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RESUMO 

 

O presente trabalho abordará a temática referente à ocupação feminina do mercado de trabalho, 

bem como quais são as funções desempenhadas por estas, tanto no mercado lícito quanto no 

“mercado ilícito”, mais precisamente no tráfico de drogas. O mercado do tráfico de drogas será 

utilizado em razão da expressividade de mulheres inseridas neste ramo. O objetivo será o de 

realizar uma abordagem dos aspectos que influenciam o papel social das mulheres, bem como 

de que forma essa construção social traz consequências. O problema da pesquisa é a 

subalternidade da ocupação feminina no mercado de trabalho, seja lícito ou ilícito. A hipótese 

verificada é a influência do machismo, bem como do racismo com relação às mulheres negras, 

na sedimentação da ocupação feminina no mercado de trabalho. A metodologia empregada 

consistiu na revisão bibliográfica sobre o tema e na análise de dados oficiais. 

Palavras-Chaves: Mercado de trabalho. Subalternidade. Machismo. Racismo Institucional. 
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ABSTRACT 

 

The current academic work will adress the theme referring to the female occupation of the labor 

market, as well as what are the functions performed by them, both in the licit market and in the 

“ilicit market”, more precisely in the drug trafficking. The drug traffickin market will be used 

due to the expressiveness of women in this field. The objective will be to approach the aspects 

that influence the social role of women, as well as how this social construction brings 

consequences. The research problem is the subordination of female occupation in the labor 

market, licit or ilicit and the hypothesis verified is the influence of machism, as well as racism 

in relation to black women, in the sedimentation of female occupation. The methodology 

consisted of a literature review about the subject and an analysis of official data. 

Key words: Labor Market. Subordination. Machism. Institucional Racism. 
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INTRODUÇÃO 

A escolha do tema se deu em razão da afinidade com o assunto e do desejo de contribuir 

de forma inédita com a produção científica da Universidade. Em pesquisas anteriores à 

produção deste trabalho, em nenhuma das referências encontradas o tema era abordado de 

forma interligada, a análise se referia à subalternidade presente apenas em um dos mercados. 

Além disso, o tema possui extrema importância social, pois a partir deste busca-se a 

análise do cenário feminino no mercado de trabalho, bem como respostas acerca dos elementos 

que ocasionaram a separação entre feminino e masculino que a sociedade reproduz. 

Assim, a falta de referências bibliográficas sobre o tema somada à sua importância social 

culminou no desenvolvimento do presente trabalho. 

A evolução histórica do trabalho e de seu desempenho apresentam pontos relevantes. A 

partir do momento em que as mulheres passaram a adentrar o mercado de trabalho nasceu a 

necessidade de separar quem desempenharia certos serviços. 

Com isso, surge a divisão sexual do trabalho, que segundo Alves (2013) situa os homens 

no mercado de trabalho produtivo, onde recebem funções com valor social e reserva às 

mulheres o desempenho de atividades reprodutivas, que se exaurem, muitas vezes, em seu 

próprio lar. Quando inseridas no mercado produtivo, as mulheres são reservadas a funções não 

prestigiadas. 

De acordo com Barcinski & Cúnico (2006), a análise referente ao mercado ilícito revela 

que a situação permanece, ao menos, similar, com relação ao mercado lícito. As mulheres 

desempenham funções subalternas na cadeia hierárquica do mundo do crime; além disso, em 

alguns casos, são responsáveis pela realização do trabalho reprodutivo, mesmo quando 

inseridas no mundo do crime. 

Assim, esse trabalho tem por objetivo compreender o papel social das mulheres no 

mercado de trabalho, seja este lícito ou ilícito. Além da análise do papel social quanto ao 

trabalho produtivo, o presente trabalho também busca analisar o desempenho com relação ao 

trabalho reprodutivo. 

As atividades de trabalho são marcadas pelos estereótipos que estão associados à 

masculinidade e feminilidade. Por isso, se fala em papel social, já que determinadas atividades 

são reservadas a um dos gêneros, em razão de associações entre a função e características 

femininas e masculinas. 
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Ao analisar o trabalho produtivo e reprodutivo feminino no âmbito ilícito, em razão da 

expressividade das prisões por tráfico de drogas, a partir da década de 90, o trabalho se dedicará 

apenas à análise da situação das mulheres que cometeram esse delito. 

Como metodologia, foram utilizadas a revisão bibliográfica e a análise de dados 

quantitativos de fontes oficiais, conforme indicado abaixo. Levando em conta, contudo, a 

limitação desses dados, em razão da impossibilidade de representar a integralidade das 

mulheres, tanto as que se encontram no mercado lícito quanto no mercado ilícito. 

Como fonte oficial referente ao mercado lícito foi utilizado o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 

Contínua anual (PNAD), do ano de 2019, e do Boletim Especial do Observatório, do ano de 

2018. Para o mercado ilícito os dados foram do Depen, mais especificamente do INFOPEN 

Mulheres, do ano de 2017.  

Além disso, sobre os dados, o presente trabalho buscou realizar sua análise de maneira 

objetiva, questionando os dados e não permitindo que o resultado seja fruto de observação pura 

e simples, tendo em vista que a produção de quaisquer dados não é uma atividade neutra e a 

utilização não crítica desses dados pode prejudicar as considerações finais. 

O trabalho possui como objetivo específico estudar a evolução do trabalho feminino na 

sociedade, analisar como o papel socialmente considerado feminino influencia na construção 

da mulher no mercado de trabalho, bem como comparar o desempenho do trabalho feminino 

no mercado produtivo e reprodutivo no âmbito lícito e ilícito. 

Com relação à hipótese do trabalho, parte-se da premissa de que o papel desempenhado 

pelas mulheres no mercado lícito e ilícito é similar, se não igual. Assim, mulheres 

desempenhariam funções subalternas em qualquer mercado em que estivessem inseridas. Essa 

será a hipótese inicial do trabalho. 

Como trajetória do trabalho, no primeiro capítulo intitulado Trabalho produtivo e 

reprodutivo foi apresentada a conceituação desses gêneros de trabalho, quem os realiza no 

Brasil, a diferença entre homens e mulheres no mercado produtivo, a possibilidade de mensurar 

o trabalho reprodutivo nas contas públicas e sobre a empregada doméstica, figura que concentra 

o desempenho do trabalho produtivo e reprodutivo. 
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O capítulo em questão apresenta a evolução do trabalho, bem como os preceitos que 

pautam o trabalho reprodutivo e sua reserva às mulheres. Além disso, apresenta a importância 

do trabalho reprodutivo para o bem-estar humano e satisfação das necessidades das pessoas. 

No segundo capítulo, A mulher e o trabalho no âmbito lícito no Brasil foi demonstrada 

a inserção da mulher no mercado de trabalho, a situação atual do sexo feminino no mercado de 

trabalho brasileiro, o acúmulo de trabalho produtivo e reprodutivo às mulheres, bem como as 

diferenças entre as mulheres no mercado de trabalho, com base em aspectos étnicos e sociais. 

Com relação aos dados técnicos sobre o atual momento do sexo feminino foram 

utilizados dados do Boletim Especial do Observatório, referente à participação feminina no 

mercado de trabalho, divulgado em 2018 e sobre as diferenças entre as mulheres no mercado 

de trabalho, os dados utilizados são do IBGE do ano de 2018. 

Por fim, no terceiro capítulo, A mulher e o trabalho no âmbito ilícito foi apresentado o 

perfil da população prisional feminina, as motivações da mulher traficante, as atividades 

desempenhadas pelas mulheres inseridas nesses delitos e as diferenças entre as mulheres, com 

base em aspectos étnicos e sociais. 

Acerca dos dados sobre o perfil da população prisional feminina, foram utilizados dados 

do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN Mulheres), com último 

levantamento realizado em 2017. 

Com relação aos demais itens presentes nestes capítulos, todas as argumentações foram 

fruto de referências bibliográficas, que se encontram devidamente citadas e referenciadas no 

decorrer do trabalho.  

Sobre os anos de produção de alguns dados utilizados, apesar de alguns serem 

considerados antigos, foram os mais recentes encontrados. Quem realiza pesquisas, 

principalmente sobre assuntos setorizados, como a situação das mulheres em determinados 

nichos, percebe a dificuldade em encontrar dados atualizados. 

Em razão da pandemia e das medidas de isolamento social, muitos estudos e pesquisas 

foram prejudicados. Além disso, muitos destes não eram realizados anualmente, o que afasta 

ainda mais a realização dos últimos dados divulgados. Buscando um panorama da situação das 

mulheres nos mercados de trabalho em determinada época, o presente trabalho buscou analisar 

os dados divulgados em época próxima. 
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Apesar das dificuldades encontradas e apresentadas, ao fim deste trabalho será possível 

elucidar os questionamentos apresentados, bem como verificar a ocorrência ou não da hipótese 

inicial apresentada. 
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1. TRABALHO PRODUTIVO E REPRODUTIVO 

Questões referentes às diversas características e aos diversos tipos de trabalhos fazem 

parte das discussões sociais que permeiam a história evolutiva. Graças ao desenvolvimento 

social baseado em uma sociedade patriarcal1 e capitalista2, o trabalho do lar foi reservado à 

mulher e, por isso, tratado como menos importante. Havendo, portanto, a divisão entre o 

trabalho produtivo e reprodutivo, bem como a fixação de quem os desempenhará. 

De acordo com Sousa & Guedes (2016), as atividades de trabalho são marcadas pelos 

estereótipos que associam sexo com masculinidade e feminilidade. A virilidade é associada ao 

trabalho pesado, insalubre e perigoso. Enquanto, a feminilidade se associa ao trabalho leve, 

fácil e que exige paciência e minúcia.   

Segundo Machado & Gil (2016), a desvalorização do trabalho doméstico tem raízes na 

divisão sexual do trabalho. Com a divisão do trabalho, pelo olhar sexual, o que era exercido 

pelos homens possuía maior prestígio e, consequentemente, o que era dever feminino não 

possuía força. 

Tal desvalorização se justifica, também, com o advento do capitalismo, o que se 

compreendia como trabalho se deslocou da produção familiar para a produção de mercadorias. 

Assim, o trabalho reprodutivo, que era desempenhado pelas mulheres passou a ser inviabilizado 

e o trabalho produtivo, desempenhado pelos homens, foi valorizado (MACHADO & GIL. 

2016). 

