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RESUMO 

 

Este trabalho trata da desigualdade de gênero vista na sociedade brasileira e, para entendê-la, é 

preciso compreender quais são suas bases. Partindo disto, a discussão centraliza-se na divisão 

do trabalho reprodutivo sob a ótica da economia feminista. É preciso entender como a divisão 

do trabalho reprodutivo é feita e quais suas consequências para as mulheres. Para isso, é 

necessário definir o que é o conceito de trabalho reprodutivo e as origens na divisão sexual do 

trabalho dentro da perspectiva da economia feminista. São analisadas variáveis do trabalho 

reprodutivo que demonstram a diferença no encargo das responsabilidades deste para as 

mulheres brasileiras, e os resultados dessa dinâmica na esfera do trabalho produtivo. E, então, 

é exposto como a licença-paternidade pode ser um instrumento para reconfigurar a divisão 

sexual do trabalho. Esta monografia, por fim, demonstra como essa dinâmica é importante para 

entender a desigualdade de gênero em tópicos econômicos, como os rendimentos por sexo, taxa 

de desemprego e demissão, diferenças de ocupações e trajetória profissional das mulheres. 

 

Palavras-chave: Trabalho-Reprodutivo. Economia-Feminista. Divisão-Sexual-do-Trabalho. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This work focus on the evidenced gender inequality in the Brazilian society and, in order to 

apprehend it, it is necessary to understand what its foundations are. Therefore, the discussion 

centers upon the division of reproductive labor from the standpoint of feminist economics. It is 

mandatory to understand how the division of reproductive labor is done and what its 

consequences for women are. Thus, it is necessary to define what is the concept of reproductive 

labor and the roots in the sexual division of labor within the perspective of feminist economics. 

Variables of the reproductive labor are analyzed in pursuance of showcasing the difference in 

the burden of responsibilities for the Brazilian women, and the results of these dynamics in the 

sphere of productive labor. Consequently, it is exposed how paternity leaves can be an 

instrument for reconfiguring the sexual division of labor. Finally, this monograph demonstrates 

how this dynamic is important to understand gender inequality in economic topics such as 

income by sex, unemployment rate and dismissal, differences in occupations and the 

professional career of women. 

 

Keywords: Reproductive-Labor. Feminist-Economics. Sexual-Division-of-Labor. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil, para onde o estudo será direcionado, é reconhecidamente um país 

profundamente desigual no âmbito socioeconômico. Segundo o Índice de Gini retirado do 

relatório do PNUD com dados de 2017, que mede a o grau de concentração de renda, o país 

aparece como o nono país mais desigual do mundo, e o mais desigual nas Américas. O país fica 

à frente, apenas de países africanos: África do Sul, Namíbia, Botsuana, Zâmbia, República 

Centro-Africana, Lesoto, Moçambique e eSuatini. A desigualdade aparece, também, em outros 

aspectos além da renda, como raça, gênero e regiões do país, por exemplo. A desigualdade de 

gênero, dentro das desigualdades no país, é a abordada neste trabalho.  

Esse mesmo relatório do PNUD divulga o Índice de Desenvolvimento de Gênero, que 

é um indicador criado especificamente para tratar do problema da desigualdade de gênero no 

mundo. O Índice de Desigualdade de Gênero analisa as desigualdades em três dimensões: saúde 

reprodutiva, empoderamento e mercado de trabalho. O Brasil ocupa a 94ª posição, com 

pontuação de 0,407. Segundo o PNUD (2018), as mulheres no Brasil apresentam indicadores 

melhores que os homens em educação e saúde, mas quando analisa-se a renda, esta cai quase 

pela metade se comparada ao dos homens. Enquanto as mulheres no país ganham 

aproximadamente 10 mil dólares ao ano, os homens ganham cerca de 17 mil dólares. Outro 

indicador de desigualdade aparece quando se observa a baixa representação política das 

mulheres no país: elas ocuparam apenas 11% do Congresso naquele ano, pondo o país em 

último lugar na América do Sul. Essa falta de acesso aos seus direitos, reflete em um IDH menor 

para as mulheres no país. Quando se desagrega o IDH pelo gênero, fatores como a saúde 

reprodutiva, empoderamento e atividade econômica feminina são levados em consideração para 

avaliar a qualidade de vida das mulheres no país. No Brasil, o IDH dos homens fica em 0,761 

e o das mulheres em 0,755, para o ano de 2017.  

Dentro do problema da desigualdade de gênero no país, a discussão neste trabalho foca 

na divisão do trabalho reprodutivo sob a ótica da economia feminista. Partindo do princípio que 

os papeis atribuídos a homens e mulheres são fruto não de uma causa biológica, mas de 

construções sociais (KERGOAT, 2009), este estudo apresenta o problema da divisão desigual 

do trabalho reprodutivo, questionando a perspectiva social que a origina no contexto brasileiro. 

A divisão desigual no trabalho reprodutivo origina diversas desigualdades para as mulheres. 

Este trabalho mostra os resultados consequentes dessa divisão nos diferentes aspectos da vida 
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das mulheres, como a desigualdade de renda com recorte de gênero expressa anteriormente. O 

trabalho aborda, também, a licença-paternidade como instrumento para redefinir a divisão 

sexual do trabalho existente. 

Segundo dados do IPEA do ano de 2015, a taxa de participação, que mostra a parcela 

da população em idade ativa que está trabalhando ou à procura de trabalho, mostra que o viés 

de gênero é bastante claro “(...) as barreiras para as mulheres entrarem no mercado de trabalho 

se mostram presentes, apesar dos avanços das décadas passadas.” (IPEA, 2016, p. 2). Os últimos 

vinte anos parecem indicar que as mulheres brasileiras atingiram um “teto” de participação que 

está sendo difícil de ser ultrapassado. Entre 1995 e 2015, a taxa de participação feminina oscilou 

em torno dos 54%, ou seja, cerca da metade das brasileiras em idade ativa está fora do mercado 

de trabalho. Já para os homens, o percentual chegou a 85% e vem caindo, e alcança menos de 

78% no último ano da série, 2015. Aquelas que entram no mercado de trabalho muitas vezes se 

deparam com a barreira de encontrar posição. Em 2015, a taxa de desocupação feminina era de 

11,6%, enquanto a dos homens foi de 7,8%. Uma importante ocupação feminina continua sendo 

o emprego doméstico, que é expresso nesse trabalho. O emprego doméstico é a ocupação de 

18% das mulheres negras e de 10% das mulheres brancas no Brasil em 2015.  

A responsabilização das mulheres pelo trabalho doméstico não remunerado segue 

como o padrão predominante na sociedade brasileira. Dados desse relatório do IPEA mostram 

que mais de 90% das mulheres declaram realizar atividades domésticas, proporção que se 

mantém quase inalterada ao longo do período de 1995 a 2015. Quando analisado o número de 

horas semanais dedicadas a essas atividades, é possível perceber uma significativa redução na 

quantidade de horas dedicadas aos afazeres domésticos pelas mulheres, mas o tempo médio 

gasto pelos homens mantêm-se estável. Não é possível afirmar, portanto, que haja indícios de 

uma nova divisão das tarefas domésticas entre homens e mulheres. É importante destacar que 

exercer atividade remunerada não afeta as responsabilidades das mulheres com as atividades 

domésticas. 

O feminismo é uma temática de grande importância para as mulheres brasileiras, que 

são afetadas pela desigualdade em diferentes aspectos da vida. Este estudo trata em especial do 

trabalho reprodutivo, que gera diferenças salariais, de oportunidade e de responsabilidade entre 

os gêneros. É necessário reconhecer que há diferenças na compreensão social da divisão do 

trabalho reprodutivo para poder modificá-lo e tornar o fracionamento das responsabilidades 
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reprodutivas mais equitativo. A busca pela igualdade de gênero na esfera doméstica, onde o 

trabalho reprodutivo e o problema da divisão desigual encontram-se, tem profundas 

consequências no trabalho produtivo, o remunerado, que é desempenhado na esfera pública. 

Essa desigualdade de gênero existente no interior das famílias determina processos sociais e 

econômicos que reproduzem uma desigualdade estruturante em nossa sociedade, subjugando 

um grupo de pessoas em relação a outro e limitando suas possibilidades de exercício pleno e 

efetivo da cidadania (IPEA, 2012).  

Além do mais, o Brasil está em mudança no que tange esse tópico e as questões que 

norteiam o tema estão em evidência no debate público. Os dados mudam, assim como as noções 

sociais dos papeis de gênero. Os estudos da desigualdade de gênero com enfoque na divisão do 

trabalho reprodutivo demandam atualizações para que esse assunto possa manter-se relevante. 

É preciso enriquecer o debate para mudar o entendimento social que prejudica as mulheres. 

Dado isto, é relevante compreender: como a divisão do trabalho reprodutivo é feita e quais 

suas consequências para as mulheres?  O objetivo geral é analisar a disparidade da divisão do 

trabalho reprodutivo entre os gêneros e como essa dinâmica afeta as mulheres. Para alcançar o 

objetivo geral, fez-se necessário determinar os objetivos específicos: definir o que é “trabalho 

reprodutivo” e as origens da sua divisão desigual dentro da perspectiva dos estudos de gênero 

e da economia feminista; analisar variáveis do trabalho reprodutivo e produtivo que 

demonstram a diferença no encargo das responsabilidades do trabalho reprodutivo dentro da 

sociedade brasileira e suas consequências para as mulheres; discorrer sobre a licença-

paternidade como meio para reconfigurar a divisão sexual do trabalho. 

A pesquisa é de caráter explicativo, considerando que há a identificação de fatores que 

explicam fenômenos. No caso deste estudo o fator é a desigualdade na distribuição do trabalho 

reprodutivo, que pode ser visto com dados coletados na pesquisa bibliográfica que mostram a 

diferença de responsabilidades reprodutivas atribuídas aos gêneros, a diferença salarial entre 

homens e mulheres, a demissão de mulheres após usufruírem da licença maternidade e o “teto 

de vidro” que atrapalha a ascensão profissional das mulheres. Esse cenário é intensificado pela 

omissão de políticas públicas do Estado e de leis que reiteram essa visão social, como a 

disparidade nas licenças maternidade e paternidade. Contudo, o fenômeno principal observado 

para o fator da desigualdade é a existência da perspectiva social da obrigação do gênero 

feminino de dedicar-se a tarefas do lar.  
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No primeiro capítulo a leitura de obras de autoras que se destacam no assunto é 

fundamental para definir a problemática do trabalho reprodutivo nos estudos de gênero e na 

economia feminista. Ao passar pelo conceito de papeis de gênero que baseiam as relações 

sociais, no qual o conceito de divisão sexual do trabalho apoia-se, é analisado o trabalho 

reprodutivo dentro das ciências sociais e na própria ciências econômicas, indo em direção à 

economia feminista. 

O segundo capítulo apresenta análise de dados, retiradas de publicações e órgãos de 

pesquisa. Primeiramente, a análise da paternidade em comparação com a maternidade é feita 

para entender como funciona na prática a percepção de responsabilidades. Depois são 

analisados dados do trabalho doméstico e do cuidado que corroboram a hipótese. O número de 

mães solo também entra como um demonstrativo das diferenças na divisão do trabalho. No 

tocante ao trabalho produtivo, é levado em consideração os rendimentos de homens e mulheres, 

a taxa de desemprego e depois a taxa demissão das mulheres após o uso da licença-maternidade, 

as diferenças de ocupação entre os gêneros e, por último, a ascensão profissional das mulheres 

em comparação aos homens, com o fenômeno do “teto de vidro”. 

No terceiro e último capítulo é discutido como a licença-paternidade pode ajudar a 

redefinir o arranjo da divisão sexual do trabalho. As mudanças sociais podem originar-se da 

adoção de políticas públicas e do papel ativo de um Estado interessado no bem-estar das 

mulheres. Além de projetos que promovam a igualdade de gênero para mudar a concepção 

social vigente, é fundamental que haja políticas mais diretas como o aumento no tempo de 

licença paternidade, equiparando ao da maternidade. A defesa se dá pelo levantamento 

bibliográfico de pesquisas acadêmicas no assunto.  
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2 A ECONOMIA FEMINISTA 

 

Em primeiro lugar é preciso definir o que é economia feminista, que será feito na seção 

2.1. Após isso, determina-se o que é trabalho reprodutivo, para entender como a desigualdade 

de gênero é originada e reforçada na sociedade. Entretanto, o significado do termo não é 

consenso dentro da literatura feminista, pode variar de trabalho doméstico ou trabalho 

reprodutivo propriamente dito - gravidez, parto, amamentação – ou ainda o conceito de care. 

Para compreender o significado de toda a extensão da concepção, é preciso assimilar a 

separação de gênero e sexo, explicado no item 2.2.1. Deve-se, também, passar pela divisão 

sexual do trabalho, no item 2.2.2. Em 2.2.3 como a literatura feminista retrata o trabalho 

reprodutivo. E, por fim, em 2.2.4. é feita uma análise de como a economia feminista se relaciona 

com a problemática do trabalho reprodutivo. 

 

2.1 O QUE É ECONOMIA FEMINISTA 

 

Para Nelson (2005), a economia feminista é um campo que inclui tanto os estudos de 

papeis de gênero na economia, a partir de uma perspectiva libertária, quanto um trabalho crítico 

direcionado a vieses no conteúdo e na metodologia das ciências econômicas. Há o 

questionamento das análises econômicas que tratam as mulheres como invisíveis, ou que 

servem para reforçar situações opressivas às mulheres, e desenvolve pesquisas destinadas a 

superar essas falhas (NELSON, 2005). A economia feminista se propõe como um ponto de 

ruptura na economia tradicional de viés androcêntrico, ao repensar o marco teórico das ciências 

econômicas; incorpora as ideias feministas para problematizar as desigualdades entre homens 

e mulheres. Essa disciplina é uma tentativa de tornar a economia mais próxima da realidade ao 

incorporar as vivências femininas. Aliás, a grande crítica da economia feminista à economia 

mainstream é a distância da teoria, elaborada pelos economistas, e da prática, a realidade vivida. 

Feminism provides the conceptual framework that allows feminist economics to 

reveal the androcentric, classist, racist and heterosexist values that have shaped 

economics. It also allows us to put the work that woman do at the center of the analysis 

rather than at the margin.1 (BARKER, 2013, p. 20). 

                                                

1  Em tradução livre: “O feminismo fornece a estrutura conceitual que permite que a Economia Feminista revele 

os valores androcêntricos, classistas, racistas e heterossexistas que moldaram a economia. Também nos permite 

colocar o trabalho que a mulher faz no centro da análise e não na margem.”. 
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Para Barker (2003), a economia feminista é um campo dinâmico de investigação 

intelectual que surgiu nos anos 1990, e está situada na intersecção entre economia, feminismo 

e metodologia. Em Barker (2003), as economistas feministas observam que grande parte da 

economia se baseia em metáforas altamente sexistas, e que não explicam adequadamente uma 

ampla variedade de fatores particularmente pertinentes às vidas das mulheres, como a 

participação da força de trabalho das mulheres, a diferença salarial e o valor do trabalho 

doméstico. Barker (2003) diz ainda que não foi que esses tópicos não tenham sido estudados 

antes, eles foram estudados, mas não de uma perspectiva feminista. Para ela, eles não eram 

feministas porque não questionavam a divisão sexual do trabalho e não empregavam gênero 

como categoria de análise.  

Usando o gênero como uma categoria analítica, as economistas feministas mostraram 

que os valores masculinos inquestionáveis estavam profundamente enraizados nas análises 

teóricas e empíricas das questões econômicas associadas às mulheres. Aliás, o conceito de 

gênero tardou a ser utilizado nas ciências econômicas, ao contrário das outras ciências sociais 

(BOHN, 2017). Para van Staveren (2010), o gênero é cada vez mais entendido não apenas como 

uma variável exógena - vinda de fora do sistema econômico, da cultura, relações sociais, 

natureza ou leis - mas também como endógena - moldando e sendo moldada por processos 

econômicos particulares, condições e resultados.  

Using gender, as well as other categories of difference such as race, nation, and sexual 

orientation, as legitimate categories of analysis, enabled feminist economists to 

enlarge the domain of economic inquiry and expand the variety of economic 

explanations offered. Relationships predicated on dependency rather than contract, 

the paradox posed by caring labor, and the role of social reproduction in both micro 

and macroeconomic outcomes, are all now part of the established lexicon of feminist 

economics. 2 (BARKER, 2003, p. 2014) 

 

As perspectivas do método, sujeito, modelo e pedagogia são erroneamente tidas como 

livre de valores e imparciais dentro da ciência. Ao que Nelson afirma “The feminist analysis of 

                                                

2  Em tradução livre: “Ao usar gênero, assim como outras categorias de diferenciação como raça, nacionalidade e 

a orientação sexual, como categorias legítimas de análise, permitiu às economistas feministas ampliar o domínio 

da investigação econômica e expandir a variedade de explicações econômicas oferecidas. Relacionamentos 

predicados na dependência em vez de contrato, o paradoxo representado pelo trabalho de cuidado e o papel da 

reprodução social nos resultados micro e macroeconômicos, agora fazem parte do léxico estabelecido da economia 

feminista.”. 
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economics that will be discussed here starts from the premise that economics, like any science, 

is socially constructed.”3 (NELSON, 1995, p. 132). Para Barker (2003), as economistas 

feministas começaram a questionar as maneiras pelas quais a composição da comunidade 

econômica, principalmente de homens, quase todos brancos e quase todos afluentes, nomeava 

o que poderia legitimamente contar como "economia". O papel dos valores pessoais, sociais e 

políticos, bem como as relações de poder, na construção do conhecimento econômico também 

são examinados (BARKER, 2003).  

