido como um princípio de cidadania, no sentido de 

participação legítima nos benefícios da riqueza social, que se distingue das formas históricas e 

alienantes de exploração do trabalhador, presentes na produção capitalista.  

O desenvolvimento histórico do conceito de trabalho foi formalmente interpelado 

nos anos 1970 com o desenvolvimento das pesquisas que introduziram a dimensão sexuada 

nas análises do trabalho. No mercado de trabalho, com freqüência as mulheres ocupam postos 

mais precarizados do que os homens e recebem rendimentos menores na mesma atividade de 

trabalho (CRUZ, 2005).  

Nessa linha de reflexão, a categoria gênero é concebida como um instrumento de 

análise capaz de captar as relações hierárquicas existentes entre homens e mulheres que 

acabam por estabelecer papéis e estereótipos que contribuem para as desigualdades sofridas 

pelas mulheres, seja na família, nas instituições e principalmente neste estudo, no mercado de 

trabalho (informal). A abordagem de gênero visa desconstruir as diferenças historicamente 

construídas entre homens e mulheres, condicionantes de processos de exclusão e de condições 

de pobreza mais desfavoráveis de trabalho no setor informal da economia.  

Cruz (2001) enfatiza que o emprego da categoria gênero constitui uma construção 

significativa e oportuna para a análise de uma das desigualdades fundamentais do 

desenvolvimento humano e dos direitos humanos permitindo analisar os diferentes lugares de 

poder ocupado por homens e mulheres em distintos espaços da sociedade que devem ser 

identificados para compreender suas repercussões de forma diferenciada nos aspectos da vida 

dos indivíduos de acordo com o sexo. 

É, pois, nesses meandros conjunturais do trabalho que firmam e confirmam a 

subordinação da mulher à medida que a ela são destinadas as atividades informais e precárias, 

atividades essas que não dispõem de uma boa qualidade e nem são protegidas pela legislação 

trabalhista.  Segundo CRUZ (2005), a subordinação da mulher no mercado de trabalho é 

reflexo da histórica e social divisão sexual do trabalho. Assim, é dentro desse universo 

marcado pela hierarquia existente na sociedade que o trabalho feminino encontra-se 

subordinado ao masculino, que as potencialidades femininas não são reconhecidas e 



14 

 

valorizadas, sendo, portanto, reflexo da forma como o seu papel social foi construído ao longo 

da história, uma sociedade que dificulta a emancipação da mulher enquanto cidadã. 

Mesmo adquirindo certa “liberdade”, as mulheres ainda encontram-se presas às 

imagens e representações que tanto influenciaram e influenciam as relações sociais e a divisão 

do trabalho.  O fato de estarem executando atividades fora do espaço privado não retira delas 

a responsabilidade de cuidado com a casa e os filhos. Sendo assim, discutir questões sobre 

produção e reprodução é necessário para ampliar o conhecimento sobre as relações sociais de 

gênero. Essas que exercem forte influência na construção da identidade dos sujeitos. 

É possível apreender, a partir das idéias conduzidas, que as mulheres conseguiram 

através do trabalho sair de uma situação de invisibilidade e exclusão e construírem-se como 

sujeitos sociais cuja cidadania deve ser respeitada. Podemos pensar que tais mudanças foram 

possíveis a partir do desenvolvimento do que Giddens denomina de reflexividade, que 

possibilitou à mulher pensar e repensar nas suas ações e nas dos outros. A reflexividade “[...] 

deve ser entendida não meramente como ‘auto-consciência’, mas como o caráter monitorado 

do fluxo contínuo da vida social” (GIDDENS, 2003, p.3), e através do uso constante do 

conhecimento sobre as contingências da vida social, torna-se capaz de promover sua 

organização e a transformação. 

Percebe-se que a modernização reflexiva emergiu com as mudanças sociais e que, 

portanto, está associada à capacidade que o indivíduo tem agir e enfrentar os inúmeros riscos 

aos quais está exposto e construir oportunidades de desenvolver formas autônomas de vida 

humana. 
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