O presente capítulo se dedicará a analisar as questões referentes ao trabalho produtivo e 

reprodutivo no Brasil. Apresentando os agentes responsáveis pelo exercício de ambos os 

trabalhos, bem como aspectos mais técnicos, como, por exemplo, a possibilidade de mensurar 

o trabalho reprodutivo quantitativamente. 

1.1 Conceituação acerca do trabalho reprodutivo e produtivo 

Segundo Alves (2013, p. 272), “nas sociedades pré-industriais da Europa Ocidental, o 

que caracterizava a vida das famílias era a integração entre as funções domésticas e o trabalho 

produtivo, no qual homens e mulheres desenvolviam atividades sexualmente diferenciadas”. 

As transformações na unidade familiar se iniciam com o surgimento das indústrias 

domésticas, porém, por serem exercidas dentro de casa, em conjunto com o trabalho doméstico, 

não houve mudança significativa para as mulheres. Com isso, o avanço industrial 

 
1 Patriarcado é um sistema social baseado em uma cultura que favorece os homens, em especial ao homem branco, 

cisgênero e heterossexual. Na sociedade patriarcal, se destacam as relações de poder e domínio dos homens sobre 

todos os demais sujeitos que não se encaixem no padrão favorecido. (FOLTER, 2021).  
2 O capitalismo é um sistema econômico que visa ao lucro e à acumulação das riquezas e está baseado 

na propriedade privada dos meios de produção. (CARVALHO, 2016). 
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descaracterizou o modelo de trabalho domiciliar, que passou de um empreendimento familiar 

para uma forma de explorar a mão de obra feminina da casa (ALVES, 2013). 

A partir dessas mudanças, surge a necessidade de discutir a divisão sexual do trabalho. 

Kergoat (1992) e Hirata (2002) delineiam um novo olhar sobre o trabalho e sugerem a inserção 

do trabalho doméstico, não remunerado e do informal, que são realizados por mulheres e ao 

serem evidenciados, permitem que seja percebida a dimensão sexuada desses trabalhos. 

E com isso, surge uma das principais características da divisão sexual do trabalho, que 

é a de situar os homens no campo produtivo e as mulheres serem destinadas ao reprodutivo. 

Com essa separação, os homens são associados a funções com forte valor social, como na esfera 

política, religiosa e militar (ALVES, 2013). 

Assim, de acordo com Sousa & Guedes (2016), os homens pertenciam à esfera pública 

e as mulheres à esfera privada. As mulheres retribuíam o sustento por parte de seus maridos 

com o cuidado com o lar. 

Da divisão sexual do trabalho surge a diferenciação de remuneração entre homens e 

mulheres. O salário das mulheres era menor, pois elas apenas tinham a intenção de 

complementar a renda da família, mas não eram provedoras do lar, ao menos essa era a 

justificativa dada. Somada aos argumentos de que as mulheres não trabalhavam tão arduamente 

como os homens (ALVES, 2013). 

Assim, no mercado produtivo, a mulher ocupa posição subalterna em relação ao homem 

e por não ser considerada provedora de seu lar acaba realizando o trabalho reprodutivo como 

uma ocupação, que por não ser remunerada, a estratifica socialmente. 

O trabalho produtivo, como seu próprio nome sugere, é aquele que produz valor, a quem 

o realiza e a quem dele se aproveita. Assim, o trabalhador produtivo é aquele que produz 

mercadorias e não consome mais mercadorias do que produz (MARX, 1980). 

O trabalhador produtivo é responsável, no sistema capitalista, pela produção da mais-

valia.3 Assim, é considerado trabalhador produtivo aquele que gera lucro ao capitalista e que 

além de não deter os meios de produção, produz o excedente, que vai diretamente para o sistema 

(MARX, 1867). 

Em contrapartida, há o trabalho reprodutivo, caracterizado pela realização de tarefas 

domésticas relativas ao cuidado com a família. O trabalho reprodutivo, portanto, pode ser 

 
3 Marx percebe que há uma disparidade entre o valor produzido pelo trabalhador e sua remuneração, o trabalhador 

é pago apenas em razão do trabalho necessário que desempenha, o trabalho excedente é apropriado pelo 

capitalismo, que irá receber contrapartida sobre essa produção, apesar de não repassar ao trabalhador. A mais-valia 

seria o valor gerado pelo trabalho excedente, sendo correspondente a diferença entra o salário pago e o valor que 

foi produzido pelo trabalhador. (O CAPITAL, 1867). 
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realizado pela dona de casa, de forma não remunerada, ou pela empregada doméstica, realizado 

de forma remunerada. 

A figura da trabalhadora doméstica, desde o início de sua inserção, não possui prestígio. 

De acordo com o artigo 1º da Lei Complementar 150/15, trabalhador doméstico é aquele que 

presta serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou família. Com isso, 

considerando a importância dada à produtividade para atribuição de valor social, o trabalho 

doméstico recebe tratamento desvalorizado e recebe projeção de subemprego.  

De acordo com Machado & Gil (2016), o trabalho doméstico, ou reprodutivo, é 

desvalorizado, pois não produz valor de troca. Em razão de não resultar em mercadoria, não 

oferece lucros ao empregador e por isso, não se encaixa no grupo de trabalhos produtivos. 

Segundo Melo (2007), as marxistas-feministas argumentam que as mulheres são 

exploradas por seus companheiros, estes sendo detentores dos meios de produção ou não. 

Segundo essa visão, o simples fato de o trabalho doméstico não ser remunerado, quando 

exercido por donas de casa, as coloca em posição de exploração e vulnerabilidade. 

Davis (2016) considera que assim como as obrigações maternas de uma mulher são 

entendidas como naturais, seu esforço como dona de casa dificilmente é percebido no interior 

da família. 

As tarefas domésticas são, afinal de contas, praticamente invisíveis: “Ninguém as 

percebe, exceto quando não são feitas – notamos a uma desfeita, não o chão esfregado 

e lustrado”. Invisíveis, repetitivas, exaustivas, improdutivas e nada criativas – esses 

são os adjetivos que melhor capturam a natureza das tarefas domésticas (DAVIS, 

2016, p. 214). 

Tendo em vista não ter caráter mercantil, o trabalho reprodutivo não é considerado 

importante pelas ciências econômicas, tão pouco recebe qualquer prestígio socialmente, já que 

de acordo com Melo (2007), foi criada uma cortina de fumaça que obscureceu a forma de viver 

das mulheres. 

Apesar de possuir inegável importância quanto à preservação da sociedade em geral, 

não recebe a atenção devida em diversas análises, sendo quase inexistentes os estudos que 

utilizam o trabalho reprodutivo como atividade relativa ao bem-estar humano e às necessidades 

das pessoas. 

De acordo com Machado & Gil (2016), a desvalorização do trabalho doméstico também 

possui raízes em sua origem. O trabalho reprodutivo, ou seja, o trabalho doméstico tem origem 

na escravidão, já que este tem sua ascendência no trabalho da casa-grande, sob o comando das 

senhoras brancas da casa-grande e sendo exercido pelas escravas. 
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Apesar da falta de importância dada pelas ciências econômicas e pela própria sociedade, 

o trabalho reprodutivo é responsável por manter a engrenagem do sistema capitalista e dos 

meios de produção girando, pois é por meio dele que os trabalhadores possuem condições de 

exercer seu trabalho produtivo sem demais preocupações. 

De acordo com Dalla Costa (1973 apud DAVIS, 2016), a dona de casa parece estar 

cuidando apenas das necessidades privadas de sua família, mas os reais beneficiários de seus 

serviços são o atual empregador de seu marido e os futuros empregadores de suas crianças, que 

ao possuírem quem exerça o trabalho reprodutivo, podem se dedicar ao exercício do trabalho 

produtivo. 

Segundo Davis (2016), o papel das mulheres, seja na procriação, criação da prole e 

manutenção da casa são capazes de possibilitar que os membros da família trabalhem, trocando 

sua força de trabalho pelo seu salário, e tal fato dificilmente pode ser negado. Assim, as 

mulheres são peças importantes para o sistema capitalista. 

Contudo, é comum a associação da palavra produção com o ato de produzir mercadorias 

e serviços, bem como a percepção de que trabalho somente é exercido por aquele que possui 

um emprego, lógicas altamente difundidas pelo sistema capitalista, que resultam na falta de 

interesse e importância dada ao trabalho reprodutivo. Desse modo, o trabalho doméstico é 

dirigido pela “obrigação” de servir das donas de casa, que raramente produzem algo palpável 

com seu trabalho, o que ocasiona a diminuição do prestígio social das mulheres em geral. 

Somada a tais fatores, se apresenta a relação constituída entre o trabalho reprodutivo e 

o trabalho “de mulher”4. Lógica enraizada socialmente, que é responsável por maximizar a falta 

de interesse por tal dicotomia e resulta na invisibilidade do trabalho feminino, bem como 

procede à sensação de que mulheres não possuem importância social nos avanços econômicos 

experimentados.  

Essa sensação, de acordo com Melo (2007), se dá em razão da invisibilidade do trabalho 

da mulher em termos econômicos, pois o trabalho doméstico é desqualificado pela economia. 

Nas palavras de Melo “as diversas ciências econômicas têm pouco ou nada a dizer e as análises 

econômicas tampouco avançaram além de ideias e preconceitos de seus autores”. 

Apesar da falta de interesse sobre o assunto, há pesquisas e estudos que, atualmente, 

buscam realizar análises e traçar paralelos entre gênero e trabalho. Assim, ao analisar aspectos 

 
4 Trabalho que era dito como apropriado às suas capacidades físicas e produtivas. Determinando às mulheres as 

funções mais baixas na hierarquia ocupacional e, consequentemente, menores salários. 
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não relacionados à produção, somente de produtos e serviços, há notório avanço dos temas que 

se relacionam ao trabalho reprodutivo.  

Importante mencionar que o estudo de um tema é capaz de mudar a realidade social e 

dessa forma, o interesse desenvolvido pelas diferenças desses trabalhos poderá resultar na 

implantação de políticas públicas e mudanças institucionais suficientes à resolução ou, ao 

menos, à diminuição dessa desigualdade. 

A história evolutiva do trabalho reprodutivo, somada à construção do papel da mulher, 

que será posteriormente apresentada, é responsável pela predominância de mulheres no campo 

do trabalho doméstico.  