Para as ciências econômicas tornarem-se mais equitativas no tocante ao gênero e, 

então, verdadeiramente neutra e imparcial, é preciso entender que há muitas relações 

econômicas fora do mercado. O ambiente doméstico, de âmbito privado, fica fora da observação 

do que é público, e é amplamente ignorado pela economia tradicional. O problema das relações 

de gênero não está somente nas diferenças salarias, que são explicadas pela lógica de mercado, 

e, portanto, pela economia mainstream. O que é preciso ser entendido é que há relações 

significativas que perpassam a esfera produtiva e de circulação (BOHN, 2017).  Para van 

Staveren (2010), a economia feminista é ambivalente quanto ao uso de modelos formais e 

econometria. Em particular, as economistas feministas são críticas sobre a aplicação de técnicas 

quantitativas ao estudo do care (VAN STAVEREN, 2010). Para o estudo do trabalho não 

remunerado e do care, as limitações da modelagem confirmam a adequação da prática entre as 

economistas feministas de também utilizar outras técnicas quantitativas e, em particular, uma 

combinação com métodos qualitativos (VAN STAVEREN, 2010). 

Segundo Bohn (2017), foi a partir dos anos 1990, com a inserção de mais mulheres no 

meio acadêmico da economia, que houve várias ideias que levaram a compreender a economia 

como uma ciência baseada nas vivências masculinas. Para Bohn (2017), o sujeito na história 

econômica recente perpassa três fases, sendo a primeira na qual há uma presença tímida do 

sujeito mulher, atrelando a esfera da reprodução com o sistema de produção. A segunda é 

marcada pela invisibilização do sujeito mulher e normatização dos indivíduos entre os 

neoclássicos, na figura do homo economicus. Na última fase há o reconhecimento da 

necessidade de introduzir as mulheres na análise econômica, pois houve a ampliação da 

                                                

3  Em tradução livre: “A análise feminista da economia que será discutida aqui começa da premissa que a economia, 

como qualquer outra ciência, é socialmente construída.”. 
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participação feminina na economia visível, seja dentro da família em uma postura passiva, ou 

no mercado de trabalho, mediante os diferenciais salariais.  

O trabalho doméstico possui características próprias – produtividade limitada, maior 

liberdade de realização no âmbito privado – o que dificulta sua valoração, mas ainda assim já 

existem várias possibilidades estudadas para sua mensuração. Segundo Bohn (2017), a mais 

utilizada pelas teóricas da economia feminista é o tempo total de trabalho, que permite a 

comparação direta na divisão de tarefas entre homens e mulheres. A partir disso observa-se uma 

distribuição de rendimentos extremamente desigual que resulta no menor nível de participação 

e representação feminina no mercado de trabalho e nos espaços de poder. A desigualdade no 

mercado de trabalho não é apenas consequência do trabalho doméstico, mas auxilia na 

promoção de um sistema que reproduz as identidades nocivas de gênero, de  modo que a divisão 

sexual do trabalho não decorre apenas de negociações individuais que se processam no 

ambiente doméstico, mas é resultado direto das noções sociais de gênero (OROZCO, 2006).  

Para Barker (2003), os neoclássicos se baseiam em metáforas marcadas pela falta da 

análise de gênero ou raça, seguindo a noção de que os agentes econômicos são racionais, 

autônomos, anônimos e com preferências estáveis, desconsiderando as relações sociais e outras 

características dos seres humanos. A partir disso há o desenho homo economicus que, não tendo 

infância nem velhice ou interferência do meio, apenas mediante o mercado e os preços, reflete 

uma visão de mundo masculina e privilegiada. Essa economia tradicional fez da identidade 

masculina, o homem, das supostas atividades masculinas, a ciência, e dos tidos valores 

masculinos, objetividade e racionalidade, noções universais. Não basta adicionar 

personalidades, atividades e valores femininos à ciência para corrigir seu viés de gênero, é 

necessário reconstruí-la desde a sua origem (JENNINGS, 1993). Considerando que todos os 

indivíduos são dependentes em algum momento da vida, fica claro que não há uma separação 

precisa entre “quem cuida” e “quem é cuidado”, de tal modo a destacar a interdependência entre 

os indivíduos e a necessidade de questionar a estrutura de direitos sociais e econômicos na 

promoção da cidadania (BOHN, 2017).  

Para Barker (2003), a economia neoclássica é definida pelo seu método de análise e 

não pelo seu domínio de estudo. As contas econômicas convencionais geralmente admitem 

apenas explicações baseadas na troca de interesses próprios entre agentes econômicos racionais 

e, portanto, falham em explicar adequadamente uma ampla variedade de fatores nas vidas das 
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mulheres - e dos homens. Por exemplo, a divisão do trabalho por gênero é explicada em termos 

das escolhas individuais dos agentes racionais (BARKER, 2003).  

The provision of non-market, caring labor (such as parenting, caring for the sick, 

housework, and so forth) is either largely ignored or analysed in the same terms as the 

provision of paid labor, and the gendered and raced effects of globalization are 

explained as the natural consequences of differing endowments of skills, technology, 

and resources. 4 (BARKER, 2003, p. 222) 

 

As economistas feministas procuram questionar pressupostos implícitos sobre papeis 

de gênero tradicionais, bem como hierarquias de raça, classe e nacional, revelando os 

preconceitos e distorções nas visões masculinistas da economia. As economistas feministas 

também buscam aumentar a variedade de explanações que podem ser contadas como economia, 

liberando, assim, a economia da modelagem matemática formal (BARKER, 2003).  

Van Staveren (2010) afirma que as economistas feministas rejeitam a suposição de que 

o crescimento econômico trará automaticamente uma redução na desigualdade de gênero. Para 

ela, o que importa são as políticas que estimulam o desenvolvimento humano de maneira 

sensível ao gênero, bem como a mudança cultural em direção a atitudes mais igualitárias em 

relação ao gênero, em combinação com o crescimento econômico. Van Staveren (2010) 

argumenta que, ao mesmo tempo, estudos mostraram que a desigualdade de gênero pode ser 

ruim para o crescimento, porque esta exclui as mulheres da produção, desmotiva esforços de 

melhoria e, consequentemente, mantém a produtividade feminina baixa, o que pode causar 

conflitos sociais que afugentam o investimento. 

Por fim, economistas feministas também se engajaram em discussões filosóficas sobre 

os fundamentos epistemológicos e metodológicos da economia em diálogo com perspectivas 

pós-modernistas, pós-colonialistas, críticas e outras perspectivas (NELSON, 2005). As 

feministas também exploraram comparações de objetivos e métodos com várias escolas 

heterodoxas de economia, incluindo a economia institucionalista e economia pós-keynesiana 

(NELSON, 2005). 

 

                                                

4  Em tradução livre: “O fornecimento de mão-de-obra não-mercantil (como cuidar dos filhos, cuidar dos afazeres 

domésticos, etc) é amplamente ignorado ou analisado nos mesmos termos que a prestação de trabalho remunerado 

e os efeitos do gênero e da corrida da globalização são explicados como as consequências naturais de dotes 

diferentes de habilidades, tecnologia e recursos.”. 
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2.2 O CONCEITO DE TRABALHO REPRODUTIVO 

 

2.2.1 Sexo e Gênero 

 

As circunstâncias que vivem homens e mulheres na sociedade é fruto não da condição 

biológica, mas da construção social. As sociedades humanas frequentemente supervalorizam a 

diferenciação biológica dos seus corpos sexuados, atribuindo aos sexos masculino e feminino 

funções diferentes na sociedade. Citeli (2001) afirma que essa superestimação da biologia data 

do final do século XIX, com Darwin – ao menos no campo da ciência. Segundo Citeli (2001), 

quando Darwin publicou suas ideias sobre evolução, houve duas reações dentro do campo 

científico. Alguns negaram as ciências biológicas como capaz de explicar os arranjos sociais e 

outros aplicaram os estudos da biologia para reinterpretar a diversidade no comportamento e 

nas condições sociais como resultantes das diferenças sexuais – e até mesmo raciais, 

notadamente os estudos de caráter eugenista. Fruto da ideia que permeia essa última concepção, 

aplica-se um tipo, um gênero. O “feminino” é imposto pela sociedade à fêmea humana para que 

se torne uma mulher social, e o “masculino” ao macho humano, para que se torne um homem 

social.  

Segundo Citeli (2001), quase um século após Darwin, destituir o caráter de 

naturalização das hierarquias de poder baseadas em diferenças de sexo foi e tem sido um dos 

eixos centrais dos estudos de gênero. A dualidade natural versus biológico em relação a sexo e 

gênero é um recurso utilizado pelos estudos de gênero para denunciar os argumentos 

biologizantes que desqualificam as mulheres. 

Já para Nicholson (2000), "gênero" tem suas raízes na junção de duas ideias 

importantes do pensamento ocidental moderno: a da base material da identidade e a da 

construção social do caráter humano. 

 

Por causa dessa assunção implícita no sentido de fincar na biologia as raízes das 

diferenças entre mulheres e homens, o conceito de "sexo" colaborou com a ideia da 

imutabilidade dessas diferenças e com a desesperança de certas tentativas de mudança.  

As feministas do final dos anos 60 se valeram da ideia da constituição social do caráter 
humano para minar o poder desse conceito [de sexo]. Nos países de língua inglesa, 

esse poder foi enfraquecido pela ampliação do significado do termo "gênero". [...] 

Como tal, ele carregava fortes associações em relação ao papel da sociedade na 

distinção entre fenômenos codificados em termos de "masculino" e 'feminino". As 

feministas da segunda fase estenderam o significado do termo para com ele se referir 

também a muitas das diferenças entre mulheres e homens expostas na personalidade 

e no comportamento. [...] Assim, o conceito de "gênero" foi introduzido para 
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suplementar o de "sexo", não para substituí-lo. Mais do que isso, não só o "gênero" 

não era visto com substituto de "sexo" como também "sexo" parecia essencial à 

elaboração do próprio conceito. (NICHOLSON, 2000, p. 2-3) 

 

O gênero, ou sexo social, manifesta-se materialmente em duas esferas fundamentais. 

Primeiramente, na divisão socio-sexual do trabalho e dos meios de produção e, em segundo, na 

organização social do trabalho de procriação, em que as capacidades reprodutivas das mulheres 

são transformadas e mais frequentemente exacerbadas por diversas intervenções sociais 

(HIRATA; KERGOAT, 2007). Em decorrência dessa experiência humana, o que seria apenas 

uma diferenciação funcional, torna-se na crença de que as diferenças entre os sexos é uma 

divisão natural inflexível, e que o sexo e o gênero são a mesma coisa.  Para Kergoat (2009), 

homens e mulheres são dois grupos sociais envolvidos em uma relação social específica: as 

relações sociais de sexo. Estas relações sociais possuem base material no trabalho, e se 

exprimem por meio da divisão social do trabalho, mais precisamente neste trabalho definido 

como divisão sexual do trabalho.  

 

2.2.2 A Divisão Sexual do Trabalho 

 

Para Kergoat (2009), a divisão sexual do trabalho separa o trabalho em categorias 

femininas e masculinas, prioriza os homens à esfera produtiva e as mulheres à reprodutiva. A 

divisão sexual do trabalho não é rígida, pode divergir de sociedade para sociedade, em tempo e 

espaço, assim como as reproduções de gênero. Mas os princípios organizadores, produtivo e 

reprodutivo, permanecem os mesmos. Uma mesma tarefa pode ser considerada masculina em 

uma sociedade e feminina em outra. Isso mostra a importância de questionar a existência de 

uma estrutura que não é intrínseca ao ser humano, a dita construção social.  

A divisão sexual do trabalho ocupa espaço primordial na reprodução das relações de 

dominação, exploração e alienação. Para Kergoat (2009), essa separação de atividades por sexo 

possui caráter de hierarquização dos trabalhos, uma vez que ao homem atribui-se ao trabalho 

produtivo e todo trabalho gerador de grande valor social agregado, enquanto a mulher é 

responsável pelo trabalho referente do lar e da família, que na sociedade capitalista não gera 

valor de troca5. O papel feminino ao ser vinculado prioritariamente à reprodução biológica, 

                                                

5  Referente ao conceito de Karl Marx. 
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maternidade e na imposição dos afazeres domésticos relegou à mulher os papeis da esfera 

privada e, em consequência, ao homem o exercício do poder econômico e social. Como afirma 

Kergoat (2009): 

 

As relações sociais de sexo e a divisão sexual do trabalho são termos indissociáveis 

que, epistemologicamente, formam um sistema; a divisão sexual do trabalho tem o 

status de enjeu (o que está em jogo, em disputa o desafio) das relações sociais de sexo. 

Estas últimas são caracterizadas pelas seguintes dimensões: 1. a relação entre os 

grupos assim definidos é antagônica; 2. as diferenças constatadas entre as atividades 

dos homens e das mulheres são construções sociais, e não provenientes de uma 

causalidade biológica; 3. essa construção social tem uma base material e não é 

unicamente ideológica, em outros termos, a "mudança de mentalidades" jamais 

acontecerá de forma espontânea, se estiver desconectada da divisão de trabalho 

concreta, podemos fazer uma abordagem histórica e periodizá-la; 4. essas relações 

sociais se baseiam antes de tudo numa relação hierárquica entre os sexos; trata-se de 
uma relação de poder, de dominação. (KERGOAT, 2009, p. 71) 

 

Essa forma de organizar o trabalho está diretamente associada às ideias feministas que 

relacionam o corpo feminino e sua capacidade de reprodução com a opressão sofrida pelas 

mulheres.  

 

Para muitas teóricas feministas, o controle patriarcal dos corpos das mulheres como 

meio de reprodução é o cerne do dilema. [...] A tragédia dentro da tragédia é que por 

sermos consideradas primordialmente seres reprodutivos, mais do que seres humanos 

plenos, somos vistas num contexto sexual de definição masculina, com a consequente 

epidemia de estupro, assédio sexual, prostituição forçada e tráfico sexual de mulheres, 

com casamento arranjado, estruturas familiares institucionalizadas e a negação da 

expressão sexual própria às mulheres? (MORGAN, 1984, p. 4) 

 

No meio dessa discussão, é preciso lembrar que a maternidade é uma escolha e uma 

construção social, não um determinismo biológico. A divisão sexual do trabalho e as relações 

sociais do sexo são conceitos que estão na base da teoria materialista do feminismo francês de 

inspiração marxista. Essa divisão atravessa todo o tecido social e incide tanto no trabalho 

doméstico e reprodutivo como no trabalho propriamente produtivo, ela é resultante das relações 

sociais de sexo (KERGOAT, 2009). 

 

2.2.3 O Trabalho Reprodutivo na Literatura Feminista 

 

Para Carrasquer et al. (1998) o trabalho reprodutivo são as atividades destinadas a 

atender o cuidado do lar e da família. Denomina-se trabalho reprodutivo para diferenciar do 

trabalho produtivo, de bens e serviços, sendo que esse é o único reconhecido economicamente 
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e socialmente como trabalho nas sociedades industrializadas. Também se utiliza o termo no 

lugar de “trabalho doméstico” por considerar que esse termo é mais amplo do que aquele 

normalmente atribuído a esse outro termo. 

 

Así las cosas, puede afirmarse que el escenario del trabajo de la reproducción es el 

hogar y la familia. De este modo se destaca que sus actividades y su espacio físico y 

simbólico no se reducen exclusivamente al hogar o ámbito doméstico. Al tiempo que 

se recuerda que su alcance abarca las actividades relacionadas con la gestión y el 

mantenimiento de la infraestructura del hogar y las derivadas de la atención y cuidado 

(en su más amplia acepción) de los miembros de la familia, en la convicción de que 

todas esas actividades toman únicamente ese significado y esa concreción en las 

sociedades urbanas e industriales del mundo occidental. 6  (CARRASQUER et al, 

1998, p. 96) 

 

Ainda para Carrasquer et al. (1998), as principais características do trabalho 

reprodutivo são a não remuneração através de salário, um trabalho predominantemente 

feminino e que permaneça invisível mesmo aos olhos das pessoas que o realizam. Para 

Carrasquer et al. (1998), primeiramente isso significa que, uma vez que não é assalariado, está 

fora do mercado de trabalho e, portanto, não deve ser confundido com as atividades usualmente 

realizadas pelas mulheres em uma das modalidades da chamada “economia submersa ou 

informal”. Em segundo lugar, isso também significa que o trabalho reprodutivo é a atividade 

para a qual a grande maioria das mulheres se dedicam, ao longo de suas vidas, total ou 

parcialmente. Este fato leva a categorizar como donas de casa quem trabalha na reprodução 

exclusivamente e considerar as mulheres que exercem um trabalho remunerado em uma 

situação de dupla jornada. No entanto, a dedicação a este tipo de trabalho não é idêntica para 

todas as mulheres; varia de acordo com sua classe social. Em terceiro lugar, a invisibilidade 

que caracteriza o trabalho reprodutivo significa que a atual organização social não reconhece 

sua existência como trabalho. Mesmo que a grande maioria das mulheres que a executam, 

especialmente aquelas que são dedicados a ele exclusivamente, não são conscientes de que 

realizam atividades que são necessárias para o funcionamento da sociedade.  

                                                

6  Em tradução livre: “Assim, pode-se afirmar que o cenário do trabalho de reprodução é o lar e a família. Desta 

forma, enfatiza-se que suas atividades e seu espaço físico e simbólico não se limitam exclusivamente à esfera do 

lar ou doméstica. Ao mesmo tempo, lembra-se que seu escopo abrange as atividades relacionadas à gestão e 

manutenção da infraestrutura do lar e aquelas derivadas do cuidado e atenção (em seu sentido mais amplo) dos 

membros da família, na convicção de que todas essas atividades levam apenas esse significado e essa concretização 

nas sociedades urbanas e industriais do mundo ocidental.” 
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Carrasquer et al. (1998) ainda destacam que a dedicação feminina ao trabalho de 

reprodução não é fruto de um determinismo biológico, mas o resultado da construção social das 

diferenças de gênero. Esta construção que, em síntese, converte as fêmeas em sujeitos 

femininos, orientados centralmente para o trabalho de reprodução e para os homens ao trabalho 

produtivo. Este processo de socialização condiciona as mulheres em uma situação de 

subordinação no que diz respeito à homens. Como exemplo dessa construção: 

 

Como ejemplo de esa invisibilidad, podemos citar el hecho de que las mujeres suelen 

tener, en muchos casos, una formación menos ”eficaz” hacia el trabajo asalariado y/o 

profesional, a pesar de tener, especialmente las jóvenes, un mayor nivel de estudios 

que sus compañeros masculinos, ya que suelen preferir u orientarse hacia estudios y 

trabajos más acordes con su socialización de género femenino. Una situación que 

encuentra su contrapartida a la hora de ver como, también los hombres, incluidos los 

más jóvenes, tienen una nula o casi nula socialización hacia el trabajo de la 

reproducción, algo fácilmente contrastable tanto material como actitudinalmente. 
Otras expresiones de esas mismas desigualdades de género se dan, en primer término, 

en la división sexual del trabajo que se da en el interior del hogar y la familia. En 

segundo término, hallamos las desigualdades que las mujeres deben afrontar en el 

denominado “mundo público”: en la segregación ocupacional que caracteriza su 

situación laboral en el mercado de trabajo, en las dificultades por romper los 

estereotipos en el mundo de la educación, la cultura y los medios de comunicación, 

en la escasa presencia en el mundo de la política profesional, etc. 7 (CARRASQUER 

et al., 1998, p. 98) 

 

Para Larrañaga, Arregui e Arpal (2004), o trabalho reprodutivo é realizado 

majoritariamente por mulheres e não é remunerado. Caracteriza-se por todo o trabalho que 

satisfaz as necessidades da família e, apesar de constituir uma dimensão necessária para a 

reprodução de toda a sociedade, seu desenvolvimento é na esfera privada e doméstica. O cenário 

fundamental para o seu desenvolvimento é o lar, mas não apenas nele, inclui também atividades 

como as de cuidado, gestão, relacionamento e manutenção da família como um todo.  

Segundo Lozares, Rodán e Martí (2004), o trabalho reprodutivo refere-se às atividades 

de cuidado de pessoas e organização familiar,  na organização do ambiente e nas condições 

                                                

7  Em tradução livre: “Como exemplo dessa invisibilidade, podemos citar o fato de que as mulheres tendem a ter, 

em muitos casos, menos treinamento "efetivo" para o trabalho assalariado e/ou profissional, apesar de terem, 

principalmente mulheres jovens, um nível de escolaridade superior do que seus colegas do sexo masculino, pois 
tendem a preferir ou se concentrar em estudos e trabalhos mais condizentes com sua socialização de gênero 

feminino. Uma situação que encontra a sua contrapartida quando se trata de ver como, também os homens, 

incluindo os mais jovens, têm nenhuma ou quase nenhuma socialização para o trabalho de reprodução, algo 

facilmente testável tanto material como atitudinalmente. Outras expressões dessas mesmas desigualdades de 

gênero ocorrem, em primeiro lugar, na divisão sexual do trabalho que ocorre dentro do lar e da família. Em segundo 

lugar, encontramos as desigualdades que as mulheres enfrentam no chamado "mundo público": na  segregação 

ocupacional que caracteriza sua situação laboral no mercado de trabalho, nas dificuldades de romper estereótipos 

no mundo da educação, cultura e mídia, na escassa presença no mundo da política profissional, etc.”. 
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necessárias para a existência da moradia, possuindo potencial de ser remunerado, mas não o é. 

Há uma realidade comum entre o trabalho produtivo e reprodutivo, ambos precisam de esforço 

físico e mental, exigindo descanso para a repetir posteriormente. As duas tarefas, direta ou 

indiretamente, favorecem o processo de acumulação do capital. 

Em Bohn (2017), para Marx, a produção e a troca passam a ser a essência do 

capitalismo, havendo o questionamento do trabalho doméstico e não remunerado como 

importante para a manutenção das famílias. Bohn (2017) destaca que é pelas características 

tidas como femininas que as mulheres são percebidas como trabalhadoras de segundo nível, 

porque podem facilmente voltar para a esfera do lar, quando não forem demandadas na esfera 

de mercado. Há a passagem de uma economia em que a família é parte do capitalismo, por 

permitir que o trabalhador tenha condições de estar disponível no mercado de trabalho, para 

outra em que o trabalhador é masculino e está disponível, e esta passa a ser a norma. Há, então, 

a exclusão econômica de tudo aquilo que é associado socialmente à mulher. 

Kergoat (2009) afirma que não foi a partir do aborto que o movimento feminista 

começou e sim quando houve a tomada de consciência pelas mulheres que uma quantidade 

enorme de trabalho era realizada de forma gratuita e invisível, em nome de construções sociais 

como o amor, a natureza e o dever maternal. A conceituação marxista - relações de produção, 

classes sociais definidas pelo capital e trabalho, modo de produção - eram comuns pois a 

maioria das feministas na época das primeiras análises desse tipo de trabalho eram de esquerda. 

Há, também, a denominação do que tem sido chamado de "trabalho do care", de 

tradição escandinava e italiana (Balbo, 1987), países pioneiros em seu reconhecimento. Hirata 

(2016) define “trabalho do care” em cinco dimensões: 

 

1) dimensão física: o contato corporal, presente em atividades como limpar 

excrementos, dar banho, colocar sondas, realizar a higiene de partes íntimas, etc; 2) 

dimensão cognitiva: conhecer a medicação, observar horários, reconhecer sintomas 

clínicos; 3) dimensão sexual: utilização do corpo da trabalhadora na produção dos 

cuidados; 4) dimensão relacional: interação, comunicação, capacidade de escuta; 5) 

dimensão emocional: importância das emoções no trabalho de cuidado; prescrição de 

emoções para a realização do trabalho e do controle emocional. (HIRATA, 2016, p. 
153) 

 

Schwebel (2009) define como trabalho doméstico o conjunto de tarefas feitas por 

mulheres executadas no ambiente familiar e relacionadas ao cuidado das pessoas, sendo não 

pago - quando pago é desempenhado por outras mulheres e subvalorizado. É um componente 
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essencial na formação da mercadoria força de trabalho8. Schwebel (2009) argumenta que 

independente da mulher exercer um trabalho produtivo na família, permanece presa às 

atividades do lar, sendo difícil reduzir a sua participação na realização dessas tarefas, mesmo 

que vendendo a sua força de trabalho no mercado.  

Delphy (2015) descreve a realização desses trabalhos do lar como “modo de produção 

doméstico” e o apresenta como sendo feito de forma gratuita. Para Delphy (2015), as sociedades 

onde o modelo familiar descrito está organizado, em que as mulheres têm de socialmente 

desempenhar esse papel em relação aos serviços domésticos e de cuidados dos filhos, tratam 

este trabalho como de ordem natural e excluído do espaço de troca e, portanto, sem nenhum 

tipo de remuneração. Esta situação, para Delphy (2015), é claramente de interesse do marido 

no âmbito familiar, que fornecerá apenas os recursos que forem fundamentais para a 

manutenção dessa relação. Essa ideia é reforçada por Hirata e Kergoat (2007) que dizem que 

ao mesmo tempo em que o trabalho era realizado dentro dos lares, em toda a sociedade os 

trabalhadores homens são beneficiados por essa realização, pois se tornam fisicamente aptos a 

efetuar a venda da sua força de trabalho no mercado graças aos esforços das esposas. 

Hirata e Kergoat (2007), sobre a imposição do trabalho reprodutivo à mulher, 

enfatizam que o trabalho realizado pela mulher na condição de esposa pode ser substituído ao 

comprar o trabalho de uma terceira pessoa, notadamente mulher. Os cuidados relacionados à 

reprodução dos filhos, ao substituir a força de trabalho da mãe no ambiente familiar, ordena-se 

a uma outra mulher, contratada, a ruptura da sua própria relação mãe e filho, uma vez que esta 

abandona o seu próprio lar para executar esse trabalho em outro lar. 

Para Federici (2017), as origens dessa dinâmica data da troca do modelo feudal para o 

capitalismo. A autora faz uma reflexão sobre a procriação e o papel da mulher nessa época, 

onde “a criminalização do controle das mulheres sobre a procriação é um fenômeno cuja 

importância não pode deixar de ser enfatizada, tanto do ponto de vista de seus efeitos sobre as 

mulheres, quanto por suas consequências na organização capitalista do trabalho.” (FEDERICI, 

2017, p. 181). Ao negar às mulheres o controle sobre seus corpos, a sociedade nessa época 

privou-as da condição fundamental de sua integridade física e psicológica, levando a 

maternidade à condição de trabalho forçado, além de confinar as mulheres à atividade 

reprodutiva. É fácil fazer um paralelo com a modernidade, ao lembrar que o Brasil restringe o 

                                                

8  Referente ao conceito de Karl Marx. 
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acesso ao aborto seguro e muitas mulheres no país não têm acesso à contraceptivos e à educação 

sexual. Como diz o slogan dos movimentos feministas da década de 1970 “Nós teremos os 

filhos que quisermos, se quisermos e quando quisermos” (DEL RE, 2009). Filhos, portanto, não 

deve ser algo imposto às mulheres.  

Federici (2017) ainda argumenta que nessa época, no século XVI, ganhava espaço a 

ideia de que mulheres não deveriam trabalhar fora do lar e de que tinham apenas que participar 

na “produção” para ajudar seus maridos. Ela diz: 

 

E que pode explicar esse ataque tão drástico contra as trabalhadoras? E de que maneira 

a exclusão das mulheres da esfera do trabalho socialmente reconhecido e das relações 

monetárias se relaciona com a imposição da maternidade forçada e com a simultânea 

massificação da caça às bruxas? (...) Embora o trabalho assalariado das mulheres e os 

trabalhos domésticos e sexuais (remunerados) ainda sejam estudados com muita 

frequência isolados uns dos outros, agora nos encontramos numa melhor posição para 

ver que a discriminação sofrida pelas mulheres como mão de obra remunerada esteve 

diretamente relacionada à sua função como trabalhadoras não assalariadas no lar. 

Dessa forma, podemos relacionar a proibição da prostituição e a expulsão das 

mulheres do espaço e trabalho organizado com a aparição da figura da dona de casa e 

da redefinição da família como lugar para a produção da força de trabalho. 
(FEDERICI, 2017, p. 187-188) 

 

Dizia-se, portanto, que qualquer trabalho feito por mulheres em seu lar não era trabalho 

e não possuía valor, mesmo quando voltado para o mercado (FEDERICI, 2017). 

 

2.2.4 O Trabalho Reprodutivo na Economia Feminista 

 

Ao longo da maior parte da história a pesquisa científica foi empreendida por e para 

homens. A influência da medicina e da biologia, campos do saber científico que tratam 

diretamente dos corpos sexuados, da percepção social e cultural das diferenças sexuais pode 

explicar o longo tempo de sobrevivência de argumentos científicos sobre a inferioridade 

intelectual das mulheres (LÖWY, 2009). A pesquisa científica e as definições de neutralidade, 

racionalidade e universalidade na ciência incorporam a visão de um mundo das pessoas que 

criaram essa ciência: homens, os machos, ocidentais, membros das classes dominantes. Os 

estudiosos de gênero e da sociologia do conhecimento científico contestam crenças como a que 

acredita que o método científico permite controlar todas as variáveis de um experimento, 

produzindo um conhecimento progressivo e cumulativo, através de uma pesquisa “objetiva”, 

que elimina todos os vieses dos pesquisadores. Ou seja, contestam a suposição de que o método 



31 

 

 

científico seja neutro em relação ao social, ao cultural, ao político, ao econômico, ao ético e ao 

emocional. (CITELI, 2001) 

Nas ciências econômicas, o conceito de gênero demorou a ser utilizado, em 

comparação às outras áreas das ciências sociais, e quando foi considerado, o caráter da análise 

era acrítico e deslocado do debate principal (BOHN, 2017). As questões relacionadas às 

mulheres estiveram, durante muito tempo, focadas nos conceitos de diferenças salariais entre 

os sexos e de como estes poderiam ser explicados pela lógica de mercado. Antes disso, 

ignoravam-se quaisquer outras discussões que saíam da esfera produtiva e de circulação 

(BOHN, 2017). Ao considerar que a economia foque apenas na esfera produtiva da sociedade, 

sem entender toda a estrutura de apoio que está por trás, exclui-se da análise econômica os 

problemas enfrentados pelo gênero feminino.  

Com a entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho e o fortalecimento dos 

movimentos feministas nas décadas de 1960 e 1970, os impactos sobre a produção acadêmica 

começam a ser percebidos (BOHN, 2017). Há maior deslocamento da compreensão das 

relações entre homens e mulheres como meras diferenças biológicas para a noção de gênero e 

construção social. O resultado dessa mudança é uma passagem da visão econômica tradicional, 

que vê os resultados do mercado e das famílias refletindo apenas os diferenciais de sexo, para 

a economia feminista, que passa a discutir em que medida tal configuração pode ser reflexo de 

estereótipos e de restrições sociais (NELSON, 2005).  

A economia feminista destaca como o trabalho não remunerado, indispensável para a 

sociedade, limita a participação das mulheres em funções determinadas e impede a partição 

igualitária nos espaços historicamente ocupados pelos homens. Em uma sociedade 

mercantilizada é fácil esquecer toda a rede de apoio que é preciso para que uma pessoa seja 

produtiva no sistema capitalista. É essa rede de apoio, de maioria feminina, que a economia 

feminista quer chamar atenção. 

Como visto anteriormente, o modo de produção capitalista é construído sobre a 

separação dos lugares e tempos da produção e reprodução; quanto ao que chamamos de 

“trabalho doméstico”. Trata-se de uma forma histórica particular do trabalho reprodutivo, 

inseparável da sociedade salarial. A "família" era, portanto, uma entidade tida como natural 

biológica se desfez ao longo das análises para aparecer como um local de exercício de trabalho. 

Assim ocorreu com o trabalho assalariado, visto até então como um lugar somente em termos 

do trabalho produtivo e da figura do trabalhador masculino, qualificado e branco. As esferas 
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produtivas e reprodutivas se retroalimentam e hierarquizam esse sistema opressor às mulheres. 

A produção não vive sem a reprodução, sem os cuidados que um ser humano precisa para estar 

apto a trabalhar e produzir.  

Para Nelson (2005), grande parte do trabalho tradicional das mulheres em ocupações 

segregadas por sexo, como enfermagem e creche, e dentro das famílias pode ser descrito como 

“trabalho de cuidado”. O trabalho de cuidar apresenta um desafio para a economia tradicional, 

pela figura do homo economicus. O estudo conceitual e empírico do trabalho com componentes 

de dependência, emocionais e / ou outros se tornou recentemente um empreendimento frequente 

de economistas feministas. Estudos de trabalho não remunerado dentro das famílias têm 

procurado obter medidas quantitativas desse trabalho e aumentar a atenção dada ao trabalho 

não remunerado na formulação de políticas (NELSON, 2005). A questão da valorização deste 

trabalho permanece controversa entre as feministas. Nelson (2005) afirma que algumas 

feministas endossam o uso de métodos de custo de oportunidade para atribuir valores em 

dólares ao trabalho doméstico não remunerado e outras argumentam que esses métodos levam 

à subavaliação porque os salários usados em tais levantamentos foram mantidos artificialmente 

baixos pela discriminação. 

Para Nelson (2005), questões de distribuição dentro dos domicílios e a tomada de 

decisão têm sido investigadas por muitas economistas feministas. Questões sobre casamento, 

divórcio, fertilidade e bem-estar de crianças foram investigadas a partir de perspectivas 

feministas. Diversas economistas feministas vão além dos modelos de barganha baseados na 

teoria da escolha para examinar questões legais, sociais e psicológicas relacionadas à tomada 

de decisão e ao bem-estar dentro das famílias. Economistas feministas desenvolveram críticas 

de teorias e políticas que assumem que os agentes econômicos são trabalhadores livres, 

investigando os problemas econômicos de mulheres idosas, pais de crianças pequenas e mães 

solteiras que enfrentam responsabilidades simultâneas por geração de renda e cuidado familiar 

(NELSON, 2005). 

Entre os neoclássicos, intensifica-se a noção de que os agentes econômicos são 

racionais, autônomos, anônimos e com preferências estáveis, desconsidera as relações sociais e 

outras características que possam interferir nas escolhas.  De acordo com Bohn (2017), as visões 

que esta escola neoclássica tinha sobre as mulheres podem ser resumidas em quatro 

características: 
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1. Todas as mulheres ou são ou serão casadas e todas elas têm ou terão filhos. Em 

decorrência disso, todas as mulheres são economicamente dependentes, seja dos pais 

ou dos maridos. (...) 2. As mulheres são ou serão donas de casa, haja vista que as 

capacidades reprodutivas as especializam para esta função. Em decorrência disso, 

qualquer ocupação externa ao lar é percebida como interferindo em suas obrigações o 

que, por seu turno, promove uma perda econômica e de bem-estar ao sistema. (...) 3. 