Além disso, de acordo com Sousa & Guedes (2016), o relaxamento da estratificação dos 

atores do trabalho produtivo e reprodutivo tem contribuído com a possibilidade de inserção das 

mulheres no mercado produtivo. Contudo, não reveste o afastamento dos homens no mundo 

doméstico. 

E por isso, o adensamento das mulheres nas fronteiras públicas não é acompanhado da 

revisão dos limites de responsabilidade da mulher no âmbito domiciliar (SOUSA & GUEDES, 

2016). No próximo item, será analisado a quem resta reservado o desempenho do trabalho 

produtivo e reprodutivo, atualmente. 

1.2  Quem faz o trabalho reprodutivo e produtivo no Brasil?  

Inicialmente, cumpre esclarecer que o objetivo deste capítulo não é o de realizar um 

estudo extensivo do mercado de trabalho, mas apenas o de apresentar o perfil social dos 

trabalhadores, de ambos os sexos. 

Tendo em vista que o ano de 2020, bem como o ano corrente, tem sido anos atípicos, 

estes não serão utilizados para fins dessa pesquisa. Apesar da pandemia ter causado 

modificações sociais de grande importância, para os fins desse trabalho, a utilização desses 

dados poderia causar considerações falaciosas. 

A alocação de horas em determinada atividade significa renunciar ao uso desse tempo 

em outras atividades, ou seja, escolher o trabalho remunerado significa ter menos tempo de 

desempenho de cuidado doméstico. Esse conflito deveria ser comum e não atingido pelo sexo 

(SOUSA & GUEDES, 2016). Contudo, como veremos adiante, o sexo é fator determinante 

nessa escolha. 
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De acordo com Machado & Gil (2016), as mulheres estão historicamente no lugar de 

responsáveis pela reprodução humana e, por isso, também são responsáveis pelo cuidado de si 

e dos demais membros da família.   

Assim, graças às origens históricas, tanto quando donas de casa, como quando 

contratadas como empregadas domésticas, as tarefas domiciliares são exercidas, em maioria, 

por mulheres. As mulheres devem escolher entre trabalho e família, enquanto os homens 

escolhem entre trabalho e lazer (SOUSA & GUEDES, 2016).  

Ao se observar o processo histórico da sociedade brasileira, torna-se claro que o papel 

reservado às mulheres nas antigas sociedades tem enorme influência no trabalho que hoje é 

desempenhado por estas. Visto que, socialmente, a mulher sempre foi considerada inferior ao 

homem, tanto biológica quanto fisicamente.  

De acordo com Lopes (2020), a suposta inferioridade feminina foi defendida por nomes 

como Aristóteles e Darwin. Esse pensamento atingiu patamares ainda mais graves nos séculos 

18 e 19 em relação, principalmente, às mulheres negras. 

Darwin (1871) disse que o homem é mais poderoso em corpo e mente quando 

comparado à mulher. No estado selvagem é capaz de manter a mulher em estado de servidão 

de forma muito mais abjeta do que o faz qualquer macho de outro animal. 

Segundo Rippon (2020), existiam autores, como Le Bom, que defendiam a existência 

de um grande número de mulheres que possuíam o cérebro mais parecido com o dos gorilas do 

que com os cérebros masculinos, que eram mais desenvolvidos. Esta é uma clara tentativa de 

inferiorizar as mulheres quando em comparação com homens. 

Assim, possível perceber que o tratamento dispensado às mulheres possui representação 

há muitos anos e falas, que hoje são consideradas absurdas, pautaram o crescimento e o 

pensamento social por um longo período. 

O tratamento dispensado às mulheres, em geral, era desumano, como se estas fossem 

seres indignos. Contudo, o tratamento dispensado às mulheres negras era ainda pior. De acordo 

com Hooks (2016), as mulheres eram vistas como causadoras do pecado e as mulheres negras 

eram vistas como a personificação da maldade e da luxúria sexual. 

Além disso, Hooks (2016), explica que a mulher negra ocupava a última camada social 

possível, os herdeiros de uma mulher negra escrava, independente de quem fosse seu 
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companheiro, era propriedade do dono a quem a escrava pertencia. Ou seja, a escrava e seus 

herdeiros não passavam de propriedade para seus senhores. 

Existia, com essa tentativa de inferiorizar a mulher, uma possibilidade de controlar essas 

mulheres. Se as mulheres são menos desenvolvidas que os homens, devem depender destes para 

viver e tal argumento era capaz, inclusive, de convencer a alguns da não necessidade de 

mulheres estudarem, pois poderiam se tornar imorais, insanas e assexuadas (RIPPON, 2020). 

De acordo com Biasoli-Alves (2000), as mulheres que tinham muitos pretendentes não 

precisavam estudar, pois, segundo os mais velhos, o estudo não era coisa de menina direita, 

pois mulheres só aprendiam a ler e escrever para lerem romances e escreverem bilhetes para os 

namorados. 

Além dos aspectos físicos e biológicos, há o aspecto social, já que durante o período 

histórico as mulheres foram criadas e educadas de modo a utilizarem toda sua capacidade na 

manutenção da casa e da família, ficando, dessa forma, privadas de ocupar espaços públicos e 

condicionadas ao espaço privado familiar, que deveria ser a maior preocupação feminina, 

conforme explicitado por Oliveira (2012). 

Só porque as mulheres são mais propensas a serem enfermeiras do que os homens, e 

os homens são mais propensos a serem motoristas de ônibus do que as mulheres, não 

significa necessariamente que é porque eles preferem pessoas ou coisas. Mulheres e 

homens são encorajados a fazer trabalhos diferentes pela sociedade desde cedo. 

(RIPPON, 2020). 

 

De acordo com Biasoli-Alves (2000), existiam valores que eram aplicados 

indistintamente entre meninos e meninas, como: respeito, obediência, honestidade e trabalho, 

mas havia valores reservados às meninas, sendo: submissão, amabilidade, capacidade de 

doação, bem como prendas domésticas e habilidades manuais. 

Assim, desde pequenas as mulheres são ensinadas a buscar o prazer de agradar, nada 

deveria ser mais prazeroso a uma menina do que agradar e dessa forma, o controle sobre os 

corpos femininos se tornava mais rigoroso e a possibilidade de transgressão diminuía cada vez 

mais (BIASOLI-ALVES, 2000). 

O controle sobre os corpos femininos é tão rigoroso que instaura culpa em mulheres que 

não desejam ser mães. A sacralização da figura da mãe é uma forma de reprimir o poder e a 

autonomia da mulher, a partir da criação dessa figura, se constrói um discurso que a culpará e 

ameaçará caso não deseje cumprir seu dever materno e natural (BORSA & FEIL, 2008). 

https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2019/11/enfermeira-adota-homem-autista-para-que-ele-possa-fazer-transplante-de-coracao.html
https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/plantao.html
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Além do aspecto social para a necessidade de submissão das mulheres a seus maridos, 

há o aspecto financeiro, pois segundo Assis & Pereira (2017), o casamento, bem como a 

monogamia feminina e o heteronormativismo, serviam como garantia ao homem de que sua 

riqueza pertenceria a seus herdeiros e isso se propagaria em seu nome. 

Assim, segundo Biasoli-Alves (2000), as práticas de controle sobre a mulher e o 

“adestramento” dessas mulheres a desenvolverem características desejáveis para os homens 

passam de geração em geração. As mulheres repassam seus conhecimentos para que suas filhas 

as sigam e os homens passam aos filhos, para que escolham as mulheres “certas”. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios contínua anual (PNAD), no ano de 2019, cerca 

de 82.827 mulheres com 14 anos ou mais realizaram afazeres domésticos no próprio domicílio, 

enquanto o número de homens nessa mesma condição é de 63.709.  

Entre o grupo de mulheres que realizaram afazeres domésticos, a parcela com idade 

entre 14 e 24 representa o número de 14.657, cerca de 17,69% do total, as que possuem idade 

entre 25 e 49 anos totalizam 37.928, cerca de 45,79% da totalidade das mulheres e a parcela 

com idade igual ou superior a 50 anos representa o número de 30.242, ou seja, cerca de 36,51% 

do número total (IBGE, 2019).  

Figura 01. Distribuição de mulheres que realizaram trabalhos reprodutivos, no próprio domicílio, por idade 

 

Fonte: IBGE (2019). Gráfico elaborado pela autora. 

Quanto à análise da parcela masculina, quando considerado o número de homens com 

idade entre 14 e 24 anos que realizaram afazeres domésticos em seu domicílio o número é de 

12.079, cerca de 18,95% do total de homens. Quando o público possui idade entre 25 e 49 anos, 

o número aumenta e passa a ser de 29.898, ou seja, 46,92% do número considerado e quando a 

parcela analisada possui 50 anos ou mais, o número reduz levemente para 21.732, cerca de 

34,11% (IBGE, 2019). 
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Figura 02. Distribuição de homens que que realizaram trabalhos reprodutivos, no próprio domicílio, por 

idade 

 

Fonte: IBGE (2019). Gráfico elaborado pela autora. 

Ao se analisar o número de homens com 14 anos ou mais que não realizaram afazeres 

domésticos em seu domicílio o número é de 17.435, enquanto o número de mulheres, nessa 

mesma situação, é de apenas 7.190, valor que não chega a representar a metade do número de 

homens nessa mesma categoria. Tais dados deixam claro que a condição feminina é fator que 

deve ser levado em consideração para a análise do exercício do trabalho reprodutivo no Brasil 

(IBGE, 2019). 

Figura 03. Proporção de homens e mulheres que não realizaram trabalhos domésticos em seus domicílios 

 

Fonte: IBGE (2019). Gráfico elaborado pela autora. 

Com relação ao nível de instrução das mulheres, maiores de 14 anos que realizam 

afazeres domésticos no próprio domicílio, o grupo se divide da seguinte forma: quando o nível 

de instrução é sem instrução ou nível fundamental incompleto, o número de mulheres é de 

27.304, quando o nível é fundamental completo ou médio incompleto, o número é de 13.109, 

quanto às mulheres que possuem nível médio completo ou superior incompleto, o número é de 

28.541 e por fim, quanto às mulheres com nível superior completo, o número é de 13.873 

(IBGE, 2019). 

Figura 04. Distribuição de mulheres que realizaram trabalhos domésticos em seu próprio domicílio, por 

nível de instrução 
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Fonte: IBGE (2019). Gráfico elaborado pela autora. 