As mulheres são improdutivas na força de trabalho industrial. O argumento de que os 

menores salários são justificados pela baixa produtividade se reforçava com o 

pressuposto de competição perfeita no mercado de trabalho. (...) 4. As mulheres são 

irracionais, não agindo como agentes econômicos e, portanto, não perseguindo 

decisões econômicas corretas. (PUJOL, 2003, apud BOHN, 2017, p. 38-39) 

 

Ao incorporar o lar na análise neoclássica, colocando todas as decisões familiares 

como resultado da maximização da utilidade da família, reforça o homem como chefe, 

acentuando ainda mais a divisão social do trabalho (BOHN, 2017). Demorou para que a 

diferença de salários passasse a ser analisada nas ciências econômicas mediante variáveis que 

não considerassem só a desigualdade de produtividade, mas olhasse para isso pensando na 

discriminação de gênero no mercado de trabalho. Mais tempo ainda se passou até que fosse 

relevante o número de análises dessa diferença apoiada nas limitações que as mulheres possuem 

para dedicarem-se integralmente às atividades na esfera pública, quando grande parte dos 

impedimentos domésticos ainda são mantidos e invisibilizados na esfera familiar. 
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3 AS CONSEQUÊNCIAS DA DIVISÃO DESIGUAL DOS ENCARGOS DO 

TRABALHO REPRODUTIVO 

 

Neste capítulo será apresentado o quão desigualmente dividido é o trabalho 

reprodutivo e suas consequências no caso brasileiro. Está divido em duas seções, sendo o 

trabalho reprodutivo a 5.1, onde é analisada a paternidade e suas responsabilidades, bem como 

percentual de famílias que têm apenas a mãe presente e quem desempenha o cuidado com os 

filhos, a responsabilidade com o trabalho doméstico. Em 5.2 são apresentadas as características 

as características da desigualdade no trabalho produtivo: as diferenças de renda de homens e 

mulheres e seus fatores, a taxa de demissão das mulheres depois da licença maternidade e o 

desemprego e subemprego, as características das ocupações das mulheres e o “teto de vidro”.  

 

3.1 O TRABALHO REPRODUTIVO 

 

3.1.1 Paternidade versus maternidade 

 

Romanelli (2003) afirma que estudos antropológicos sobre família contribuíram para 

demonstrar o “caráter não natural da instituição doméstica”, que se fundamenta em 

“argumentos biológicos vinculados à reprodução e ao aleitamento”. Para o autor, essa dimensão 

biológica desenrola em aspectos culturais em todas as sociedades humanas, mediante normas e 

modelos que orientam as relações familiares, inclusive na expressão de afetividade entre os 

membros da família. E, embora os cuidados e a socialização dos filhos resultem de concepções 

culturais, fundamentadas em parte nos aspectos biológicos da maternidade, predominantemente 

essas responsabilidades são de atribuição materna. Os pais podem se responsabilizar pelos 

filhos, mas essa participação é secundária e, enquanto o vínculo biológico mãe e filho é claro e 

direto, o mesmo não ocorre com a paternidade, sempre “mediada pela maternidade”.  

Para Lyra e Medrado (2000) essa naturalização de família acarretou uma série de 

discursos e práticas que limitaram tanto homens como mulheres. Enquanto as mulheres são 

obrigadas a cumprir o modelo de boa mãe, “aquela que nutre de carinho e atenção”, onde “ser 

mulher é ser mãe”, ao homem foram impostas “barreiras” a uma “relação mais afetiva” com 

seus filhos e teve papel ficou restrito à provisão material.  
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Como afirma Romanelli (2003), o amor materno já foi questionado e discutido por 

diferentes autores, tratando-se de uma concepção cultural, assim como a família, e não de um 

instinto natural, moldada em torno da naturalização tanto da maternidade quanto de “atributos 

femininos”. É a paternidade, um fato cultural, onde ao ser documentado em certas sociedades 

primitivas, estas separam entre pai biológico, ou “genitor”, responsável pela fecundação de uma 

mulher, e pai social, ou “pater”, aquele que assume social e legalmente a paternidade de uma 

criança. 

Quando Lyra e Medrado (2000) analisaram os dados demográficos brasileiros sobre a 

vida reprodutiva da população, depararam na prática com a constatação de que os atos de 

conceber e criar filhos constituem, inclusive na demografia, experiências humanas atribuídas 

às mulheres, sempre inclui o pai de forma modesta: 

A paternidade, quando tratada, é abordada, na maioria das vezes, segundo a ótica 

feminina, reforçando a ideia de que são as mulheres as responsáveis pela gravidez. 

Quase nunca se investiga sobre a participação, responsabilidade e desejo dos homens 

no processo de reprodução. (LYRA, MEDRADO, 2000, p. 155). 

 

Em estudos etnográficos sobre paternidade, constata-se a divisão sexual do trabalho; 

os papéis estão previamente definidos em função desta e de relações hierárquicas entre homens 

e mulheres e entre pais e filhos (BUSTAMANTE; TRAD, 2005). Segundo os autores, a 

autoridade da mulher está na valorização de seu papel de mãe, muito mais que no fato de ela 

ter um trabalho remunerado, que é considerado atribuição masculina. Essa dinâmica permanece 

mesmo quando o homem não consegue cumprir seu papel de provedor, e a mulher exerce um 

trabalho remunerado. Também foi visto que os homens são excluídos do cuidado dos filhos, 

“desde a gravidez até a idade pré-escolar”, juntamente com a concepção de que a maternidade 

é sempre uma “experiência realizadora” para as mulheres, para a qual estariam “naturalmente 

preparadas” (BUSTAMANTE; TRAD, 2005). 

Ainda em Bustamante e Trad (2005), para as pessoas entrevistadas no estudo 

etnográfico realizado, os cuidados que envolvem manipulação do corpo dos filhos são 

considerados “negócio de mulher”, algo que a mulher faz melhor pelos seus instintos e o pai 

teria um papel central na educação e na autoridade, impondo limites aos filhos. Algumas falas 

de mulheres dizem que o marido é mais “mole” ou que não sabe qual o momento certo nem 

como corrigir, dando a impressão de que para vários informantes é a “presença paterna em si 

mesma que favorece a formação da criança”; na prática o exercício da autoridade é administrado 
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pela mulher. Homens e mulheres coincidem em dizer que “mãe é mãe”, e pai é “ajudante” e ser 

mãe implica saber administrar a casa e a alimentação para a criança. Para os informantes são 

atribuições da mãe os “cuidados corporais e as práticas de saúde”. Bustamante e Trad (2005) 

acreditam que seus achados correspondem ao que já é conhecido anteriormente, ao apontar o 

predomínio do discurso em que a “presença paterna é definida como prover, ser autoridade, e 

estar perto do filho; porém, sem necessariamente participar de cuidados cotidianos” 

(BUSTAMANTE; TRAD, 2005, p. 1871). 

No estudo de Freitas et al. (2007), os homens assumiram a paternidade como 

“provedores materiais e guardiões da família”, dentro do modelo de pai tradicional. A 

identidade de pai está baseada na identidade masculina; o papel de pai construído segundo 

padrões de gênero; ser homem é ser “forte, capaz e provedor”, dentro do referencial de 

“masculinidade hegemônica”. A responsabilidade dos pais com os filhos apresentada nos 

relatos do estudo dos autores, reflete a “ideologia patriarcal” como uma “pressão social sobre 

o homem”, ao impor papeis que, quando não cumpridos, “põem em xeque sua masculinidade”. 

Para os autores, a paternidade se dá quase sempre distante da dimensão afetiva entre pai e filho, 

em que os aspectos subjetivos relacionados com o “amor, carinho e afeto” não são associados 

ao que é ser pai. Sob esse ponto de vista, o modelo de pai provedor é o modelo do bom pai. E 

por fim, para os autores destaca-se, também, a divisão sexual do trabalho e os papeis sociais de 

gênero, que “acompanham mulheres e homens em todas as fases do seu ciclo vital, persistem 

os do modelo tradicional orientando o trabalho masculino para a produção e o feminino para a 

reprodução biológica.” (FREITAS et al., 2007, p. 90). 

 

3.1.1.1 Trabalho Doméstico e do Cuidado 

 

Os afazeres domésticos representam uma parte fundamental das atividades realizadas 

cotidianamente pelas famílias. Trata-se de um importante trabalho não remunerado, sem o qual 

as demais atividades diárias não seriam possíveis. Quando essas mesmas atividades são 

realizadas fora do ambiente doméstico ou, dentro dele, por terceiros e de forma remunerada, 

configuram-se como trabalho produtivo. 

Segundo o IPEA (2012) em “Trabalho para o mercado e trabalho para casa: 

persistentes desigualdades de gênero”, devido ao papeis de gênero que existem na nossa 

sociedade, que estabelecem a identidades femininas e masculinas, é de responsabilidade das 
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mulheres a realização dos afazeres domésticos. Apesar de todas as transformações na educação 

e no mercado de trabalho, “esta convenção se mantém praticamente inalterada” (IPEA, 2016, 

p. 4). Informações retiradas do PNAD, em 2009, 90% das mulheres brasileiras com 16 anos ou 

mais de idade afirmaram realizar afazeres domésticos, comparados a 50% dos homens. Há uma 

tendência de estabilidade na proporção de pessoas que realizam afazeres domésticos, em que 

as mulheres giram em torno dos 90% e os homens oscilam entre 46 e 50%. Os fatores raça e 

região do país também não são representativos, com a exceção do percentual de homens da 

Região Sul onde homens que realizam afazeres domésticos chegam a 61%, superior à média 

nacional encontrada para os homens, de 50%. 

Para o IPEA (2012), devido à inexistência de uma metodologia que apure como as 

pessoas usam seu tempo ao longo do dia no Brasil, não há informações sobre as diferenças 

existentes entre as atividades realizadas por homens e por mulheres. O que é apurado é que as 

mulheres gastam, em média, 26,6 horas por semana realizando afazeres domésticos, em 2009. 

Os homens, por sua vez, despendiam 10,5 horas semanais. Os diferenciais entre homens e 

mulheres aparecem como os mais importantes para entender como as tarefas domésticas são 

distribuídas e a diferença de tempo gasto por homens e por mulheres pouco se altera. Pode-se 

concluir que de fato são atividades vigorosamente atribuídas às mulheres (IPEA, 2012). Não 

importa se a mulher tem uma alta renda, se é considerada chefe de família, ou se está ocupada 

em um trabalho fora do lar; ela sempre gastará mais tempo com afazeres domésticos que os 

homens nas mesmas posições.  

Segundo IPEA (2012), “o que é ainda mais revelador”, é que a mulher gastará mais 

tempo com afazeres domésticos do que os homens na posição “oposta”. Por exemplo, a 

condição de ocupação aparece como variável importante na determinação do tempo dispendido 

aos afazeres domésticos, mulheres e homens desocupados gastam mais tempo do que os 

ocupados. Porém, as mulheres ocupadas ainda despendem quase 10 horas a mais que os homens 

desocupados. O mesmo pode ser visto para o caso de renda do trabalho, em que as mulheres 

que recebem 8 salários mínimos ou mais gastam cerca de metade do tempo daquelas que 

ganham até 1 salário mínimo, mas ainda trabalham mais em casa do que os homens nesta faixa 

de renda menor. Paralelamente, as mulheres em domicílios não-pobres despendem 24 horas, o 

dobro de tempo que os homens em domicílios pobres, que despendem 12 horas. “O que se pode 

concluir destas evidências é que a teoria baseada na perspectiva de gênero [...] é a que pode 

explicar toda essa diferença” (IPEA, 2012, p. 9). 
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No relatório do IPEA de 2011, chamado “Retratos da Desigualdade de Gênero e 

Raça”, há números que revelam a seguinte situação nos domicílios brasileiros: com até um 

filho, as famílias conseguem repartir um pouco melhor as atividades domésticas entre homens 

e mulheres. Mas, conforme o número de filhos aumenta, “tende-se a reproduzir estruturas mais 

convencionais nesta distribuição de trabalho, e a mulher se responsabiliza mais pelo trabalho 

doméstico” (IPEA, 2011, p. 37). IPEA (2012) ainda destaca informações relativas à presença 

ou não de filhos na família e seu número. Entre as mulheres, aquelas sem filhos gastam cerca 

de 26 horas semanais com afazeres domésticos. Este tempo aumenta com o número de filhos, 

chega a 33,8 horas entre aquelas com 5 ou mais filhos. No caso dos homens, aqueles sem filhos 

gastam mais tempo do que os homens com filhos. E, entre os homens, o tempo gasto com 

afazeres domésticos não varia de acordo com o número de filhos. Estes dados sugerem que, se 

os afazeres domésticos já são em avassaladora medida atribuição feminina, o cuidado com os 

filhos parece ser ainda mais atribuído às mulheres. “Assim, a existência de filhos impacta 

aparentemente quase só o tempo gasto pelas mulheres” (IPEA, 2012, p. 10).  

No documento do IPEA de 2012, no caso da posição na família, supõe-se que homens 

e mulheres na posição de chefe gastassem menos tempo com afazeres domésticos do que seus 

cônjuges. Isto porque se acredita que uma pessoa como chefe é a que tem a capacidade de 

aportar mais recursos para o orçamento familiar. Porém, a diferença entre tempo gasto com 

afazeres domésticos por chefes e cônjuges parece fazer sentido no caso das mulheres, pois 

enquanto as chefes afirmam gastar 26 horas por semana, aquelas na posição de cônjuges gastam 

4 horas a mais. Mas, no caso dos homens, os chefes gastam 1 hora a mais do que os cônjuges, 

“o que parece em princípio contra-intuitivo” (IPEA, 2012, p. 9). A Tabela 1 retirada do IPEA 

(2012) mostra essas informações. 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

Tabela 1 – Médias de horas semanais dedicadas aos afazeres domésticos por sexo, segundo 

determinadas características pessoais ou dos domicílios – Brasil, 2009 

 

Característica da pessoa/domicílio 

Média de horas semanais 

dedicadas aos afazeres 

domésticos 

Homens Mulheres 

Total 10,6 26,6 

Condição de atividade Ativa/o 9,8 22,8 

Inativa/o 13,7 32,2 

Condição de ocupação Ocupada/o 9,5 22,0 

Desocupada/o 12,7 29,0 

Renda no trabalho principal Até 1 Salário Mínimo 10,4 25,2 

Mais de 1 Salário Mínimo 7,5 13,6 

Trabalhadora doméstica morando 

no domicílio 

Sim 7,6 20,1 

Não 10,5 26,6 

Situação de pobreza Extremamente pobres 12,2 31,7 

Não-pobres 10,2 24,1 

Número de filhos Nenhum 11,7 25,9 

5 ou mais 10,3 33,8 

Ter máquina de lavar roupa Sim 10,1 25,4 

Não 10,8 27,6 

Posição na família Chefe 11,0 26,0 

Cônjuge 10,0 30,6 

Faixa etária 10 a 15 anos 7,9 12,5 

60 anos ou mais 13,1 29,3 

Fonte: IPEA (2012). 

 

Ainda neste mesmo relatório do IPEA (2012), em 2009 o tempo médio semanal 

dedicado aos afazeres domésticos aumenta com a idade dos indivíduos; as diferenças entre os 

sexos persistem ao longo da vida de homens e mulheres. Entre as faixas etárias investigadas, 

há a proporção de meninas e meninos com idade entre 5 e 9 anos que gastam tempo com 

afazeres domésticos. Entre elas, 24% realizam afazeres domésticos, gastando em média 6 horas 

por semana. Entre eles, a proporção cai para 14,6% e o tempo médio, para 5 horas. Para as 

crianças e adolescentes de 10 a 15 anos de idade, estes gastavam 10 horas os meninos e as 
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meninas, 25 horas semanais. Entre os meninos nessa faixa etária, 49% afirmaram realizar 

afazeres domésticos, ao passo que 88% das meninas tinham este trabalho. “Estas informações 

revelam, portanto, que desde muito cedo se estabelece a atribuição feminina pelas atividades 

domésticas” (IPEA, 2012, p. 10). Não se trata do fato de estar mais presente em casa, ou sequer 

o fato de ter filhos, meninas e meninos de pouca idade já apresentam grandes diferenciais no 

uso do tempo. “Trata-se, portanto, mais uma vez, das tradicionais convenções de gênero, que 

desde muito cedo vão se reproduzindo na socialização das crianças, gerando impactos na forma 

como meninos e meninas se percebem, se colocam na sociedade e gastam seu tempo” (IPEA, 

2012, p. 10).  

Ainda neste mesmo relatório do IPEA (2012), em 2009 o tempo médio semanal 

dedicado aos afazeres domésticos aumenta com a idade dos indivíduos; as diferenças entre os 

sexos persistem ao longo da vida de homens e mulheres. Entre as faixas etárias investigadas, 

há a proporção de meninas e meninos com idade entre 5 e 9 anos que gastam tempo com 

afazeres domésticos. Entre elas, 24% realizam afazeres domésticos, gastando em média 6 horas 

por semana. Entre eles, a proporção cai para 14,6% e o tempo médio, para 5 horas. Para as 

crianças e adolescentes de 10 a 15 anos de idade, estes gastavam 10 horas os meninos e as 

meninas, 25 horas semanais. Entre os meninos nessa faixa etária, 49% afirmaram realizar 

afazeres domésticos, ao passo que 88% das meninas tinham este trabalho. “Estas informações 

revelam, portanto, que desde muito cedo se estabelece a atribuição feminina pelas atividades 

domésticas” (IPEA, 2012, p. 10). Não se trata, portanto, do fato de estar mais presente em casa, 

ou sequer o fato de ter filhos, meninas e meninos de pouca idade já apresentam grandes 

diferenciais no uso do tempo. “Trata-se, portanto, mais uma vez, das tradicionais convenções 

de gênero, que desde muito cedo vão se reproduzindo na socialização das crianças, gerando 

impactos na forma como meninos e meninas se percebem, se colocam na sociedade e gastam 

seu tempo” (IPEA, 2012, p. 10).  