Entre as mulheres que desempenham o serviço doméstico, em suas casas, o maior 

número de mulheres se encontra na parcela de nível médio completo ou superior incompleto, 

seguido das sem instrução ou nível fundamental incompleto, após há o nível superior completo 

e por fim, as que possuem nível médio completo ou superior incompleto (IBGE, 2019).  

Quanto à análise do nível de instrução dos homens, maiores de 14 anos que realizam 

afazeres domésticos no próprio domicílio, o grupo se divide da seguinte maneira: quando o 

nível é sem instrução ou nível fundamental incompleto, o número de homens é o de 22.357, 

quando o nível for fundamental completo ou médio incompleto, o número é de 11.170, quanto 

aos homens que possuem nível médio completo ou superior incompleto, o número é de 21.592 

e por fim, os que possuem nível superior completo, o número é de 8.590 (IBGE, 2019). 

Figura 05. Distribuição de homens que realizaram trabalhos domésticos em seu próprio domicílio, por nível 

de instrução 

 

 

Fonte: IBGE (2019). Gráfico elaborado pela autora. 

Em contrapartida, o segmento masculino se comporta de acordo com o que espera o 

senso comum, já que a parcela que possui nível superior completo é a que possui menos 

representantes, seguida do nível fundamental completo ou médio incompleto, após há a parcela 

de nível médio completo ou superior incompleto e, por fim, a parcela que possui maior 

representação é a de homens sem instrução ou nível fundamental incompleto (IBGE, 2019). 
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Por fim, importante analisar a proporção entre homens e mulheres, com 14 anos ou mais, 

que, apesar de desempenharem o trabalho reprodutivo em seus domicílios, também possuem 

outra ocupação, na maioria das vezes, fora de casa e por isso, desempenham a conhecida dupla 

jornada5, sendo possível inclusive a existência de triplas jornadas. 

Quanto à análise da parcela feminina, as mulheres que possuem ocupação externa e 

mesmo assim desempenham afazeres domésticos em seus lares representam 38.604 das 

entrevistadas pelo órgão. Quando a análise é referente às mulheres que não possuem ocupação, 

o número sofre um leve crescimento e é de 44.223 (IBGE, 2019). 

Por outro lado, quando referente aos homens, o número de ocupados que desempenham 

afazeres domésticos em suas residências é de 42.557. Quando a parcela masculina não possui 

ocupação o número diminui para 21.152. Fenômeno diverso do observado quanto às mulheres 

que desempenham o trabalho reprodutivo em maior porcentagem quando não possuem 

ocupação (IBGE, 2019). 

Segundo Biasoli-Alves (2000), são raras, e por vezes criticadas, as mulheres que não 

priorizam a sua vida doméstica. Mesmo quando possuem diploma, a mulher deixa seu lado 

profissional de lado quando se casa ou tem filhos. Esse comportamento de renúncia é valorizado 

e com isso, o papel de provedor de necessidades materiais se concentra nos homens. 

Ao interpretar os dados fornecidos pelo IBGE (2019) se conclui que o mercado 

produtivo possui mais representantes do público masculino. Estando os homens, em proporção 

maior realizando trabalhos, que lhes resultam em contraprestação financeira.  

Dessa forma, a sociedade permeia e intensifica a máxima de que os homens são os 

provedores dos lares brasileiros. Apesar de, na realidade, o número lares brasileiros em que as 

mulheres são as provedoras ser de quase metade, de acordo com pesquisa realizada pelo IPEA 

(2018). De 1995 a 2018 o percentual de domicílios comandados por mulheres saltou de 25% 

para 45%. 

Portanto, possível perceber que apesar de não ocuparem predominantemente o mercado 

produtivo, as mulheres se tornaram responsáveis pelo sustento de cerca da metade dos lares 

brasileiros. Há, aos poucos, uma mudança de perspectiva e com isso, essa imagem de homens 

como chefes de seus lares vai se tornando ultrapassada. 

 
5 A dupla jornada se caracteriza quando o trabalhador, na maioria das vezes do sexo feminino, desempenha funções 

do trabalho reprodutivo, ao chegar em sua casa, após o turno de trabalho produtivo. 
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Aliás, interessante pensar no termo chefe de família. O homem, era responsável pelo 

sustento da casa e por isso, visto como chefe desse lar. A escolha do termo não é aleatória, 

tendo em vista que há alguns anos os homens se sentiam superiores às esposas e seus filhos. 

Como um superior hierárquico se sente em relação a seus subordinados. 

Ainda por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios contínua anual, no 

ano de 2019, dentre as pessoas com idade igual ou superior a 14 anos, ocupadas na semana de 

referência, o número de homens era de 53.306 e o de mulheres de 41.336. 

Em relação ao turno de trabalho, do total de 86.843, 47.959 homens trabalhavam no 

turno diurno. Enquanto as mulheres, em referência a esse mesmo turno, possuíam como 

proporção o número de 38.884. Estando os homens em maior número quando comparados às 

mulheres nesse turno de trabalho. Quanto ao período noturno, de um total de 7.799, cerca de 

5.347 eram homens e 2.452 eram mulheres (IBGE, 2019). 

Partindo da interpretação dos dados fornecidos pela Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios contínua anual, no ano de 2019, o perfil das mulheres que desempenham o trabalho 

reprodutivo em seus lares tem maior incidência entre os 25 e 49 anos. O fenômeno se repete 

quando realizada a análise sobre os homens, possuindo estes maior representação entre os 25 e 

49 anos. 

O que resulta em uma população jovem e jovem adulta realizando o trabalho doméstico 

em seus domicílios, independente do sexo analisado. 

As mulheres que realizam o trabalho doméstico em seus domicílios se concentram nas 

que possuem ensino médio completo ou superior incompleto. Mais uma vez, o fenômeno se 

repete quando a análise é realizada quanto aos homens e a maior incidência se apresenta nos 

que possuem ensino médio completo ou superior incompleto. 

Assim, a população com maior representação além de ser jovem ou jovem adulta possui 

alto grau de instrução, independente de sexo. 

Por fim, de modo a ilustrar a maior ocupação masculina nos postos de trabalho 

produtivos, há os dados que as mulheres ocupadas na semana da pesquisa utilizada eram em 

cerca de 41.336 e os homens em cerca de 53.306. 

Assim, o mercado reprodutivo se distribui de forma desigual, conforme apresentado 

pelos dados do IBGE (2019). Ainda de acordo com os dados, o mercado produtivo apresenta o 

mesmo modelo de funcionamento.  
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Dessa forma, o próximo item se dedicará a apresentar as diferenças entre os homens e 

as mulheres encontradas no mercado produtivo, bem como apresentar as razões desse 

comportamento. 

1.3  Diferenças entre homens e mulheres no mercado produtivo  

De acordo com Hirata (2007), a divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do 

trabalho e possui decorrência das relações sociais entre os sexos. Por isso, tem designação 

prioritária dos homens ao mercado produtivo e das mulheres à esfera reprodutiva. Dessa forma, 

ocorre a apropriação pelos homens das funções que possuem maior valor social. 

Segundo o “Boletim especial do observatório”6, referente à participação feminina no 

mercado de trabalho, que teve sua última divulgação em 2018, referente a dados do ano de 

2016, as mulheres ganhavam, em média, 84% da remuneração dos homens (BRASIL, 2018). 

Os dados utilizados serão os de 2016, pois este boletim foi o mais recente encontrado 

para utilização na pesquisa, em razão da pandemia, algumas pesquisas não foram realizadas, 

dificultando a utilização de dados mais recentes. 

Nos dez anos anteriores, o número de mulheres no mercado de trabalho formal teve um 

crescimento de 31,9% enquanto para os homens foi de 16%. De 2007 a 2016, houve aumento 

de 55% no número de mulheres que ocupavam cargos de direção, porém as diferenças salariais 

permaneceram, inclusive no mesmo grupo ocupacional. Foi levantado que, em 2016, as 

mulheres que exerciam cargo de direção ganhavam em média 67,6% da remuneração de 

homens que ocupavam o mesmo grupo operacional (BRASIL, 2018). 

Araújo & Ribeiro (2001) afirmam que existem situações em que indivíduos igualmente 

produtivos são diferentemente avaliados com base em atributos não produtivos. Dessa forma, 

se demonstra desigualdade de gênero, pois a remuneração, mesmo em cargos iguais pode ser 

diferente, com base em percepções que se tem dos indivíduos.  

A disparidade entre salários era maior em relação aos analfabetos, já que a relação entre 

a remuneração de mulheres e homens era de cerca de 84,2%, seguido pelo ensino médio 

incompleto, na proporção de 76% e menor entre os que possuíam ensino superior completo, 

sendo cerca de 63,7% (BRASIL, 2018). 

 
6 Publicação realizada pelo Ministério do Trabalho. 
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Com relação à remuneração por faixa etária, a pesquisa revelou que a faixa etária dos 

mais jovens, até os 17 anos, é a que possui maior igualdade salarial. Em seguida há a faixa dos 

18 a 24 anos, com a proporção de 91,4%, após as que possuem entre 25 a 29 anos, com a 

proporção na faixa de 88,6% e em seguida, com pouca diferença, a faixa entre 68 ou mais, com 

a proporção de 87,8%. Dentre os que possuem menos igualdade, estão a faixa dos 30 a 39 anos 

na proporção de 84,7%, em seguida a faixa entre 50 e 64 anos na proporção de 82,4% e por 

fim, a faixa de 40 a 49 anos, com a proporção de 81% (BRASIL, 2018). 

Chama atenção o fato de que entre os jovens a igualdade salarial seja maior e que, com 

o passar dos anos, a desigualdade salarial ganhe mais força. Tal fenômeno corrobora com as 

afirmações encontradas em diversas revisões bibliográficas, já que a desigualdade feminina 

passa a aparecer mais quando essas meninas passam a vida adulta, sendo enxergadas como 

mulheres. 

Assim, a desigualdade salarial não seria resultado de mera análise objetiva de currículos, 

caso o fosse, como se explicaria a desigualdade aumentando com relação as mulheres se 

segundo Araújo & Ribeiro (2001) é notório que as mulheres, em média, possuem maior 

escolaridade que os homens. 

Quanto ao grau de instrução, foi observado que há um percentual maior de mulheres 

com nível superior completo, cerca de 28,7%, enquanto o percentual masculino é de 15,7%, 

ocasionando em significativa diferença. Já quando a análise se refere a nível médio, o percentual 

tende a se aproximar, sendo de 47,4% para mulheres e 47,7% para homens (BRASIL, 2018). 

A média salarial dos homens, em 2016, era de R$ 3.063,33 e das mulheres era de R$ 

2.585,44. Apesar de ter havido aumento real da remuneração das mulheres na proporção de 

21,1% e dos homens ter sido de 18,8%, causando assim diminuição da diferença salarial, ainda 

há um longo caminho a percorrer para alcançar a tão sonhada igualdade salarial (BRASIL, 

2018). 

Segundo Araújo & Ribeiro (2001), as mulheres são afetadas pela discriminação 

ocupacional quando possuem salários menores em razão de possuírem acesso apenas às 

ocupações pior remuneradas. Essa espécie de discriminação é capaz de explicar a diferença de 

salário masculina e feminina apresentada acima. 

Muitos defendem que por existirem mais homens empregados seria lógico que a 

quantidade de homens em posições elevadas fosse superior, porém ao se analisar o cenário do 
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mercado de trabalho é possível perceber que, mesmo possuindo maior nível de instrução e 

dedicando mais horas aos estudos, as mulheres são preteridas na maioria dos empregos. 

Tendo em vista que na maioria dos lares, as mulheres são responsáveis pelo trabalho 

reprodutivo, esses são fatores que influenciam e dificultam, muitas vezes, sua entrada ou 

permanência no mercado de trabalho. Na faixa etária entre os 25 e 49 anos, a presença de 

crianças no domicílio se mostra como fator relevante, já que o nível de ocupação entre essas 

mulheres é de 54,6%, enquanto as que não possuem crianças nessa faixa em casa ocupam o 

mercado de trabalho na proporção de 67,2% (BRASIL, 2018). 

Mais uma vez, a história se inverte quando o mesmo fator é analisado em relação ao 

público masculino, pois aqueles que vivem com crianças até 3 anos possuem nível de ocupação 

de 89,2%, superior aos que não possuem filhos, que possuem nível de ocupação de 83,4% 

(BRASIL, 2018).  

A diferença masculina entre os ocupados com filhos e sem filhos na idade de 3 anos é 

baixa, tal diferença se apresenta de forma mais clara no caso das mulheres. Em razão das 

mulheres serem, na maioria dos lares, as responsáveis pela criação dos filhos, a presença de 

crianças em fase de dependência explica a dificuldade de inserção e manutenção no mercado 

de trabalho. 

Dessa forma, é possível perceber por meio dos números que toda construção social, 

idealizada em fatores capitalistas e patriarcais, dificultam a inserção das mulheres no mercado 

de trabalho formal e até mesmo que as mulheres que conseguiram se inserir tenham capacidade 

de se manter no mercado, pois apenas quem realiza dupla jornada, sem ajuda do companheiro 

ou de um profissional, sabe a dificuldade de equilibrar os afazeres. 

Somada à jornada exaustiva feminina, há a falta de reconhecimento no mercado 

produtivo, já que de acordo com Araújo & Ribeiro (2001), ao realizarem a análise das médias 

salariais por distribuição etária, escolaridade, região, grupo operacional e comparando com as 

médias salariais por gênero restou comprovado que o salário masculino é sempre superior ao 

feminino. 

Assim, uma série de fatores impossibilita o equilíbrio de representação de gêneros no 

mercado produtivo. O próximo item se dedicará a discorrer sobre a possibilidade de mensurar 

economicamente o desempenho do trabalho reprodutivo. 
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1.4  É possível mensurar o trabalho reprodutivo?  

O trabalho reprodutivo, pela concepção de que beneficiam diretamente apenas os que 

dividem o mesmo domicílio, conforme já apresentado neste capítulo, não é tratado como uma 

força econômica. Assim, esta forma de trabalho não possui contraprestação financeira e, 

consequentemente, não é mensurada nas contas nacionais. 

Para Feijó & Ramos (2013), as contas nacionais são a principal fonte de estatísticas 

econômicas para profissionais comprometidos com análises sobre o funcionamento da 

economia. A estatística mais importante derivada do Sistema de Contas Nacionais (SCN) é o 

Produto Interno Bruto (PIB). [...]. Nesse sentido, a contabilidade nacional deve ser 

compreendida como um sistema contábil que possibilita a avaliação da atividade econômica 

em um determinado período em seus múltiplos aspectos. 

Sabendo que a estatística mais importante derivada do SCN é o PIB, produto resultante 

das transações monetárias de um país, torna-se lógico, ao menos a nível de presunção, que o 

trabalho reprodutivo não possui importância nessa análise, tendo em vista tratar-se de um afazer 

que não resultará em contraprestação e consequentemente, não terá influência direta no setor 

financeiro. 

De acordo com Feijó & Ramos (2013), os aspectos relevantes da atividade econômica, 

objeto de acompanhamento pela contabilidade nacional, são as transações monetárias que 

decorrem do processo de produção. Por isso, nem todos os aspectos da atividade econômica são 

contabilizados, apesar de terem impacto no bem-estar da população. 

Na economia existem 5 (cinco) setores mutuamente exclusivos, compostos pelos 

seguintes ramos: empresas não financeiras, empresas financeiras, governo, instituições sem fins 

lucrativos a favor da família e famílias. Tendo em vista que o objetivo de análise é o trabalho 

reprodutivo e sua possibilidade de mensuração, o foco será direcionado ao ramo da família. 

O ramo da família é definido pelo manual de contas da seguinte maneira, “um grupo de 

pessoas que compartilham a mesma residência, partilham de alguns ou de todos seus recursos 

e consomem certos tipos de serviços coletivamente” (UNITED NATIONS et al., 2009, p. 82, 

tradução nossa). 
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O conceito de produção utilizado pelo SCN inclui a produção de bens para autoconsumo 

da família, mas exclui todos os demais serviços que são realizados pelas famílias, mas mantidos 

para seu consumo próprio, com exceção dos serviços habitacionais7. 

A justificativa para a exclusão desses serviços, presente no manual do SCN, é a de que 

esses serviços por não serem produzidos para o mercado, dificultam a estimativa de quais 

seriam seus preços adequados para a comercialização. Assim, haveria dificuldade tanto de 

valoração quanto de comparação entre os países. Além de tal justificativa, sustenta que os 

serviços domésticos não influenciam políticas públicas, pois são realizados sob 

responsabilidade unicamente da família. 

Outra justificativa apresentada para a desconsideração do trabalho doméstico é a de que 

sendo considerado como trabalho, haveria a eliminação do desemprego, pois essas pessoas, 

apesar de não possuírem envolvimento em atividades produtivas seriam consideradas 

economicamente ativas, como autônomas. 

Com o objetivo de integralizar a produção de serviços domésticos nas Contas Nacionais, 

o SCN introduziu as contas satélites, definidas como “contas que são separadas das contas 

nacionais. A proposta principal dessas contas é de integralizar o cenário das atividades 

econômicas, expandindo e flexibilizando a capacidade das contas nacionais sem sobrecarregar 

o sistema central” (EUROSTAT, 2003, p. 5, tradução nossa). 

Assim, quando a atividade é considerada produtiva será inserida nas contas satélites. O 

método mais utilizado para a valoração desses serviços é o de custo de substituição, e o valor 

será estimado a partir do salário por hora de pessoas que estão envolvidas em atividades 

semelhantes no mercado de trabalho (EUROSTAT, 2003, tradução nossa).   

Para determinar quais atividades domésticas são produtivas e quais não são, utiliza-se 

o critério da terceira pessoa. A definição desse critério foi apresentada por Margaret 

Reid em 1934 e é referência na literatura de produção doméstica – além de ser 

considerado no manual de SCN, ainda que não seja explicitamente mencionado. 

Determina-se, pelo critério da terceira pessoa, que uma atividade é produtiva quando 

pode ser delegada a outra pessoa, ou melhor, pode ser trocada no mercado 

(EUROSTAT, 2003, tradução nossa). 

Marina Gonzatto (2019), realizou a análise de 4 países que integralizaram os trabalhos 

domésticos aos resultados econômicos. Este trabalho apresentará os resultados proporcionados 

 
7 “As unidades familiares proprietárias das habitações que ocupam são formalmente tratadas como proprietárias 

de empresas que produzem serviços habitacionais consumidos por esses mesmos agregados familiares. Assim, os 

serviços de habitação produzidos pelos proprietários ocupantes são estimados conforme o valor que seria cobrado 

para o aluguel do alojamento.” (GONZATTO, 2019, p. 33) 
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pela autora sem adentrar aos índices utilizados para a consideração desses resultados, apenas 

para fins de demonstração dos efeitos obtidos. 

O primeiro caso analisado foi o da Finlândia. De acordo com a Conta satélite do trabalho 

doméstico não remunerado, o valor agregado bruto da produção familiar totalizou EUR 75 

bilhões em 2006. As contas Nacionais reconhecem que EUR 9,4 bilhões são derivados, 

principalmente, da produção de serviços de habitações ocupadas por seus proprietários. A 

produção restante corresponde a 39% do PIB do país. 

O segundo caso foi o da Colômbia, o trabalho doméstico não remunerado corresponde 

20,4% do PIB do país em 2012, tendo sido realizado por mulheres em maioria, foi estimado 

que o trabalho das mulheres corresponde a 16,3% do PIB. A função de alimentação corresponde 

a 30,5% do total do trabalho doméstico não remunerado. 

O terceiro caso é o do México. No ano de 2017, o valor produzido pelo trabalho 

doméstico não remunerado atingiu 5,1 trilhões de pesos mexicanos, o que correspondia a 23,3% 

do PIB do país, sendo que esse valor foi produzido por mulheres, na proporção de 75%. A 

função que mais concentrou produção de valor foi a relacionada ao cuidado e apoio de membros 

da família, correspondente a 7,4% do valor do PIB e em segundo lugar há o fornecimento da 

alimentos, na proporção de 4,6%. 

O último caso analisado por Gonzatto é o do Reino Unido. Os resultados indicam que 

em 2016, o valor produzido pelo trabalho doméstico não remunerado foi considerado em cerca 

de £ 1,24 trilhão, correspondente a 63,1% do PIB. A função que mais concentrou produção de 

valor foi a relacionada ao serviço de transporte não remunerado, correspondente a 28,8% do 

valor do PIB e em segundo lugar há o serviço de cuidados infantis, na proporção de 28,3%. 