No relatório do IPEA de 2011 aparece a desigualdade na responsabilização pelas 

tarefas domésticas de forma “tão estruturante”, que mesmo a posse de bens duráveis, os 

eletrodomésticos da chamada linha branca - fogão, geladeira e máquina de lavar - não interfere 

de forma decisiva da distribuição dos afazeres domésticos. Em 2011, apenas a posse de máquina 

de lavar impacta o número de horas despendidas nesta atividade: as mulheres que a possuem 

dedicam 25,4 horas semanais, passando para 28,2 horas quando não têm acesso a este bem, e 

os homens, de 10,1 para 11,6 horas. Em relação à renda, pode-se dizer que a variação 
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provavelmente se dá pela “contratação de trabalho doméstico remunerado” (IPEA, 2011, p. 37), 

exercido quase que exclusivamente por mulheres, quando há aumento na renda. Em 2011, nos 

domicílios em que há trabalhadoras domésticas morando, 57% das mulheres se dedicam a estes 

afazeres, enquanto, nos domicílios sem estas trabalhadoras, são 89,9% das mulheres realizando 

estas atividades. 

Todo esse tempo utilizado nos afazeres domésticos terá impacto na jornada total de 

trabalho, que considera a ocupação principal e o trabalho doméstico, de homens e mulheres. O 

relatório do IPEA (2011), mostra que, embora a jornada semanal do trabalho principal seja 

maior para homens que para as mulheres, 42,9 e 35,6 horas, respectivamente, em 2009, entre a 

população ocupada, os homens trabalhavam, incluindo a vida doméstica, 47,7 horas na semana, 

enquanto as mulheres trabalhavam 55,3 horas, sobrecarregando as mulheres. 

Ao contrário do IPEA, o IBGE (2018) consegue categorizar o uso do tempo além do 

trabalho produtivo, a partir das outras formas de trabalho definidas pela décima-nona 

Conferência Internacional dos Estatísticos do Trabalho (CIET) promovida pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) em 2013. Dentre elas, estão os afazeres domésticos, o cuidado 

de pessoas, o trabalho voluntário e a produção para o próprio consumo.  

IBGE (2018) considera afazeres domésticos as atividades agrupadas em oito 

categorias: preparar ou servir alimentos, arrumar a mesa ou lavar louça; cuidar da limpeza ou 

manutenção de roupas e sapatos; fazer pequenos reparos ou manutenção do domicílio, do 

automóvel, de eletrodomésticos ou outros equipamentos; limpar ou arrumar o domicílio, a 

garagem, o quintal ou o jardim; cuidar da organização do domicílio (pagar contas, contratar 

serviços, orientar empregados); fazer compras ou pesquisar preços de bens para o domicílio; 

cuidar dos animais domésticos; e outras tarefas domésticas (IBGE, 2018, p. 1). O Gráfico 1 

mostra as pessoas que realizam as tarefas domésticas por tipo de atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

Gráfico 1 – Pessoas (%) que realizam afazeres domésticos no domicílio, por tipo de afazer doméstico, 

ano de 2018. 

 
Fonte: IBGE (2018). 

 

No relatório do IBGE (2018), dentro dessas categorias, o trabalho em cuidado de 

pessoas é observado com base em seis conjuntos de atividades que o entrevistado na pesquisa 

feita deve responder se realiza ou não: auxiliar nos cuidados pessoais como alimentar, vestir, 

pentear, dar remédio, dar banho, colocar para dormir; auxiliar nas atividades educacionais; ler, 

jogar ou brincar; monitorar ou fazer companhia dentro do domicílio; transportar ou acompanhar 

para escola, médico, exames, parque, praça, atividades sociais, culturais, esportivas ou 

religiosas; e outras tarefas de cuidados de moradores. O trabalho na produção para o próprio 

consumo é observado considerando-se quatro conjuntos de atividades: cultivo, pesca, caça e 

criação de animais; produção de carvão, corte ou coleta de lenha, palha ou outro material; 

fabricação de calçados, roupas, móveis, alimentos ou outros produtos; e obras de construção. 
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Por serem afazeres muito diferentes entre si, para cada um desses conjuntos, são pesquisados o 

número de horas semanais efetivamente dedicadas e a principal atividade exercida.  

No relatório do IBGE (2018), dentro dessas categorias, o trabalho em cuidado de 

pessoas é observado com base em seis conjuntos de atividades que o entrevistado na pesquisa 

feita deve responder se realiza ou não: auxiliar nos cuidados pessoais como alimentar, vestir, 

pentear, dar remédio, dar banho, colocar para dormir; auxiliar nas atividades educacionais; ler, 

jogar ou brincar; monitorar ou fazer companhia dentro do domicílio; transportar ou acompanhar 

para escola, médico, exames, parque, praça, atividades sociais, culturais, esportivas ou 

religiosas; e outras tarefas de cuidados de moradores. O trabalho na produção para o próprio 

consumo é observado considerando-se quatro conjuntos de atividades: cultivo, pesca, caça e 

criação de animais; produção de carvão, corte ou coleta de lenha, palha ou outro material; 

fabricação de calçados, roupas, móveis, alimentos ou outros produtos; e obras de construção. 

Por serem afazeres muito diferentes entre si, para cada um desses conjuntos, são pesquisados o 

número de horas semanais efetivamente dedicadas e a principal atividade exercida.  

Ainda em IBGE (2018), o trabalho voluntário é definido como aquele não 

compulsório, realizado por pelo menos uma hora na semana, sem receber nenhuma 

remuneração ou benefícios, com o objetivo de produzir bens ou serviços para terceiros, isto é, 

pessoas não moradoras do domicílio e não parentes: em congregação religiosa, sindicato, 

condomínio, partido político, escola, asilo; em associação de moradores, ONG, grupo de apoio 

ou outra organização; para moradores de uma comunidade ou localidade, limpando, dando 

aulas, participando de mutirão, organizando festas ou outros eventos; em conservação do meio 

ambiente ou proteção de animais; para pessoas que não eram parentes e não moravam nesse 

domicílio, realizando tarefas domésticas ou de cuidados de crianças, idosos ou enfermos ou 

pessoas com necessidades especiais; e para pessoas que não eram parentes e não moravam nesse 

domicílio, realizando serviços profissionais de eletricista ou advogado, por exemplo. 

Um tipo de trabalho que é investigado no documento do IBGE (2018) e é importante 

para a nossa análise é o trabalho do cuidado – o trabalho do care. Em 2018, 54 milhões de 

pessoas de 14 anos ou mais de idade realizaram cuidados de moradores ou de parentes não 

moradores, o que corresponde a uma taxa de realização de cuidados de cerca de 32%. Enquanto 

a taxa de realização de cuidados das mulheres se manteve em 37%, a dos homens oscilou de 

25,6% para 26,1% entre 2017 e 2018. “Como a taxa de realização de cuidados não sofreu 

alterações significativas no período, continua expressiva a diferença entre homens e mulheres 
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na realização de cuidados” (IBGE, 2018, p. 6), uma diferença de 10,9 pontos percentuais a mais 

para as mulheres.  

 

Tabela 2 – Taxa (%) de realização de cuidados de pessoas, por sexo, segundo as Grandes Regiões, ano 

2018. 

Regiões Homens Mulheres Total 

Norte 30,9 44,9 38,0 

Centro-Oeste 26,7 36,6 31,9 

Sul 26,3 34,8 30,7 

Sudeste 26,0 35,6 31,0 

Nordeste 24,3 38,5 31,8 

Fonte: IBGE (2018). 

 

A análise por sexo mostra que as mulheres da Região Norte neste relatório do IBGE 

(2018) tiveram a maior taxa de realização de cuidados em 2018 (44,9%), enquanto os homens 

da Região Nordeste apresentaram a menor taxa (24,3%). Apesar de a Região Norte ter as 

maiores taxas de realização de cuidados para os dois sexos, a sua discrepância nessa variável é 

bem próxima à da Região Nordeste, aproximadamente 14 pontos percentuais, acima da média 

nacional. A Região Sul, por outro lado, apresenta a menor diferença entre homens e mulheres 

na taxa de realização de cuidados, de 8,5 pontos percentuais. A Tabela 2 mostra essas 

informações. Assim como para os afazeres domésticos, a taxa de realização de cuidados é maior 

para as pessoas de 25 a 49 anos (43,7%), pois a probabilidade de existir a variável filhos é maior 

nessa faixa etária. A tendência de maior taxa de realização entre as pessoas de 25 a 49 anos 

ocorreu tanto para homens quanto para mulheres, com diferenças apenas na intensidade. As 

pessoas do sexo feminino de 25 a 49 anos tinham taxa de realização de cuidados de quase 50% 

em 2018, enquanto a menor taxa de realização ocorreu entre pessoas do sexo masculino com 

50 anos ou mais de idade (15,8%).  

É importante salientar que, na PNAD Contínua (IBGE, 2018), o cuidado só é 

considerado para crianças, idosos ou pessoas enfermas. Em 2018, 27% das pessoas sem 

instrução ou com fundamental incompleto realizaram cuidados, enquanto 34% daquelas com 

superior completo o fizeram. Esta tendência é bem marcada no caso dos homens. Em 2018, 

homens com superior completo tinham taxa de realização de cuidados de 30,6% e esta taxa era 

menor nos níveis de instrução inferiores, diminuindo para 22% no caso dos homens sem 

instrução ou com fundamental incompleto. Para as mulheres, no entanto, a maior taxa de 

realização de cuidados ocorreu entre aquelas com ensino fundamental completo e médio 
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incompleto, 41,1%, depois pelas mulheres com médio completo e superior incompleto, 40,6%, 

caindo para 36,4% entre as com nível superior completo.  

Ainda na PNAD Contínua (IBGE, 2018), se tomarmos o nível de instrução como proxy 

de renda, pode-se supor que mulheres com maior escolaridade tendem a ter melhores condições 

de pagar por creche ou pelo serviço de cuidado dos filhos, ou ter filhos mais tarde, o que 

reduziria sua taxa de realização de cuidados. Analisando outro fator, a realização de cuidados é 

maior entre as pessoas ocupadas, como no caso dos afazeres domésticos. Em 2018, 34% dos 

ocupados e 29,3% dos não ocupados realizaram cuidado de moradores ou de parentes não 

moradores. Isto também ocorre para homens e mulheres, contudo a diferença de taxa de 

realização de cuidados entre ocupados e não ocupados é bem maior para homens, de 11,7 pontos 

percentuais. No caso das mulheres, estar ocupada ou não ocupada interfere pouco na realização 

de cuidados, uma diferença de 3,2 pontos percentuais. Quando o cuidado é feito para moradores 

do domicílio, é possível identificar qual morador recebeu este cuidado, além de permitir a 

discriminação das atividades de cuidado que foram realizadas. Analisando a idade do morador 

que recebeu o cuidado no domicílio, observa-se que o cuidado ocorre predominantemente para 

crianças até 14 anos: 50,7% das pessoas que realizaram cuidado, o fizeram para morador de 0 

a 5 anos; 51,1% para morador de 6 a 14 anos. Um destaque da pesquisa é a diferença de 

percentual entre homens e mulheres nas atividades de auxílio nos cuidados pessoais, 18,6 

pontos percentuais, e auxílio nas atividades educacionais, 11,3 pontos percentuais. 

No relatório do PNAD de 2017 chamado “Aspectos dos Cuidados das Crianças de 

Menos de 4 Anos de Idade” com dados de 2015, ao analisar algumas características da primeira 

pessoa responsável pela criança menor de 4 anos de idade, observou-se que em 83,8%, (ou 8,6 

milhões) de casos, essa pessoa era mulher. A Região Sul foi a que apresentou a maior proporção 

de homens nessa condição, de 20,7%, enquanto a Nordeste registrou a menor incidência, 11,9%. 

A estrutura etária das pessoas que respondiam como primeira responsável pela criança mostrou 

grande concentração nos grupos de 18 a 29 anos, 48,4%, e de 30 a 39 anos de idade, com 37,2%, 

e queda a partir dos 40 anos de idade. Ao desagregar o sexo da primeira pessoa responsável por 

criança de menos de 4 anos de idade pelos respectivos grupos de idade, verificou-se que, de 15 

a 17 anos de idade, as mulheres registravam participação de 2,9%, enquanto os homens, de 

0,2%, apontando, portanto, “para a maior incidência dessa atribuição entre adolescentes do sexo 

feminino” (IBGE, 2017, p. 27). A estimativa da situação na ocupação mostrou que para 52,1% 

das crianças de menos de 4 anos de idade a primeira pessoa responsável por elas era ocupada 
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na semana de referência, quando essa pessoa era mulher, a proporção baixava para 45%, 

enquanto para os homens a estimativa alcançava 89%. Em todas as regiões do país, o percentual 

de crianças que tinham homens ocupados como primeira pessoa responsável era maior que o 

de crianças que tinham mulheres nessa condição. O predomínio da ocupação entre os homens 

já é observado nas análises de mercado de trabalho.  

Em 2015, o IBGE (2017) registrou que, entre os homens de 15 anos ou mais de idade, 

70,2% eram ocupados, enquanto entre as mulheres desse mesmo grupo de idade essa proporção 

baixava para 48,2%. Um aspecto fundamental mostrado pela pesquisa foi o fato de que, além 

da maior parte das crianças de menos de 4 anos de idade ficar durante todo o dia no domicílio 

em que residia, seus cuidados eram principalmente exercidos por uma das pessoas apontadas 

como responsável por elas, 6,8 milhões, ou 74,5%. Outras 314 mil, ou 3,6%, crianças ficavam 

em outro domicílio sob os cuidados de um parente, e 216 mil, 2,5%, permaneciam no domicílio 

em que residiam sob os cuidados de uma pessoa não moradora desse domicílio. Apenas 1,4 

milhão de crianças de menos de 4 anos de idade, ou 16,6%, permanecia sob os cuidados 

oferecidos em creche ou escola no período da manhã e da tarde. Outra característica sobre o 

local de permanência da criança durante a manhã e à tarde relacionava-se à situação na 

ocupação da primeira pessoa responsável. Para as crianças cujo primeiro responsável era 

ocupado, 59,2% permaneciam com um dos responsáveis no domicílio em que residiam; 8%, 

em outros domicílios, e 24,6%, em creche ou escola. 

Ainda para IBGE (2017), entre as crianças cujo primeiro responsável era não ocupado, 

contudo, o percentual de permanência no domicílio em que residiam com um dos responsáveis 

atingia 89,3%; reduzindo-se para 0,8%, no caso da permanência em outro domicílio; e 

alcançando apenas 8,8%, em creche ou escola. Além da idade das crianças, o rendimento 

domiciliar per capita também se mostrou elemento diferenciador quando levado em conta o 

local de permanência das crianças de menos de 4 anos de idade em 2015. No País, considerando 

aquelas que permaneciam durante todo o dia no domicílio em que residiam, o rendimento médio 

mensal domiciliar per capita era de R$ 550; para as que ficavam em outro domicílio, esse valor 

chegava a R$ 813; e, quando consideradas as crianças que permaneciam em creche ou escola, 

R$ 972. Em todas as regiões, levando em conta as crianças que permaneciam durante todo o 

dia no domicílio em que residiam, o rendimento médio mensal domiciliar per capita era sempre 

o mais baixo, variando de R$ 370, no Nordeste, até R$ 698, no Sudeste.  
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No ano de 2015, em IBGE (2017), das 10,3 milhões de crianças de menos de 4 anos 

de idade investigadas na pesquisa, 25,6% eram matriculadas em creche ou escola. A maior 

parte, entretanto, 74,4%, não era matriculada, isto é, não frequentava tal estabelecimento, nem 

de manhã, nem a tarde. Desse contingente de 7,7 milhões crianças de menos de 4 anos de idade 

não matriculadas em creche ou escola, os responsáveis por elas demonstravam interesse em 

fazê-lo em 61,8% dos casos. O interesse do responsável em matricular as crianças tornava-se 

maior com o aumento da idade, atingindo os maiores percentuais entre as crianças de 3 anos de 

idade. O percentual de crianças de menos de 4 anos de idade cujos responsáveis tinham interesse 

em matriculá-las em creche ou escola diminuía nas classes de rendimento médio domiciliar per 

capita mais altas. Na classe entre sem rendimento e um quarto do salário mínimo, essa 

proporção era de 61,5%, crescendo até a classe entre meio e 1 salário mínimo era 63,9%. A 

partir da classe de 1 a menos de 2 salários mínimos, verificava-se redução da proporção, com 

estimativa de 60,1%, chegando a 54,4% na classe de rendimento domiciliar per capita de 3 ou 

mais salários mínimos. 

 

3.1.1.2 Mães-solo 

 

Outra questão que merece ser levantada é que, em 2015, enquanto as mães solteiras 

representavam 26,8% das famílias com filhos, os pais solteiros representavam apenas 3,6% 

(IBGE, 2017). O contexto familiar é de extrema importância para entender o quanto a ausência 

de um cônjuge impacta na autonomia da mulher já que o Brasil é um país que não tem uma 

estrutura de apoio para essas mães e crianças, e isso afeta a situação da mulher no trabalho. A 

mãe solo vai depender de outros membros da família para cuidar dos filhos ou procurar um 

trabalho que se adeque a sua rotina.  