Todavia, apesar das diferenças percebidas, não há possibilidade de comparação entre os 

resultados, posto que cada país utiliza determinado critério de cálculo de Trabalho doméstico 

não remunerado, já que não há recomendação final de metodologia harmonizada. 

A pesquisa desenvolvida por Gonzatto é responsável por ilustrar a importância do 

trabalho doméstico financeiramente, já que em situações práticas, e em um raciocínio mais 

simples, é quase intuitivo pensar no trabalho doméstico apenas como hipótese de melhora na 

qualidade de vida familiar. 

Arrumar a casa, cuidar dos filhos, companheiros e pais, bem como todas as outras 

atividades domésticas são vistas como geradoras de benefícios apenas às pessoas que são 
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afetadas diretamente, apenas quem diretamente goza dos resultados do trabalho doméstico é 

capaz de se sentir verdadeiramente beneficiado, mesmo que essas atividades sejam 

responsáveis por reflexos em diversos setores sociais. 

Porém, ao entrar em contato com a pesquisa mencionada, abre-se possibilidade de 

descoberta de novos parâmetros de análise. O trabalho doméstico tem uma mudança de 

perspectiva e daquela ideia de função obrigatória e não remunerada parte para um ramo que 

seria capaz de movimentar alguns bilhões. 

Assim, fica claro a partir dos resultados obtidos a importância e a quantidade de valor 

que pode ser gerado a partir da realização dos trabalhos domésticos. Ao ser encarado como 

ramo de mercado de trabalho, as tarefas domésticas produziriam novas camadas sociais e seriam 

responsáveis por elevar a posição das mulheres socialmente. 

Neste ano, de acordo com notícia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

houve mudança significativa na Argentina, a Administração Nacional de Seguridade Social, 

órgão do governo federal da Argentina, anunciou a implantação de uma política para reconhecer 

o cuidado materno como trabalho e dessa forma, garantiria aposentadoria às mães do país. 

O projeto se dirige às mulheres argentinas, com 60 anos ou mais, que ficaram afastadas 

do mercado produtivo e não foram capazes de acumular tempo de contribuição suficiente para 

serem aptas a conseguir aposentadoria pelo estado. Como uma das maiores dificuldades para 

inserção das mulheres é a existência de filhos, esse é um dos parâmetros para o tempo de 

contribuição (UFMG, 2021). 

O texto prevê 1 (um) ano de aporte por cada filho, sendo 2 (dois) anos no caso de adoção 

ou filho com deficiência. No caso de a família receber Abono Universal por Filho para Proteção, 

que é um benefício direcionado a pais desempregados e de baixa renda, soma 3 (três) anos por 

filho (UFMG, 2021). 

No Brasil, esse cenário parece utópico, pois o tratamento destinado ao trabalho 

reprodutivo permanece sem prestígio economicamente. Porém, a possibilidade de tratar esse 

trabalho como um setor economicamente importante poderia ser capaz de mudar a realidade de 

milhares de famílias e, principalmente, de mulheres, como sugere a Argentina. 

A aposentadoria é responsável por assegurar uma vida, ao menos, confortável às pessoas 

mais velhas. Por meio dela, os idosos, grupo socialmente vulnerável, podem se planejar e 
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continuar a ser responsáveis por seu sustento. A garantia de que mulheres mais velhas, que não 

desempenharam atividades produtivas, conseguiriam se aposentar seria um alívio para elas.  

Neste item, o foco se direcionou à possibilidade mensurar o trabalho doméstico 

realizado no âmbito de sua própria residência. Dessa forma, o próximo item se destinará a 

analisar o desempenho do trabalho reprodutivo enquanto força de trabalho, realizado por 

trabalhadores domésticos. 

1.5  A figura das empregadas domésticas  

No desenvolver das pesquisas sobre o trabalho reprodutivo e produtivo, foi percebida 

figura que não possui definição tão clara sobre seu verdadeiro local de pertencimento. Trata-se 

da figura da empregada doméstica, suas atribuições são resultado de uma fusão dos dois 

institutos. Ora a figura doméstica se assemelha perfeitamente às características do trabalho 

reprodutivo, ora se assemelha ao trabalho produtivo. 

De acordo com Lawson (2019), uma vez que as mulheres se encontram associadas ao 

ambiente doméstico, nada mais lógico do que na hora do emprego elas reproduzam esse sistema 

e serem as empregadas domésticas ideais. Além de ser o segmento preferido para as mulheres 

porque seu status é muito baixo. 

Fato é que o trabalho doméstico tem cor, classe e gênero. Segundo dados do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), do ano de 2018, entre as pessoas que executam tarefas 

de limpeza e manutenção em casas de outras famílias, 92% são mulheres, 63% são negras 

(pretas e pardas), apenas 28,6% possuem carteira assinada, 1% reside nas casas dos patrões, 

13,4% possuem entre 16 e a 29 anos, 79,2% possuem entre 30 e 59 anos e a média de estudos 

dessas profissionais é de 8 anos. 

Segundo David Evan (2007), o atual cenário de trabalho doméstico no Brasil é fruto do 

período escravagista, sua demora em acabar com a escravidão, bem como a forma pela qual 

essa ruptura foi realizada explicam a maioria das empregadas domésticas serem pessoas negras 

(pretas e pardas). 

A atividade das empregadas domésticas é resultado da mercantilização do trabalho 

reprodutivo, ou seja, o trabalho que normalmente era realizado pela figura da dona de casa, em 

alguns lares é, atualmente, exercido pela diarista ou empregada doméstica contratada.  

É fato que as empregadas domésticas não recebem o mesmo tratamento de outras 

mulheres que, também, estão no mercado de trabalho, como se o seu serviço representasse algo 
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simples demais para sequer ser considerado trabalho. Segundo Sette (2010), a justificativa para 

essa diferenciação de tratamento está pautada em um preconceito, o trabalho executado é visto 

como de baixa qualidade, assim como o caráter e a pessoa que o exerce. 

Sette (2010) ainda esclarece que dar ouvidos a esses argumentos é ser levado à 

concepção de que as empregadas domésticas seriam más profissionais por excelência, como 

uma característica intrínseca sua, assim como usar batom, fazer as unhas e manter os cabelos 

limpos seriam atributos esperados de uma mulher. 

Porém apesar da falta de importância dada à essa figura, elas são responsáveis pela 

manutenção dos lares brasileiros e em muitos casos, responsáveis pela inserção das mulheres 

de classe média no mercado de trabalho. Segundo Luana Simões (2018), quando as mulheres 

brancas de classe média resolvem seus problemas com a contratação de mulheres para o 

trabalho domésticos, possibilitam sua inserção com menor dificuldade no mercado de trabalho. 

Conforme dispõe Hooks (1995), o sexismo e o racismo, aplicados de forma 

concomitante, perpetuam uma representação da mulher negra como alguém que está presente 

socialmente principalmente para servir aos outros. 

Segundo Faria, Ferreira e Coutinho (2014), o trabalho doméstico, historicamente, 

sempre carregou o estigma da servidão. Havia a cooptação de “moças do interior” para que 

estas servissem à nova classe burguesa que vinha emergindo. 

Ainda sobre o assunto, Cruz (2011) dispõe que a atividade doméstica se desenvolve sob 

estereótipos e construções de raça e gênero que se ligam à elementos inferiorizadores da mulher 

negra. O trabalho feminino, em geral, é desvalorizado e quando alcança as mulheres negras esse 

desprestígio soma-se a discriminação racial. 

De acordo com Sette (2010), em nosso país a exploração do trabalho doméstico é 

entendida como uma consequência natural a sustentar a possibilidade de que outras mulheres 

possam deixar suas casas. Seria uma espécie de mal necessário, pois para que possam trabalhar 

fora de casa, necessitam que outras mulheres preencham esse papel tradicionalmente feminino. 

Assim, como bem se pode imaginar, a remuneração e atenção à essa classe são baseadas 

no desprestígio da atividade. Os direitos das empregadas domésticas no Brasil estão 

estabelecidos na Lei Complementar nº 150/2015 e antes dessa Lei, as profissionais possuíam 

pouquíssimo amparo legal. 
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Atualmente, a empregada doméstica possui direitos como: salário-mínimo ou piso 

regional, jornada de trabalho parcial, 12x36 ou comum de 8h diárias e 44h semanais, horário 

de almoço, férias, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), feriados, dentre outros. 

Porém, a mera edição de lei a respeito do tema não é capaz de garantir o cumprimento das 

determinações e por diversas vezes esses direitos são negligenciados. 

Mesmo no desempenho de tarefas sensíveis e regadas à afeto, a realidade de algumas 

domésticas é pautada pela exploração. Muitas profissionais recebem apenas o mínimo e, por 

vezes, nem isso, já que são comuns em nossa sociedade notícias e reportagens que denunciam 

situações análogas à de escravidão as quais algumas profissionais são submetidas. 

“Para essas mulheres que se colocam como empregadoras parece aceitável que a 

empregada não tenha uma casa sua, não tenha vida própria, não tenha independência 

pessoal de dispor de seu tempo. Não possa projetar outro futuro. Ela deve ser somente 

um apêndice da casa, um ente silencioso que dá o ritmo da organização do lar sem 

qualquer sobressalto. Ela deve ser insípida, inodora, incolor, mais invisível do que 

qualquer dos utensílios domésticos, porque não pode estragar” (SETTE, 2010, p. 116). 

Inclusive, a conclusão acima apresentada se torna ainda mais clara quando Mônica Sette 

apresenta o relato de uma aluna que havia sido doméstica. Essa aluna havia sido aprovada no 

vestibular mais concorrido para o curso de direito da cidade, numa universidade federal, e 

durante uma visita deu de cara com um ex patrão, que era advogado. A primeira reação do ex 

patrão foi a de perguntar o que ela estava fazendo ali, como se aquele espaço não a pertencesse.  

Sob a perspectiva de Sette (2010), a trabalhadora doméstica é o outro do outro. A ela se 

outorga precária legitimidade no exercício de ser uma pessoa. Dessa forma, não são valorizadas 

no espaço público por causa de seu trabalho. Sendo comum, em consequência, que não 

declarem sua profissão porque não a reconhecem como um ofício, mas como uma atividade 

provisória. 

Basta uma simples pesquisa ao Google para se ter acesso a cerca de 132.000 resultados 

sobre os abusos aos quais algumas empregadas domésticas são submetidas. Segundo o site 

Metrópoles (2020), desde o ano de 1995 cerca de 55 mil pessoas foram resgatadas em situação 

de escravidão no Brasil. 