Outro ponto de vista sobre responsabilidade parental é, segundo relatório do CNJ de 

2015, que analisa dados coletados do Censo Escolar de 2011, aponta que cerca de 5,5 milhões 

de estudantes não possuíam registro de paternidade no documento de identidade no Brasil. Esse 

dado mostra-se ainda mais grave quando se percebe que o número de adultos não foi incluso, 

por já não serem mais estudantes. Com o “Programa Pai Presente”, o poder judiciário brasileiro 

possibilitou a inclusão do nome do pai na certidão de nascimento de 14 mil pessoas, número 

muito inferior ao total.  
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Em CNJ (2015), desde que o programa teve início, em 2010, cerca de 18,6 mil 

audiências foram realizadas em todo o Brasil na tentativa de garantir o registro paterno. Além 

dos casos em que o pai reconheceu de forma voluntária a responsabilidade, outras 23 mil ações 

judiciais de investigação de paternidade foram abertas e 12 mil exames de DNA foram 

realizados. Desde então, os tribunais notificaram mais de 150 mil mães na tentativa de chegar 

ao suposto pai e dar início ao procedimento. Com o registro paterno na certidão de nascimento, 

o filho passa a ter direitos patrimoniais, à herança e à pensão alimentícia. Porém, as pessoas 

que procuram o procedimento geralmente buscam reconhecimento afetivo por meio do registro.    

 

3.2 O TRABALHO PRODUTIVO 

 

3.2.1 Diferenças de Renda 

 

A discussão sobre pobreza e gênero emerge na década de 1970, quando o termo 

“feminização da pobreza” foi usado pela primeira vez para descrever uma “situação de 

declínio” das condições econômicas das mulheres associadas com as “mudanças 

demográficas”, como o aumento da chefia feminina (IBGE, 2014). Chamou a atenção o 

aumento da desigualdade dada pela razão entre o rendimento mediano das famílias chefiadas 

por mulheres e o rendimento das famílias chefiadas por homens, assim como um aumento do 

número de famílias chefiadas por mulheres entre os pobres, apesar dos avanços vistos na 

condição feminina. A literatura sobre o tema destaca que as mulheres são pobres em função da 

discriminação de gênero, da posição de dependência das mulheres na sociedade e de uma 

divisão sexual do trabalho que reafirma padrões tradicionais (IBGE, 2014). Acrescenta-se ainda 

que a pobreza feminina decorre da “falta de tempo disponível para buscar formas mais 

apropriadas de satisfazer suas necessidades básicas e de ter uma renda própria” (IBGE, 2014, 

p. 118). No Brasil, a presença de filhos é uma característica determinante nas famílias mais 

pobres, principalmente quando estes estão na fase inicial do ciclo de vida. Em decorrência do 

rendimento das mulheres no mercado de trabalho ser inferior ao dos homens, este é usado como 

um indicativo para a percepção da mulher ser o grupo mais pobre, principalmente se ela é a 

única provedora (IBGE, 2014). As características de desigualdade da mulher em relação aos 

homens permanecem entre as pobres e não pobres e isto acontece pela posição distinta que as 

mulheres ocupam na distribuição da riqueza. 
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O relatório de 2011 do IPEA mostra que a pirâmide social, construída pelas variáveis 

renda, sexo e raça, sofreu pequena alteração. Se, em 1995, os homens negros tinham 

rendimentos superiores aos das mulheres brancas, com o passar do tempo, começam a receber 

ligeiramente menos, tendência que se pronuncia a partir de 1999. Em 2009, a renda média da 

mulher branca correspondia 55% da renda média dos homens brancos; para os homens negros, 

o percentual era de 53%. As mulheres negras encontram-se na base da hierarquia social, com a 

renda média equivalente a 18% dos rendimentos recebidos pelos homens brancos, em 1995, e 

chega a 30,5% em 2009. A participação das mulheres na renda familiar tem aumentado 

gradativamente e passa a representar, na média, aproximadamente metade da renda familiar, 

45%. Isto se deve tanto ao aumento da participação da mulher no mercado de trabalho, a taxa 

de participação feminina cresceu 10% no período analisado, como à mudança no perfil dos 

arranjos familiares, em 2009, 35% das famílias eram chefiadas por mulheres, situação que se 

ampliou 54%, desde 1995. Não se verificam diferenças raciais nem no percentual de 

participação feminina na renda familiar, nem no crescimento desta participação no período 

analisado.  

Segundo o IBGE (2014), a desigualdade de rendimento entre homens e mulheres no 

caso brasileiro é resultado de uma inserção, no mercado de trabalho, diferenciada por sexo, com 

uma maior presença feminina em ocupações de baixa qualificação, pouco formalizadas e 

predominantemente no setor de serviços como, por exemplo, o trabalho doméstico. Os dados 

do Censo Demográfico de 2010 indicaram que 30,4% das mulheres de 16 anos ou mais de idade 

não tinham qualquer tipo de rendimento, percentual acima do observado para o total da 

população nessa faixa etária, de 25,1%, e para os homens de 19,4%, como mostra o Gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Razão (%) do rendimento médio habitual de todos os trabalhos de mulheres em relação ao 

de homens de 25 a 49 anos de idade ocupados da semana de referência, segundo o rendimento médio 

por hora trabalhada e o rendimento médio total – Brasil – 4º trimestres 2012-2018. 

 
Fonte: IBGE (2018). 
 

A maior proporção de mulheres nesta condição está na Região Norte, 37,7%, e a 

menor, na Região Sul, 24,6%. Em 2010, a proporção de pessoas com rendimento de até 1 salário 

mínimo é de 29,8%, sendo maior entre mulheres, de 33,7%. Vale ressaltar que os menores 

rendimentos têm sexo, cor ou raça e localidade, visto que 50,8% das mulheres pretas ou pardas 

da Região Nordeste tem rendimento até 1 salário mínimo, assim como 59,3% das mulheres nas 

áreas rurais desta região. Segundo o documento, é importante ressaltar que as políticas de 

valorização do salário mínimo e de proteção social contribuíram para a melhora das condições 

de rendimento das mulheres.  

No relatório do IBGE (2014), o crescimento do rendimento feminino reduziu um 

pouco as disparidades entre os sexos, mas não foi padrão em todo o país. A comparação da 

razão entre o rendimento médio das mulheres e o rendimento médio dos homens entre 2000 e 

2010 indicou apenas uma pequena redução na desigualdade. Entretanto, nas regiões Norte e 

Nordeste, a desigualdade de rendimentos por sexo aumentou. Ao mesmo tempo em que as 

políticas sociais buscaram proporcionar um “maior empoderamento das mulheres” nas regiões 
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Norte e Nordeste, elas não foram capazes de “romper as barreiras da desigualdade” (IBGE, 

2014, p. 125). 

Na PNAD Contínua de 2018, em 2018 o valor médio da hora trabalhada era de 13 reais 

para a mulheres e de 14,2 reais para os homens, indicando que o valor do rendimento da mulher 

representava 91,5% do recebido pelos homens. Quando analisada a razão do rendimento de 

mulheres e homens pelo valor do rendimento médio total, a proporção diminuía para 79,5% em 

2018: valores de 2579 reais para o homem e 2050 reais para a mulher. Outro aspecto importante 

na razão do rendimento de mulheres e homens é segundo a faixa etária. Na PNAD Contínua de 

2018, a população do estudo foi desagregada em três grupos de idade: 25 a 29 anos, 30 a 39 

anos e 40 a 49 anos de idade, e observou-se, em todos os anos da série, a tendência de queda da 

razão do rendimento da mulher com o crescimento da idade. Em 2018, a mulher ocupada de 25 

a 29 anos de idade recebia 86,9% do rendimento médio do homem; a de 30 a 39 anos chegava 

a 81,6% e a de 40 a 49 anos diminuía para 74,9%. Nesse último grupo, o rendimento médio da 

mulher era de 2199 reais e o do homem, 2935 reais. Já no primeiro, de 25 a 29 anos de idade, 

os valores eram de 1604 reais e 1846 reais, respectivamente, mulheres e homens. A relação com 

a maternidade pode ser um dos fatores que explica essa progressão menor de salário ao longo 

da vida das mulheres, já que muitas vezes ter filhos tradicionalmente leva a mulher a se afastar 

do mercado de trabalho por um tempo. Quando a mulher retorna, pode ter mais dificuldades de 

se inserir com o mesmo salário. Também contribui para esse fato as mulheres ocuparem menos 

cargos de liderança, algo geralmente alcançado na maturidade. O Gráfico 2 mostra o 

rendimento médio de homens e mulheres. 

Ainda na PNAD Contínua de 2018, para a análise da renda o PNAD selecionou 

ocupações que tinham tanto rendimento baixo quanto elevado; que estavam associadas a níveis 

de instrução distintos e que apresentavam baixa ou elevada participação de mulheres. A seleção 

da PNAD Contínua de 2018 mostrou diversos níveis de diferença de rendimento entre homens 

e mulheres em ocupações iguais. Em 2018, o rendimento médio da população ocupada de 25 a 

49 anos de idade era de 2260 reais. Os “Médios especialistas” tinham o maior rendimento, de 

14929 reais e os “Trabalhadores dos serviços domésticos” em geral, 855 reais, o menor. Em 

todos os casos, o percentual do rendimento médio recebido pelas mulheres era inferior ao dos 

homens, independentemente da ocupação apresentar baixa ou elevada participação feminina no 

contingente de ocupados ou ter rendimentos baixos ou elevados. A participação das mulheres 

no contingente de ocupados era acentuada entre os “Professores do Ensino fundamental”, 84%, 
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“Trabalhadores de centrais de atendimento”, 72,2%, “Trabalhadores dos serviços domésticos 

em geral”, 95,0%, e dos “Trabalhadores de limpeza de interior de edifícios”, escritórios, hotéis 

e outros estabelecimentos”, 74,9%. 

 

Gráfico 3 – Razão (%) do rendimento médio habitual do trabalho principal das mulheres em relação aos 

homens de 25 a 49 anos ocupada na semana de referência, por ocupações selecionadas – Brasil – 4º 

trimestre 2018. 

 
Fonte: IBGE (2018). 

 

 Dessas ocupações, a de “Professores do Ensino fundamental” tinha a maior razão de 

rendimento entre mulheres e homens, 90,5%, conforme o gráfico 3. Por outro lado, as mulheres 

da ocupação de “Agricultores e trabalhadores qualificados em atividades da agricultura 

(exclusive hortas, viveiros e jardins)”, que mostrava a menor proporção de mulheres, 23,8%, 

recebiam 64,2% do rendimento dos homens. Nas ocupações de Médicos especialista e 

Advogados que mostravam relativo equilíbrio da participação feminina, em torno de 52%, e 

demandam nível de instrução mais elevado em ambos os casos, a diferença de rendimento 

aumentava, com percentuais que diminuíam para 71,8% e 72,6%, respectivamente. As mulheres 

gerentes de comércio atacadistas e varejistas também apresentavam uma das menores razões de 

rendimento, 66%. 

 

3.2.2 Desemprego e Demissão 

 

A taxa de participação é o indicador que permite conhecer a quantidade de pessoas 

disponíveis para o mercado de trabalho (IPEA, 2011).  Embora de 1995 a 2009 tenha havido 

um aumento progressivo na participação das mulheres, sua magnitude não permitiu mudar os 
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padrões de desigualdade. Em 2009, a taxa de participação das mulheres com mais de 16 anos 

era de 58,9%, enquanto a dos homens era de 81,6%. Já a taxa de desocupação, que mede a 

proporção de pessoas desempregadas, mas em busca de emprego, aponta um aumento do 

desemprego para homens e mulheres quando comparamos os intervalos de 1995 a 2009. A taxa 

de desocupação dos homens passou de cerca de 5%, em 1995, para, aproximadamente, 6%, em 

2009, ao passo que, para as mulheres, o resultado variou de cerca de 7% para 11%, em relação 

aos mesmos intervalos considerados. O desemprego é também uma realidade “permeada de 

desigualdades de gênero e raça” (IPEA, 2011, p. 27). A menor taxa de desemprego corresponde 

à dos homens brancos, 5%, ao passo que a maior remete às mulheres negras, 12%. No intervalo 

entre os extremos, encontram-se as mulheres brancas, 9%, e os homens negros, 7%.  

No relatório “Mercado de Trabalho: conjuntura e análise” de 2018 do IPEA, foi 

utilizado a demarcação do período de recessão econômica da década de 2010, considerada no 

período entre o primeiro trimestre de 2012 e o segundo trimestre de 2018. A Tabela 3 apresenta 

as variações na taxa de desemprego dessazonalizada e na proporção de desempregados com 

doze meses ou mais de busca por trabalho para o caso agregado e por grupo socioeconômico. 
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Tabela 3 – Taxa (%) de desemprego e proporção de desempregados que buscavam trabalho há doze 

meses ou mais 

Grupos socioeconômicos Taxa de desemprego Busca por trabalho há doze meses 

ou mais 

2014.2 2017.1 Variação 

(p.p.) 

2014.2 2017.1 Variação 

(p.p.) 

Total 6,8 13,1 6,4 34,5 39,5 4,9 

Sexo e cor 

Homens brancos 4,7 9,3 4,6 29,1 36,1 7,0 

Homens negros 6,5 13,4 7,0 27,1 32,6 5,5 

Mulheres brancas 6,4 11,7 5,3 39,5 42,4 2,9 

Mulheres negras 10,0 18,0 8,0 41,3 46,2 4,9 

Escolaridade 

Ensino médio incompleto 6,6 13,6 7,0 30,4 36,5 6,2 

Ensino médio completo 6,9 12,8 5,9 38,0 41,7 3,7 

Faixa etária 

18-29 anos 12,4 23,0 10,6 34,0 40,4 6,3 

30-64 anos 4,4 9,2 4,8 35,1 38,5 3,4 

Fonte: IPEA (2018). 

 

A tabela 3 mostra que a variação na taxa de desemprego foi elevada para todos os 

grupos, porém as mulheres negras experimentaram o maior aumento absoluto na taxa de 

desemprego, de 8 pontos percentuais, ao passo que o menor aumento foi para os homens 

brancos de 4,6 pontos percentuais. Segundo o IBGE (2018), a taxa de desemprego entre as 

mulheres foi de 15% no primeiro trimestre de 2018, acima dos 11,6% dos homens. Na média, 

o desemprego ficou em 13,1% no primeiro trimestre do ano. O desemprego mostra-se 

tradicionalmente maior entre as mulheres, e, também, entre os jovens e da população negra. O 

rendimento médio real feminino caiu 0,4% no primeiro trimestre, frente a igual período de 

2017, enquanto o masculino teve alta de 1,7%. 

De acordo com o IBGE (2012), em 2012 o Brasil tinha cerca de 55 milhões de 

mulheres em idade fértil (entre 15 e 49 anos); aproximadamente 57% dessas mulheres estavam 

trabalhando na semana de referência da pesquisa; 38% estavam formalizadas no setor privado, 

representando 11 milhões de mulheres. De acordo com as leis brasileiras todas essas mulheres 

estão aptas a receber a licença maternidade remunerada. Para Machado e Pinho Neto (2016), o 
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universo de interesse é restringido para mulheres entre 25 e 35 anos e descobre-se que cerca de 

4% dessas mulheres tiveram filhos nos últimos 12 meses contados da semana de referência. A 

lei brasileira de licença maternidade define que as trabalhadoras ganhem o salário integralmente 

durante o benefício e têm direito a 120 dias de dispensa depois do parto. Segundo Machado e 

Pinho Neto (2016), durante a licença maternidade o nível de emprego das mulheres é estável, 

mas cai logo após que acaba o período de proteção previsto em lei, que é de 5 meses.  

Depois de um ano do evento (tirar a licença maternidade), em Machado e Pinho Neto 

(2016), o nível de emprego parece estabilizar de novo, mas 3 anos depois quase metade das 

mulheres estão fora do mercado formal de trabalho. O nível de emprego em 3 anos é de 48,41% 

a 41.6% menor que o nível observado 3 anos antes do evento. É preciso observar que, 

dependendo da escolha da mãe, a licença maternidade pode começar um mês antes da data de 

nascimento. “Although statistically significant, the effects on separation for two and three 

months after the event are remarkably close to zero.” 9  (MACHADO; PINHO NETO, 2016, p. 

11). Após 4 meses do evento, a probabilidade de não estar empregada no próximo mês aumenta 

aproximadamente 5 pontos percentuais e no mês consecutivo chega a mais de 10%. Após três 

anos, a probabilidade de separação é maior do que o nível três anos antes do evento. 

 

3.2.3 Diferenças de Ocupação 

 

Segundo IPEA (2011), houve uma expansão do trabalho formal, com carteira assinada, 

que beneficiou homens e mulheres, embora ainda seja predominantemente um espaço 

masculino. Quando se combinam as desigualdades de gênero e raça, percebe-se que as 

diferenças se acentuam: enquanto, em 2009, os homens brancos possuíam o maior índice de 

formalização, com 43% com carteira assinada, as mulheres negras apresentavam o pior. 25% 

com carteira assinada. Outro aspecto importante é a distribuição por setor de atividade para 

qualificar o padrão de inserção da população no mercado. É possível verificar que o setor de 

serviços apresentou um aumento expressivo no período analisado, tanto para os homens, quanto 

para as mulheres ocupadas.  

Os dados do IPEA (2011) evidenciam uma segmentação ocupacional, tanto 

relacionada ao gênero, quanto à raça. As mulheres, especialmente as negras, estão mais 

                                                

9  Em tradução livre: “Embora estatisticamente significante, os efeitos sobre a separação por dois e três meses após 

o evento são notavelmente próximos de zero.”. 
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concentradas no setor de serviços sociais, cerca de 34% da mão de obra feminina, grupo que 

agrega os serviços de cuidado em sentido amplo, de educação, saúde, serviços sociais e 

domésticos. Já os homens, sobretudo os negros, estão em número significativo na construção 

civil. Em 2009, este setor empregava cerca de 13% dos homens e menos de 1% das mulheres. 

O setor agrícola apresentou queda generalizada na oferta de empregos, mas segue sendo 

atividade importante, especialmente para os homens e na região Nordeste. Já o nível de emprego 

na indústria manteve-se relativamente estável, sobretudo no Sul e Sudeste, seguindo 

empregando mais homens, sobretudo brancos.  

Ainda segundo IPEA (2011), o percentual relativo de homens e mulheres no trabalho 

doméstico remunerado em relação ao total de pessoas ocupadas permaneceu estável no Brasil 

em 2009. O número de mulheres ocupadas em trabalho doméstico remunerado, 17,1% em 2009, 

permanece significativamente superior ao total de homens: 1% no mesmo ano. Outro dado 

importante é a proporção de trabalhadoras domésticas sem renda própria no Brasil, 0,5% em 

2009. O que isto sugere é que mais de 30 mil mulheres em todo o país têm trabalhado, nos dias 

de hoje, em condições análogas à de trabalho escravo.  

 

3.2.4 “Teto de vidro” 

 

A denominação de teto de vidro - ou glass ceiling, termo originário dos Estados Unidos 

– vem do fato de que a promoção interna é responsabilidade dos gestores da empresa, e os seus 

critérios não são necessariamente públicos e transparentes, nem mesmo para os membros 

internos da empresa, representando uma barreira intransponível e invisível, mas perceptível na 

análise de progressão na carreira (MADALOZZO, 2011). 

Segundo Madalozzo (2011), pode-se afirmar que a escolha do CEO por parte do 

Conselho de Administração de uma empresa reflete não somente a experiência e a capacidade 

do indivíduo, mas também sua similaridade com o perfil do Conselho que o escolheu. A 

existência de conselhos majoritariamente masculinos diminui a chance de escolha de uma CEO 

do sexo feminino. Em Madalozzo (2011), afirma-se que a existência de um Conselho 

Administrativo diminui em 12,15% as chances de o CEO da empresa ser uma mulher. 

 Para Bjerk (2008), a existência de teto de vidro não está somente relacionada à 

discriminação contra um gênero ou uma etnia, mas também à dificuldade de avaliação de 

habilidades. Quanto mais escassas as oportunidades de mostrar características positivas ao novo 
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cargo e quanto menor a crença com relação aos sinais emitidos pelos indivíduos, maior a chance 

de existir uma barreira invisível para a promoção de determinados grupos demográficos. Em 

Hultin (2003), ao mostrar que homens que estão em profissões consideradas femininas, como 

na área de recursos humanos ou professor de ensino fundamental ou médio, por exemplo, têm 

maior chance de promoção do que mulheres na mesma profissão. Pode-se dizer que não é o tipo 

de profissão que as mulheres escolhem que causa essa diferença na promoção, mas sim o fato 

de serem mulheres. Emitir um sinal mais favorável de permanência no emprego e a maior 

possibilidade de experiência anterior no cargo ou em empregos prévios aumenta a chance de 

promoção para indivíduos do sexo masculino, mesmo quando alocados em empregos 

tradicionalmente femininos. 

Para Calás e Smircich (2004), o “teto de vidro” é uma discriminação sob uma 

perspectiva sociológica, que decorre da maneira como as organizações se estruturam com base 

no gênero e suas consequências para as atividades organizacionais. Para Morgado (2012), 

apesar da inserção e participação das mulheres no mercado de trabalho ter crescido, elas ainda 

se deparam com o “teto de vidro”, termo popularizado na década de 1980. Isso significa que as 

mulheres têm formação acadêmica, experiência profissional, mas ainda assim enfrentam 

dificuldades para chegar à alta administração (MORGADO, 2012). Acrescenta-se a isso o fato 

de que as mulheres que sobem na hierarquia organizacional parecem chegar somente até o nível 

de gerência intermediária (MORGADO, 2012). 

Para Morgado (2012), elementos da cultura organizacional, como crenças e atitudes 

acerca das mulheres, como a crença de que mulheres não são líderes, ou práticas corporativas 

que se estabelecem por gênero, por exemplo, divisão sexual do trabalho, são elementos que 

estabelecem barreiras e dificultam o avanço das mulheres no ambiente empresarial.  

O estudo de Hoobler, Wayne e Lemmon (2009); explorou uma possível explicação 

para o “teto de vidro”, que estaria ligado à percepção do gestor sobre o conflito da família e 

trabalho vivido pelas mulheres trabalhadoras. Como resultado, a pesquisa indicou que a chefia 

tende a ver a mulher como menos apta a ser promovida e com menor desempenho, porque 

entendem que as mulheres enfrentam maior conflito entre família e trabalho que os homens. 

Existe, assim, um estereótipo de que a mulher, por lidar com o conflito entre família e trabalho 

de forma mais intensa, tem um desempenho inferior na organização. Por outro lado, também 

pode-se considerar que o fenômeno do “teto de vidro” pode estar relacionado ao fato das 
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empresas não adotarem políticas que ajudem a diminuir o conflito trabalho e família como, por 

exemplo, horários flexíveis de trabalho ou a disponibilidade de creches dentro da organização.  

Já Steil (1997) estabelece a desigualdade entre homens e mulheres dentro das 

organizações, onde as mulheres recebem salários menores, ocupam posições de menor status e 

parecem ser menos comprometidas, pois se casam, têm filhos e podem deixar a organização. 

Essa situação por si só limita a trajetória da mulher na organização rumo à ascensão 

profissional. Steil (1997) afirma que outra perspectiva está relacionada à demografia 

organizacional, que se refere à representação desproporcional de grupos de identidade como 

um importante fator na estrutura social do ambiente organizacional. Existem grupos 

predominantes e grupos minoritários, como por exemplo as mulheres que ascenderam na 

organização. Para Steil (1997) a caracterização desses grupos por si só estabelece barreiras às 

minorias. Outra perspectiva refere-se à identidade social, que para Steil (1997) indica que a 

participação pouco representativa das mulheres no alto escalão poderia estar relacionada ao fato 

dos homens quererem manter o seu espaço e sua autoestima enquanto grupo detentor dos postos 

de comando. A perspectiva do poder aponta para o fato de os homens estabelecerem estruturas 

organizacionais que garantam sua manutenção nos postos de maior visibilidade e poder (STEIL. 

1997). 

Independente das explicações que abordem a origem do fenômeno, o fato é que o 

aumento significativo da participação feminina na força de trabalho não impediu que as 

discrepâncias dos salários e na igualdade de tratamento nas promoções com relação ao gênero 

fossem superadas. Esse fenômeno ocorre mesmo com a maior escolaridade das mulheres 

brasileiras. 
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4 A LICENÇA-PATERNIDADE COMO MEIO PARA RECONFIGURAR A DIVISÃO 

SEXUAL DO TRABALHO 

 

O objetivo deste capítulo é discorrer sobre a licença-paternidade como meio para 

reconfigurar a divisão sexual do trabalho. As mudanças sociais necessárias podem vir da adoção 

de políticas públicas e do interesse do Estado na igualdade de gênero. Além de projetos que tem 

como objetivo mudar a divisão sexual do trabalho, é fundamental que haja políticas que 

beneficiem diretamente as mulheres, como o aumento no tempo de licença-paternidade, 

equiparando ao da maternidade. Assim, o trabalho reprodutivo é mais igualmente distribuído. 

Segundo Freitas et al. (2009), para avançar na superação do modelo de divisão sexual 

do trabalho é requerido políticas públicas voltadas para a inserção dos pais no contexto dos 

cuidados e das experiências afetivas com os filhos. Dentro do pressuposto de que a igualdade 

entre todos deve ser substantiva e a todos os cidadãos e cidadãs devem ser garantidas 

oportunidades equivalentes de autonomia, de busca pelo desenvolvimento pleno de suas 

capacidades e de acesso aos bens e serviços produzidos pela sociedade, cabe ao Estado atuar 

no sentido de reverter o quadro de desigualdade existente no âmbito privado familiar. De arco 

com Freitas et al. (2009), o ser homem e o ser pai na sociedade e na família precisam ocupar as 

discussões de planejamento educacional, econômico e de saúde. Essas mudanças não devem se 

limitar aos espaços de transformações exteriores, mas ser incorporadas às visões de mundo e 

ao modo de ser no mundo. Assim, caminha-se para relações mais equitativas entre homens e 

mulheres, transformando a geração de pais que hoje vive no papel de filhos. 

Para o IPEA (2012), a diferença no tempo despendido com trabalho não remunerado 

não se define somente por arranjos privados baseados nos papeis de gênero, mas também pela 

“disponibilidade de serviços públicos” e pela “configuração das políticas sociais”, que, 

historicamente, “contam com o trabalho feminino não remunerado”. Os exemplos dados são os 

horários de funcionamento e a ausência de refeições nas escolas, a ausência de transporte 

escolar público universal, os limites da política de assistência à saúde e a precariedade da 

assistência a pessoas idosas e a pessoas com deficiência. Todas evidências, contudo, não foram 

capazes de mobilizar os agentes governamentais para um novo paradigma que intervenha na 

realidade para reduzir as desigualdades entre os gêneros.  
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De acordo com o IPEA (2011), por décadas as políticas se desenvolveram tendo como 

ponto de partida “um conjunto homogêneo de seres humanos, sem sexo e sem raça” (IPEA, 

2011, p. 7), que, a partir disso, deveriam ter condições similares de usufruir das políticas 

públicas e delas se beneficiar. A realidade, porém, “evidenciada por estudos e pesquisas 

baseados em indicadores sociais” (IPEA, 2011, p. 7), indica que as desigualdades se mantêm e 

que a reversão deste quadro demanda uma nova forma de agir. 

Diane Pearce publicou um artigo em 1978 em que cunha o termo “feminização da 

pobreza” como um processo que se desenvolve a partir do momento em que a mulher com 

filhos passa a não ter um companheiro morando no mesmo domicílio e se responsabilizando 

pelo sustento da família. Nesta perspectiva, o processo de “feminização da pobreza” tem início 

quando a mulher, sozinha, tem que prover o sustento dela própria e o de seus filhos. Pearce 

(1978) examina as possíveis e diferentes fontes de renda - trabalho, pensão alimentícia, seguro 

social e programas de renda mínima - procurando os motivos pelos quais a pobreza atinge mais 

duramente as mulheres chefes de famílias do que os homens chefes de famílias nucleares. 

Portanto, a “feminização da pobreza” é um fenômeno que pode ser atribuído ao modo de 

participação da mulher no mercado de trabalho pelos motivos de que há uma prevalência de 

mulheres trabalhando em tempo parcial ou em regime de trabalho temporário; pela 

discriminação salarial; pela concentração em ocupações que exigem menor qualificação e para 

os quais os salários são baixos; e na participação nos mais baixos níveis da economia informal.  

Para Novellino (2004), por estes motivos, os estudos sobre feminização da pobreza e 

mulheres chefes de família/domicílio incluem indicadores que possam dar conta de sua forma 

de participação no mercado de trabalho. Os estudos dentro dessa temática passaram a analisar 

também o consumo familiar, condições de saúde e inserção social dos filhos na escola e no 

mercado de trabalho, visto que famílias pobres chefiadas por mulher apresentam um risco maior 

do que a família nuclear pobre, de transmissão intergeracional de pobreza. Muitas das políticas 

públicas de combate à pobreza têm como beneficiárias diretas as mulheres que tenham filhos 

menores residindo no mesmo domicílio. Para Pearce (1978), na perspectiva do empregador, a 

responsabilidade com o cuidado dos filhos, que muitas vezes leva a mulher a abandonar 

temporariamente a força de trabalho, pode ser interpretada como menor compromisso com o 

trabalho e a carreira. Segundo Novellino (2004), políticas de gênero têm como objetivo 

contribuir para o empoderamento das mulheres e para a erradicação da desigualdade de poder 

entre mulheres e homens que perpassa esse ambiente familiar.  
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As normas sociais que regulam as relações entre trabalho e família são socialmente 

construídas e as políticas voltadas para o tema mostram como a sociedade percebe a conciliação 

dessas duas dimensões. Para Gornick e Meyers (2003), destacam-se três tipos de políticas 

públicas mais comuns, sobretudo nos países desenvolvidos, que favorecem a conciliação de 

trabalho e cuidados familiares, embora haja variações no desenvolvimento e grau de cobertura 

que oferecem às pessoas e na capacidade de diminuir as desigualdades de gênero:  as licenças 

do trabalho para cuidar dos filhos, sem perda do emprego e com a manutenção do salário; a 

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 imediatas, sem custos econômicos e para 

a carreira do profissional; o acesso a creches, pré-escolas e escolas em tempo integral como um 

arranjo para os cuidados dos filhos quando os pais estão no local de trabalho. 

Tomando como referência esses três tipos de políticas públicas, ao observar a situação 

brasileira, revela-se que o reconhecimento do problema na conciliação entre trabalho e família 

obtém pouca legitimação social e política (SORJ; FONTES; MACHADO, 2007). O 

desenvolvimento insuficiente de políticas públicas que permitam redistribuir os custos dos 

cuidados familiares para as mulheres e o baixo nível de abrangência das políticas já existentes 

confirmam que o pouco caso que a sociedade faz do conflito entre família e trabalho como um 

assunto político, e esta permanece sendo resolvida no âmbito privado. Sobre as licenças do 

trabalho para cuidar de assuntos familiares, a legislação trabalhista brasileira oferece um 

conjunto de medidas, com cobertura limitada. Estas medidas só se aplicam aos trabalhadores 

formais, que representam menos da metade da força de trabalho ativa no país (SORJ; FONTES; 

MACHADO, 2007).  

Sorj, Fontes e Machado (2007) argumentam que além de regular apenas os 

trabalhadores formalizados brasileiros, a legislação trabalhista contém um claro viés de gênero. 

Os benefícios concedidos por ela focam prioritariamente nos direitos reprodutivos das 

mulheres, garantindo, entre outros direitos, a estabilidade para a gestante, licença maternidade 

de 120 dias e creches nos primeiros meses de vida dos filhos de mães trabalhadoras (SORJ; 

FONTES; MACHADO, 2007). A legislação trabalhista é pouco efetiva para garantir a 

articulação entre trabalho e família ao longo de toda a vida familiar dos trabalhadores. 

Concentrando os benefícios apenas no momento inicial da procriação, a legislação não garante 

facilidades para que o trabalhador possa tratar das demandas familiares como um evento normal 

e regular da sua vida pessoal. 
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Para Pinheiro, Galiza e Fontoura (2009), com o advento da Constituição Federal de 

1988, a licença-maternidade passou a figurar como um direito social de todas as trabalhadoras 

que passaram a poder ausentar-se de seus empregos pelo prazo de 120 dias, sem prejuízo de 

salário ou de ocupação. Ao inserir a licença-maternidade no conjunto dos direitos sociais, o 

Estado brasileiro reafirmou seu compromisso com as recomendações da Organização 

Internacional do Trabalho. Os quatro meses de licença assegurados às mães brasileiras já 

colocavam o país entre aqueles com maiores períodos de licença-maternidade no mundo. 

Porém, em meados de 2008 foi promulgada a Lei nº 11.770, que possibilitou a ampliação desse 

período por mais dois meses, o que fez a sociedade voltar a este debate, onde o movimento 

feminista expressava posições divergentes sobre suas consequências.  

Por um lado, houve o entendimento de que a nova lei representa o reconhecimento 

pelo Estado da maternidade como uma função social, devendo, portanto, ser percebida a partir 

da ótica de um direito justo e necessário. Por outro lado, a ampliação da licença-maternidade 

representaria uma barreira extra que dificultaria a participação igualitária da mulher no mercado 

de trabalho, pois representaria um custo adicional ao trabalho feminino.  

Essa nova legislação não representou nenhum avanço em direção à promoção de iguais 

responsabilidades familiares entre homens e mulheres, mas, ao contrário, reforçou a 

maternidade como destino e habilidade feminina, retirando do Estado o seu papel na formação 

e no cuidado com as crianças, e não estimula o comprometimento dos homens com a 

paternidade responsável. O único reconhecimento que o Estado brasileiro dá ao valor do 

exercício da paternidade presente e participativa é o direito à licença-paternidade de cinco dias, 

tal como definida na Constituição de 1988 (PINHEIRO; GALIZA; FONTOURA, 2009). 

Ainda para Pinheiro, Galiza e Fontoura (2009), as transformações observadas ao longo 

dos anos nas estruturas familiares brasileiras, tanto em termos de composição quanto de valores 

e atitudes reproduzidas, a legislação brasileira ainda mantém um viés sexista sobre as 

responsabilidades de homens e mulheres no exercício da paternidade e da maternidade. Se o 

Brasil é um dos países que garantem um dos períodos mais extensos de licença-maternidade, é 

também o que assegura um período inexpressivo de licença para que os pais exerçam 

exatamente a mesma atividade que as mulheres. Essa percepção desestimula a participação dos 

pais e reforça a ideia da maternidade como destino feminino, do cuidado como habilidade 

natural das mulheres e do trabalho feminino como mais custoso para empregadores.  
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O que entra em discussão não é o valor da licença-maternidade, como afirma Pinheiro, 

Galiza e Fontoura (2009), que se trata da garantia de um direito das mulheres, do direito ao 

exercício pleno da maternidade. É um direito que não diz respeito apenas à população feminina, 

mas a toda a sociedade ao dedicarem-se ao cuidado dos filhos em seus primeiros meses de vida 

também estão cumprindo com uma função social que beneficia toda a população. É, portanto, 

responsabilidade do Estado assegurar às mulheres esse direito. No entanto, isto também é válido 

para os homens, tendo em vista que a licença para o cuidado dos filhos deve ser reconhecida 

como um dever não apenas da mulher que se torna mãe, mas também do homem que se torna 

pai. O cuidado das crianças está previsto na Constituição Federal, como um dever e um direito 

do Estado, da sociedade e da família, das mães e dos pais, ou seja, homens e mulheres têm o 

mesmo dever e a mesma capacidade de cuidar de seus filhos. 