A título de exemplo, há pouco tempo, no final do ano de 2020, tornou-se pública a 

história de Madalena Gordiano. De acordo com seu depoimento, aos 8 anos de idade bateu em 

uma porta para pedir comida e, com a promessa de ser adotada, se tornou empregada da família. 

Não pôde continuar os estudos, nunca teve salário, dias de folga ou férias. 
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A empregada doméstica é enxergada como um objeto, que existe para reafirmar a 

posição de superioridade de seus patrões, bem como uma espécie de sucesso financeiro dessa 

família, já que se colocam na posição de geradores de empregos. Estar nessa camada 

estratificada impede a visualização de uma outra possibilidade, a empregada doméstica parece 

estar em um local solidificado, sem chance de mudança. 

Num dos polos da hierarquia global emergente estão aqueles que constituem e 

desarticulam as suas identidades mais ou menos à própria vontade, escolhendo-as no 

leque de ofertas extraordinariamente amplo, de abrangência planetária. No outro polo 

se abarrotam aqueles que tiveram negado o acesso à escolha da identidade, que não 

têm direito de manifestar suas preferências e que no final se veem oprimidos por 

identidades aplicadas e impostas por outros - identidades de que eles próprios se 

ressentem, mas não têm permissão de abandonar nem das quais conseguem se livrar. 

Identidades que estereotipam, humilham, desumanizam, estigmatizam... (BAUMAN, 

2005, p.44 apud SETTE, 2010, p. 6) 

 

A falta de amparo e estabilidade que essas mulheres vivenciam são capazes de propiciar 

o desenvolvimento de uma espécie de “Síndrome de Estocolmo”8, nutrindo gratidão pela 

oportunidade dada pelo empregador, mesmo que em condições criminosas. 

Segundo dados do IPEA (2018), com a ampliação do acesso à educação, a escolha pelo 

desempenho da profissão de empregada doméstica apresentou queda nos últimos 23 anos. Insta 

salientar que a crise econômica brasileira também possui relação com a queda desse número, já 

que a contratação de empregadas domésticas caiu em comparação com a contratação de 

diaristas. Em 2018, as diaristas9 correspondiam a 43% da categoria empregada.  

Resta claro que a queda do número de empregadas domésticas ocorre não só por uma 

melhora da situação dessas mulheres, já que a queda da porcentagem das empregadas 

domésticas é acompanhada pelo aumento da porcentagem das diaristas. 

Atualmente, há ainda a questão da pandemia, que resultou na maior perda de 

trabalhadores domésticos dos últimos nove anos. Segundo dados do IBGE (2020), em abril o 

país registrou o menor contingente de empregadas domésticas de toda história da pesquisa. 

Houve queda de 11,8% em 3 meses, ou seja, cerca de 727 mil pessoas deixaram de 

trabalhar com serviço doméstico no país (IBGE, 2020). 

 
8 Síndrome de Estocolmo é um estado psicológico em que a pessoa submetida a intimidação, medo, tensão e até 

mesmo agressões, passa a possuir sentimento do amor e amizade por seu agressor. (Definição da Unipsico de 

Ribeirão Preto). 
9 Diarista é a pessoa que presta serviço doméstico de forma eventual, não sendo considerada empregada doméstica, 

mas autônoma. 
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As empregadas domésticas fazem parte de um dos grupos de trabalhadores mais 

vulneráveis. Em qualquer crise, são dispensadas em massa e na crise gerada pelo COVID-19 

não foi diferente. Apesar da queda não poder ser explicada apenas em razão da vulnerabilidade 

já que poucos foram os setores que conseguiram manter seus empregados nessa pandemia, esse 

foi um fator determinante para essa queda drástica. 

A contratação de diaristas se traduz em uma tentativa de continuar usufruindo de seus 

serviços de maneira mais barata e sem tanta proteção, já que o serviço terá que ser realizado em 

menos tempo e as diaristas não gozam dos direitos oferecidos às empregadas domésticas. 

Assim, as diaristas passam a funcionar como “tapa buraco”, pois permitem às famílias 

usufruir de seu serviço doméstico e com isso, essas famílias não perdem seu status e nem seu 

tempo desempenhando as tão indesejadas tarefas domésticas. Ao passo que desempenham 

função ainda mais fragilizada e se tornam ainda mais vulneráveis ao não possuírem proteção 

legal. 

O presente capítulo apresentou o trabalho produtivo e reprodutivo, bem como os 

diferenciou e elucidou quem são seus representantes. Ao finalizá-lo, apresentou a figura 

profissional com maior representatividade do trabalho doméstico, a empregada doméstica. 

Assim, o próximo capítulo se destinará à análise da mulher no mercado produtivo no âmbito 

lícito. 

2. A MULHER E O TRABALHO NO ÂMBITO LÍCITO NO BRASIL 

O presente trabalho não possui pretensão de esgotar todas as épocas que trouxeram 

mudanças significativas às mulheres, busca apenas apresentar em que época se deu o início da 

inserção da mulher no mercado de trabalho. 

A datação dos eventos será apresentada de acordo com o marco teórico, não havendo 

ambição de realizar a análise de todo o período, tendo em vista que o objetivo final do trabalho 

não possui relação direta com o assunto.  

Além de tal fato, em razão da complexidade e abundância de revisões bibliográficas 

destinadas ao tema, o presente trabalho seria incapaz de desenvolver o assunto de forma 

satisfatória e ainda sim, realizar a análise referente ao assunto pretendido. Assim, torna-se clara 

a pretensão de não se realizar um estudo sobre a historiografia do processo de inserção do sexo 

feminino no mercado de trabalho brasileiro, mas sim o de realizar a apresentação da evolução 

desse segmento em variados momentos, conforme proposto nos itens seguintes. 
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Bruschini & Lombardi (2003) atribuem o significativo aumento da inserção feminina às 

necessidades decorrentes de mudanças no mundo de trabalho, mas também às mudanças no 

perfil das famílias brasileiras. As mulheres, hoje em dia, têm menos filhos e são chefes de 

família com maior frequência. Além disso, ainda há a mudança da imagem feminina, provocada 

pelos movimentos feministas da década de 197010. 

Adams (1990) afirma que atributos considerados femininos vêm ganhando importância 

no atual contexto das atuais organizações, como exemplo de características procuradas temos a 

flexibilidade, empatia, “jogo de cintura”, etc. 

Segundo Lauschner (2011), as mulheres vêm passando por um significativo 

reconhecimento social, embora ainda não haja equiparação salarial entre homens e mulheres. 

Essas mudanças e conquistas são resultado da organização política feminina. Partindo, 

centralmente, do movimento feminista.  

Uma situação de luzes e sombras caracteriza a história evolutiva do emprego feminino 

e das formas de desigualdade entre homens e mulheres. Luzes e sombras, pois não é um 

caminho uniforme, com períodos de maior destaque e períodos apagados (ABRAMO, 2004). 

2.1 Inserção da mulher no trabalho produtivo  

De acordo com Lawson (2019), as primeiras categorias marginalizadas são as esposas 

de burgueses. As mulheres pobres não eram prescindidas, pois aceitavam salários inferiores ao 

dos homens e eram marginalizadas socialmente. Assim, começa a surgir oportunidade para as 

mulheres no mercado de trabalho. 

Nas palavras de Gardey (2003), as mulheres sempre trabalharam e esse fato é negado 

por análises econômicas e sociais, pois o trabalho doméstico e o do campo ou comércio no 

século XIX são desconsiderados. As mulheres somente começaram a ser consideradas 

trabalhadoras quando passaram a participar do trabalho produtivo das fábricas. 

Além da desconsideração acima apresentada, durante o século XIX houve declínio do 

emprego industrial das mulheres, quando comparado como século XVIII. Muito se diverge 

sobre as razões dessa redução, há quem diga ter sido em razão da separação entre o espaço de 

 
10 ‘’ O novo movimento feminista brasileiro surgiu em 1975, nas brechas abertas pelo processo de modernização 

econômica e social e dentro dos limites impostos pelo cerceamento de liberdades individuais e de iniciativas 

políticas pelo regime autoritário. [...] Na segunda metade dos anos 1970 o movimento feminista oscilou entre as 

lutas pela promoção e pela melhoria de certos aspectos da situação da mulher, seguindo a tradição emancipatória 

e igualitarista dos feminismos do passado, e o investimento na organização das mulheres como sujeitos políticos 

em luta contra a ditadura e/ou contra o sistema capitalista.’’ (FGV, 2009). 
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produção assalariada e reprodução, por mudanças demográficas, diminuição da importância das 

indústrias domésticas rurais ou pelo papel dos sindicatos na retirada das mulheres do trabalho 

industrial (ABRAMO, 2004). 

Segundo Ribeiro & Jesus (2016), na década de 1940 houve uma contribuição mais 

expressiva da inserção da mulher no mercado de trabalho, no Brasil, em razão do processo de 

industrialização e do aumento de empresas de ramos industriais. 

Durante o primeiro momento de inserção, enquanto ocorria a Segunda Guerra Mundial, 

as tarefas se direcionavam ao trabalho agrícola e para as pequenas empresas. Quando a 

industrialização passa a se instalar, a produção se desloca para fora do domicílio e esse 

desenvolvimento favorece mudanças estruturais da sociedade (LUZ & FUCHINA, 2009). 

Contudo, em um primeiro momento essa mudança não foi bem recebida e a inserção 

das mulheres somente se manteve em alguns setores porque empregar mulheres era sinônimo 

de mais lucro, já que elas recebiam salários menores que os ofertados aos homens que 

desempenhavam as mesmas atividades (RIBEIRO & JESUS, 2016, p. 45). 

Tal divergência de remunerações permanece atual, conforme demonstrado em item 

“1.3”. Em alguns ramos de trabalho, as mulheres, ainda que com mais bagagem educacional, 

recebem remunerações menores quando comparadas às remunerações masculinas. 

Sendo assim, no início do processo de participação feminina no mercado de trabalho, a 

estas cabiam os trabalhos subalternos e aos homens, eram reservados os cargos de poder 

(CÔRREA, 2004). Essa organização funcional continua a ser aplicada atualmente, conforme 

demonstrado em item “1.3” deste trabalho. 

Porém, a sociedade que enxergava apenas o homem como provedor da família, passou 

a entender ser possível que a mulher também fosse responsável pelo sustento da família, ou, ao 

menos, como uma hipótese de renda complementar, em razão de seus salários serem menores. 