No caso específico das licenças-maternidade, paternidade e parental, segundo 

Pinheiro, Galiza e Fontoura (2009), alguns estudos têm demonstrado que, quando o Estado se 

reconhece como ator importante na construção de uma nova cultura ao desenvolver estratégias 

que estimulam o compartilhamento de responsabilidades familiares, tanto mães quanto pais, 

filhos e sociedade de modo geral se beneficiam. A existência de licenças-paternidade mais 

extensas contribui para a construção de novos modelos de masculinidade e feminilidade que, 

espera-se, valorizem o compartilhamento de tarefas e o exercício da paternidade responsável. 

A previsão de licenças compartilhadas representa uma ação de proatividade do Estado na 

garantia da aplicação do mesmo dever e direito de cuidado com os filhos a mães e pais. Esta 

perspectiva contribui para a redefinição de valores e expectativas relacionadas ao papel de 

homens e mulheres na sociedade e na família.  

Para Pinheiro, Galiza e Fontoura (2009), as experiências de licença-parental vistas 

pioneiramente pela Suécia e depois pelos demais países nórdicos têm contribuído para a 

emancipação e a promoção da autonomia das mulheres, constituindo para novos paradigmas 

nas formas de ação e intervenção política. Para Pinheiro, Galiza e Fontoura (2009), a 

perspectiva que orientou a construção e o desenvolvimento de iniciativas dessa natureza partiu 

do pressuposto de que se esperava que as mulheres fossem economicamente independentes de 

seus parceiros e tão responsáveis quanto eles pelo suporte econômico dos filhos. Os homens 

deveriam ser igualmente responsáveis pelo trabalho doméstico e pelos cuidados com as 

crianças. 
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Segundo Pinheiro, Galiza e Fontoura (2009), para o caso brasileiro e para as outras 

nações, a implementação de iniciativas como a licença-parental traria importantes resultados 

tanto do ponto de vista simbólico, da possibilidade de construção de uma nova cultura, quanto 

das possibilidades de participação igualitária das mulheres no mercado de trabalho. Decisões 

dessa natureza contribuiriam para reduzir a associação direta que se faz entre os custos do 

cuidado dos filhos às mulheres trabalhadoras. Conforme já dito, o direito à licença-maternidade 

no Brasil só é garantido às trabalhadoras formais, que não representam um número satisfatório 

das mulheres ocupadas. Garantir o acesso desse benefício aos homens ocupados, que estão 

relativamente mais presentes em ocupações formais, significa, portanto, aumentar 

consideravelmente o número de famílias amparadas pela legislação. Uma nova legislação, 

contudo, não é capaz de, por si só, alterar o quadro de desigualdades que marca a sociedade 

brasileira. É fundamental que a sociedade e o Estado discutam a ampliação do direito às licenças 

maternidade e paternidade, mas também incentive a discussão das possibilidades de mudanças 

mais profundas na ordem de gênero patriarcal que estrutura a sociedade e caminharemos em 

direção a uma realidade de maior justiça social e de maior igualdade de direitos. 

Para Marques (2015), as discussões sobre a ampliação da licença-paternidade entram 

como condição essencial para que a trajetória das trabalhadoras femininas seja ascendente, mas 

também fomentada pelo Estado e acompanhada pela promoção de uma divisão igualitária dos 

encargos domésticos e familiares. O debate sobre a ampliação da licença-paternidade, ligado às 

reflexões críticas mais amplas sobre a construção social das feminilidades e das maternidades, 

das masculinidades e das paternidades, configuram tentativas de desprivatizar a articulação do 

conflito entre trabalho remunerado e trabalho não-remunerado, ou trabalho produtivo e trabalho 

reprodutivo (MARQUES, 2015).  

O direito à licença-paternidade foi reconhecido no Brasil pela Constituição da 

República de 1988 como consequência das lutas de grupos de mulheres e de grupos feministas 

(MARQUES, 2015). O reconhecimento da licença-paternidade como direito social pela 

Constituição Federal, assim como as tentativas de sua regulamentação procuram superar a 

desproporção entre o discurso igualitário promovido pelo Estado e seu aparato institucional, 

mas que ainda é reprodutor da lógica da divisão sexual do trabalho e da divisão desigual das 

tarefas domésticas. Ao olhar a legislação trabalhista, revela-se que os direitos e benefícios 

assegurados estão diretamente comprometidos com os direitos reprodutivos das mulheres 

(MARQUES, 2015). O direito à licença-paternidade se justifica pela possibilidade de 
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desarticular, ainda que não totalmente, elementos que estruturam o sistema patriarcal, aqui a 

dita divisão sexual do trabalho.  

Marques (2015) afirma que se aposta na licença-paternidade e na sua ampliação para 

tentar corrigir desigualdades institucionais.  Se por um lado, produziu-se avanços no que diz 

respeito ao reconhecimento da igualdade formal entre homens e mulheres, tendo na 

Constituição Federal de 1988 sua expressão maior, por outro, a esfera doméstica permanece 

intocada em suas relações internas de poder. Ao não enfrentar a opressão sexista própria da 

esfera doméstica, reproduz o lar como o espaço natural da mulher, o seu espaço por excelência. 

Por essas razões, a submissão da mulher dentro do lar permanece intocada e invisibilizada, 

repercutindo negativamente sobre o exercício de direitos fundamentais pelas mulheres na esfera 

pública. Há urgência de enfoques capazes de mostrar a hierarquia patriarcal dentro do espaço 

doméstico e apontar propostas para a neutralização de desigualdades entre homens e mulheres. 

Ou seja, a desprivatização dos conflitos domésticos é condição para o empoderamento e a 

aquisição de cidadania pelas mulheres. 

Para Marques (2015), a licença-paternidade é fator fundamental que, junto com outros 

fatores não menos importantes conjuntamente assegurados, poderão repercutir 

democraticamente no questionamento das convenções sociais de gênero, da divisão sexual do 

trabalho e da divisão desigual das tarefas domésticas. Considerando que a prestação do trabalho 

reprodutivo faz parte do significado patriarcal da feminilidade, do que é ser mulher, a ampliação 

da licença-paternidade tensiona a organização patriarcal do binômio mulher cuidadora/homem 

provedor. Portanto, aposta-se na ampliação da licença-paternidade como uma alteração 

legislativa de grande significado; um ponto de partida que deve se somar a outras estratégias 

também capazes de movimentar o processo de despatriarcalização do Estado e da sociedade. 

Marques (2015) acrescenta ainda o papel pedagógico próprio do debate sobre a ampliação da 

licença-paternidade. Ao provocar as construções normativas rígidas como feminilidade e 

masculinidade, abre espaço para outros avanços sociais e institucionais também condicionados 

à destruição dos papeis de gênero. Ao desmistificar e desnaturalizar as concepções de 

maternidade e de paternidade tradicionais, a ampliação da licença-paternidade acende luz à 

própria visão estereotipada de gênero. O debate sobre a ampliação da licença-paternidade, junto 

com as discussões sobre igualdade de gênero, destaca o invisibilizado trabalho atribuído a 

mulheres.  
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Como visto no capítulo anterior, a legislação sobre licença-maternidade tem um papel 

fundamental no desempenho negativo quando é levado em consideração os dados do trabalho 

remunerado feminino, justamente porque, no Brasil, ainda cabe às mulheres uma parcela maior 

da responsabilidade de cuidar dos filhos, especialmente dos recém-nascidos, o que faz com que 

muitas trabalhadoras apresentem uma participação intermitente no mercado de trabalho. Esse 

padrão de inserção da mulher no mercado de trabalho tende a reduzir seus salários, uma vez 

que cai o investimento das mulheres em capital humano; diminui os salários delas em ocupações 

com altos custos de treinamento; e leva as empresas a alocar as trabalhadoras com maior 

probabilidade de desligamento em ocupações com menor treinamento e menores possibilidades 

de ascensão (ROYALTY, 1998). É preciso tratar o descompasso entre as transformações 

necessárias nas estruturas familiares e a forma como o Estado responde a essas questões por 

meio de políticas públicas fundamentadas no modelo convencional de família, nuclear, formada 

por casal heterossexual com filhos, que reforça convenções tradicionais de gênero.  

Sobre a flexibilização do trabalho proposta como um segundo tipo de política por 

Gornick e Meyers (2003), Sorj, Fontes e Machado (2007) enfatizam que apesar da redução da 

jornada de trabalho na Constituição de 1988, de 48 para 44 horas semanais, as iniciativas 

governamentais para regulamentar regimes de trabalho flexíveis na década de 90, como o 

trabalho temporário, trabalho a tempo parcial e o trabalho por tempo determinado, não foram 

bem sucedidas. A flexibilização da jornada de trabalho passou a assumir formas não protegidas 

pela lei trabalhista ou, quando negociadas mediante sindicatos, incidem apenas em categorias 

específicas de trabalhadores mais organizadas. As modalidades de flexibilização da jornada de 

trabalho que mais se desenvolveram no mercado de trabalho foram sem o vínculo empregatício 

e, portanto, os direitos a ele associados e assumem diferentes regimes, como contratação de 

autônomos para prestação de serviços, remuneração por tarefa e outros (SORJ; FONTES; 

MACHADO, 2007). 

A terceira política considerada por Gornick e Meyers (2003), o acesso a creches e pré-

escolas, ainda é limitado. Como mostra Sorj (2004), a eficácia desse mecanismo para facilitar 

a conciliação entre demandas do trabalho e da família é notável, com consequências importantes 

no aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho e na renda. Esse impacto 

positivo ocorre, em geral, em todas as classes sociais, apesar de serem as famílias mais pobres 

as que mais se beneficiam dessa política quando comparadas aos grupos de renda superior. É 

importante ressaltar que as creches, pré-escolas, e as instituições educacionais dos níveis que 
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se seguem, tem horário de funcionamento predominantemente em tempo parcial. Isso significa 

que mesmo as famílias que têm acesso a esse serviço continuam a depender dos próprios 

recursos para garantir a participação no mercado de trabalho dos seus membros. Para os grupos 

privilegiados, a contratação de empregadas domésticas, como babás, preenche a necessidade 

das mães no domicílio durante o período em que as crianças voltam para a casa e as mães estão 

ainda no trabalho. Nas camadas mais pobres, cuja renda não permite contratar esse serviço, as 

crianças quando retornam da escola ficam sob os cuidados de parentes, vizinhos, irmãos mais 

velhos ou permanecem sozinhas em casa (Sorj, 2001). 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta monografia apresentou a dualidade entre o trabalho reprodutivo e o produtivo, 

tendo como marco teórico a economia feminista. Primeiramente, foi explicado o que é a 

economia feminista e o que ela representa dentro das ciências econômicas. Mostrou que nem 

sempre, não só as ciências econômicas, mas a própria ciência, consegue-se desvencilhar de 

preconceitos e alcançar os ideais do método científico sem estar contaminado por construções 

sociais nocivas. O feminismo veio para mostrar outros pontos de vista dentro de uma ciência 

dominada por figuras masculinas que ditam o que era válido em nome de todas as formas de 

vivência.  

A dualidade reprodutiva versus produtiva foi vista, tendo como foco a definição do 

conceito de trabalho reprodutivo. A explicação passou pela ideia da divisão sexual do trabalho, 

que separa o trabalho em categorias masculinas e femininas, produtivo e reprodutivo, 

remunerado e não-remunerado. Essa dicotomia é marcada pela subordinação do feminino pelo 

masculino, ao haver a invisibilização do trabalho das mulheres nas formas de naturalização dos 

papeis sociais e a não remuneração do serviço feminino desempenhado no âmbito privado, em 

uma sociedade que o valor é atribuído pela monetização. Definir o que é gênero e o que é sexo 

tornou-se primordial para entender como foram criadas as noções sexistas construídas 

socialmente, que atribuem um caráter natural ao lugar social em desvantagem que se encontram 

as mulheres na sociedade. 

A estrutura social de hierarquização por meio do gênero não funciona apenas para 

subjugar as mulheres em situações simbólicas e hipotéticas. Este trabalho mostrou que a divisão 

sexual do trabalho implica em diversas desigualdades estruturais que agentes da sociedade não 

conseguem explicar o motivo ou simplesmente fingem não existir. Os encargos no trabalho 

doméstico e do cuidado – o trabalho reprodutivo, de reprodução social - desigualmente 

distribuídos, influenciam em uma série de questões vividas pelas mulheres quando se inserem 

na esfera do trabalho remunerado. Isso mostra que o mercado de trabalho não está e nunca 

esteve pronto para abraçar as diferenças - não só no tocante ao gênero. Tornar a esfera produtiva 

mais sensível aos diferentes tipos de vivência é importante não só para as mulheres, mas para 

as diferentes raças, etnias, orientações sexuais, modos de pensar, limitações, personalidades e 

capacidades. É preciso lembrar que não existe um tipo de mulher, assim como não existe o 
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famigerado homo economicus - mulheres vêm com diferentes marcadores sociais, e por isso é 

importante também pensar nas interseccionalidades. 

Como visto neste trabalho, a inserção massiva da mulher na esfera produtiva não 

conseguiu mudar o problema da divisão desigual do trabalho reprodutivo. Pelo contrário, as 

mulheres enfrentam, como visto, uma dupla jornada, ao participar das duas esferas de trabalho. 

Isso acarreta a desconfiança dos agentes do mercado de trabalho na carreira profissional e na 

capacidade da mulher – apesar das mulheres hoje em dia serem mais escolarizadas. Salários 

menores, maiores chances de serem demitidas, menores chances de serem contratadas e de 

serem promovidas, a designação à trabalhos compatíveis com o que a sociedade espera de uma 

mulher, e a impossibilidade de ultrapassar o teto de vidro é o destino social das mulheres.  

Demitir metade das mulheres trabalhadoras formais após tirarem a licença-

maternidade é uma situação inaceitável que acontece pela ineficácia do Estado brasileiro em 

pensar em soluções para as mulheres brasileiras (MACHADO; PINHO NETO, 2016). É um 

dado que simboliza como o Estado ainda não opera na lógica da diminuição das desigualdades 

que existem no país. O sentido da licença-maternidade é garantir que as trabalhadoras tenham 

seu emprego assegurado quando retornam dos cuidados de um filho que acabou de nascer. Mas, 

com a discrepância entre o tempo desta com a da licença-paternidade, revela-se uma política 

ineficaz ao não conseguir promover a permanência da mulher no longo prazo.  

O que é preciso dizer é que o problema não é o fato de existir a licença-maternidade, 

pelo contrário, ela se trata da garantia de um direito. É um direito que não é só da população 

feminina, mas a toda a sociedade, é uma função social que beneficia toda a população. Isso 

mostra que o Estado, ao pensar apenas na mulher como cuidadora, assume como modelo de 

família a heterossexual, de pai, mãe e seus descendentes. Isso abre espaço para questionar a 

família do pai e da mãe solo – esta última é um fenômeno conhecido na sociedade brasileira 

dado o tamanho abandono parental como visto neste trabalho -, de casais homossexuais, de 

crianças cuidadas pelos avós ou tios e tias, e outros arranjos familiares válidos.  

Homens e mulheres têm a mesma capacidade de cuidar dos filhos. No curto prazo, 

enquanto a mudança nas construções sociais não ocorrerem, pois estas tendem a acontecer de 

forma lenta, é preciso que o Estado e agentes da sociedade se mostrem comprometidos com a 

ideia. Políticas públicas precisam ser desenhadas para garantir à mulher o exercício pleno de 

sua cidadania. Aqui foi estudado a licença-paternidade, mas é preciso cobrar outras políticas de 

inclusão e fiscalização. A garantia das vagas em creches públicas mostra-se primordial para que 
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as mães possam exercer sua atividade remunerada. As escolas não servem só com a finalidade 

da educação no sentido conhecido pelo senso comum, elas precisam atuar na assistência das 

famílias, fornecendo refeição e outros cuidados que uma criança precisa. Não é mais uma 

realidade intensa a mãe em casa no contraturno da escola, assim como não é uma realidade as 

mães que podem pagar uma terceira pessoa para cuidar de seus filhos quando estão trabalhando. 

A monografia atingiu o objetivo a que se propôs, revisando o conceito de trabalho 

reprodutivo e sua divisão. Discutiu como essa dinâmica é importante para entender a 

desigualdade de gênero em tópicos econômicos, como os rendimentos por sexo. E, por fim, fez 

uma análise da licença-paternidade como forma de agir nessa divisão injusta do trabalho 

reprodutivo.  

Houve limitações características da natureza da própria monografia; tópicos relevantes 

precisaram ser deixados de fora, como a análise de profissões consideradas femininas, que se 

encaixam na divisão sexual do trabalho, tais como enfermeira, assistente social, vendedoras, 

costureiras, secretárias, e professoras de educação básica. A falta de dados socioeconômicos 

atualizados é outro obstáculo, ainda mais dados sensíveis a gênero. Coletá-los mostrou-se 

extremamente difícil devido à ineficácia do Estado em dispor esses dados de uma forma clara 

e acessível. Outra limitação está na sugestão de ações que possam redefinir a divisão sexual do 

trabalho e refazer a divisão o trabalho produtivo, que ficou apenas na licença-paternidade. Por 

isso, recomenda-se que em trabalhos futuros focalize-se nessas limitações para que haja sempre 

contribuição ao tema, de relevância para as mulheres. 
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