Parte da dificuldade de preferência de contratação de mulheres surge de perspectiva 

estereotipada de que as mulheres somente se inserem no mercado de trabalho quando 

necessitam ser provedoras temporariamente. Assim, a ideia enraizada é a de que assim que 

possível essa mulher abandonará o ofício e voltará a se dedicar ao seu lar. 

De acordo com Abramo (2010), essa noção de inserção “secundária” das mulheres é 

responsável pela instabilidade da carreira de parte das mulheres, reduz a importância social de 
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sua renda e impede, ou ao menos dificulta, que esta possua ascensão a posições de maior 

hierarquia. 

Conforme Lawson (2019), as mulheres são o grupo que predomina entre os 

desempregados de longo prazo. Ao mesmo tempo, predominam no tocante à ocupação de 

empregos de tempo parcial ou contratos de trabalho por tempo determinado. 

A imagem da mulher como força de trabalho secundária está presente no imaginário 

social, empresarial e sindical, bem como no imaginário das próprias mulheres (que participam 

ou não no mercado de trabalho), além de estar no imaginário de quem é responsável pela 

formulação das políticas públicas (ABRAMO, 2004). 

[...] a mulher se transforma em uma espécie de “exército de reserva” de força de 

trabalho sub-remunerada, permitindo que o modo de produção capitalista tenha 

“argumentos” suficientes para continuar, em grande medida, seu processo de 

precarização do proletariado em geral, e da mulher trabalhadora em particular 

(NOGUEIRA, 2010). 

 

Todavia, aos poucos a presença feminina nesse mercado foi ganhando força e proteção. 

Em um primeiro momento, a regulamentação do trabalho feminino pelo Ministério do Trabalho 

em 1932 limitava a opção dos empregadores pelo trabalho feminino, pois ao garantir direitos 

às mulheres era responsável por lhes colocar em local frágil e inferior (PAOLI, 1985). Mas esse 

panorama e sentimento aos poucos foi se modificando. 

Em nosso ordenamento atual, na Constituição da República Federativa do Brasil 

(CRFB/88), em seu artigo 7º podemos perceber incisos que se direcionam à proteção dos 

direitos das mulheres no mercado de trabalho, como: licença maternidade, proteção do mercado 

de trabalho da mulher, etc, porém a maioria dos direitos trabalhistas é garantida a ambos os 

sexos, permitindo equilíbrio entre as partes. 

Alves (2009) afirma que, a legislação trabalhista brasileira contempla uma série de 

normas que visam repelir possíveis discriminações em relações de trabalho. Contudo, os dados 

revelam que alguns grupos sociais, como negros e mulheres, ainda sofrem discriminação nesses 

ambientes. Tais discriminações serão apresentadas em item “2.4” do presente trabalho. 

Contudo, ao analisar artigos sobre os tempos passados, mesmo quando posteriores à 

essa inserção e crescimento social da mulher, se pode perceber que as mulheres não eram 

admiradas por suas conquistas profissionais, estas permaneciam reservadas aos homens. Era 

comum a ideia de que mulheres não possuíam ambições que não se relacionassem com seu lar 

e sua família, tal fato foi tema de algumas músicas. 
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À título de exemplo temos o samba ‘Ai que saudade da Amélia’11, que versa sobre à 

figura de uma mulher, descrita como mulher de verdade, e que conforme Mário Lago12 era o 

símbolo da mulher brasileira. De acordo com Ataulfo, Amélia simbolizava a companheira ideal, 

que vivia ao lado de seu companheiro sem exigir mais do que ele lhe dava, segundo reportagem 

vinculada no jornal opção.  

Ai meu Deus que saudade da Amélia, aquilo sim é que era mulher 

As vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer 

E quando me via contrariado dizia “Meu filho o que se há de fazer” 

Amélia não tinha a menor vaidade, Amélia que era mulher de verdade 

(ATAULFO & MÁRIO.1942.) 

Essa música, que hoje seria impensável de se tornar um sucesso, não causou qualquer 

revolta ou estranhamento em seu lançamento, tendo sido, inclusive, indicada para a disputa de 

melhor samba do carnaval de 1942, de acordo o jornal mencionado.  

 Assim, apesar de já ter havido a inserção das mulheres no mercado de trabalho à época 

da música, o comportamento social feminino permanecia sob o mesmo molde de tempos ainda 

mais antigos, o que não ocasionou mudanças significativas de tratamento das mulheres. 

Dessa forma, torna-se possível entender o caminho que foi percorrido até hoje e por 

quais motivos existem tantos percalços a serem ultrapassados ainda. Uma canção escrita em 

1942, há cerca de 79 anos, permanecia exaltando características de submissão e devoção 

incondicional como se essas fossem qualidades de uma mulher perfeita. 

Cada década teve sua importância para a inserção do trabalho feminino socialmente. A 

década de 50, conhecida por anos dourados, ocorreu no período que se segue ao fim da Segunda 

Guerra Mundial. O período de guerras, conforme já explicitado neste capítulo, foi responsável 

por grande inserção das mulheres no mercado de trabalho, pela ausência de homens 

(OLIVEIRA, 2014). 

Porém, de acordo com Bassanezi (2008), maternidade, casamento e dedicação ao lar 

ainda eram conceitos femininos e as mulheres que não seguissem esse caminho estariam indo 

contra sua natureza, portanto, seriam infelizes.  Conforme disposto por Oliveira (2014), ainda 

 
11 Canção de Ataulfo Alves e Mário Lago, lançada no ano de 1942. O samba é baseado em uma história real e 

Amélia era uma antiga lavadeira que serviu à família de Almeidinha, irmão da cantora Araci de Almeida. 
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que a realidade de mulheres no mercado de trabalho estivesse aumentando, a ideia de mulheres 

no mercado de trabalho era lentamente aceita. 

Bassanezi (2008) dialoga sobre a imagem feminina na sociedade a partir das publicações 

de revistas femininas. De acordo com seu artigo, na década de 40 e início da década de 50, os 

jornais criticavam as mulheres casadas que trabalhavam, o trabalho deveria ser desempenhado 

apenas por mulheres solteiras; para que as comprometidas não abandonassem os afazeres 

domésticos. 

A partir da segunda metade da década de 50, segundo Bassanezzi (2008), o trabalho 

feminino começa a ser admitido. Mas as mulheres não poderiam perder sua feminilidade e, por 

isso, deveriam cuidar de sua aparência e conciliar as necessidades do lar. Além disso, não 

poderiam ocupar cargos que as masculinizassem. Aceitar mulheres ocupando o mercado de 

trabalho ganhava força, mas sua preocupação principal deveria ser não perder seu “encanto”. 

Vargas, Benchimol & Umbach (2014) consideram que, na década de 60, se vislumbra a 

explosão do feminismo, as mulheres, com isso, passaram a buscar seu lugar no papel principal. 

Nesse período, as mulheres buscam ser protagonistas de suas histórias. A década de 60, apesar 

de estar inserida no período da ditadura militar em nosso país, em termos gerais é um start para 

a liberdade feminina. 

Em 1933, no Brasil, as mulheres votaram pela primeira vez. Em 1960, houve o 

lançamento da pílula anticoncepcional, símbolo de uma revolução sexual feminina. E com isso, 

aos poucos surgiu um sentimento contrário àquele que por anos dominou a casa e criação da 

maioria das mulheres. As mulheres passam a se enxergarem como seres capazes de mudanças. 

Parte final da década de 60 e inicial da década de 70 se encontram inseridas no período 

conhecido por “milagre econômico brasileiro”, que durou de 1968 a 1973. Esse período foi 

caracterizado pela aceleração do crescimento do Produto Interno Bruto, além da crescente 

industrialização e da baixa da inflação. (BEZERRA, 2021). 

De acordo Nogueira (2010), a década de 70 foi responsável por colocar a mulher 

definitivamente no mercado de trabalho e isso ocasiona algumas mudanças sociais, passa-se a 

falar sobre consciência de desigualdade de gênero, sobre a desigualdade salarial e uma divisão 

mais justa no trabalho doméstico. Ou seja, a década de 70, atuou como um despertar crítico. 

Conforme dispõe Camargo (2010), a elevação nos anos 70 da expectativa de consumo 

e do começo tímido de uma mudança de consumo social foram capazes de redefinir o conceito 
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de necessidade econômica. Tanto a classe média, quanto às classes mais baixas sentiram essa 

mudança. 

Segundo Bezerra, o cenário positivo financeiro, no ano de 1973, sofre uma reviravolta, 

quando acontece o Primeiro Choque do Petróleo e há um aumento significativo do preço do 

petróleo comprado, o que aumenta os custos da produção industrial. Somados ao corte de 

empréstimos recebidos pelo Brasil, bem como pelos juros exorbitantes da dívida externa, o 

Brasil vê o sonho e a continuidade do chamado milagre econômico ruir. 

Ainda que haja suspeita sobre os verdadeiros números deste período, fato é que o 

crescimento trouxe mudanças significativas a diversos setores. Porém, com a mudança de 

rumos, o país perde a competitividade e se torna um produtor industrial sucateado, o que 

prejudica o crescimento do país e de diversos setores.  

Com a colaboração feminina no sustento do lar, as relações de poderes que existiam 

entre marido e esposa passaram a ser questionadas no interior das unidades domésticas. As 

mulheres começavam a conhecer o sentimento de independência e autonomia.  

Conforme Pereira, Santos & Borges (2005), a estagnação econômica sofrida pelo Brasil, 

na década de 80, aumentou a desigualdade social e, consequentemente, a pobreza. Tendo em 

vista o contexto desfavorável economicamente, com mudanças na estrutura de emprego e da 

inflação elevada, houve significativo aumento da participação feminina na atividade 

econômica. Ainda que este aumento não signifique avanço social, já que as mulheres buscavam 

empregos para que suas famílias não morressem de fome. 

Além da estagnação presente na década de 80, de acordo com Camargo (2010), o 

mercado de trabalho não foi capaz de absorver todas as demandas e as mulheres passaram a 

buscar, no mercado informal, sua fonte de renda.  

Em 1988, há o advento da Constituição Federal e com esse novo ordenamento ocorreu 

a modernização e transformação do direito constitucional. A Constituição surge em um 

contexto de busca por defesa e garantia dos direitos fundamentais de todos. 

Desse modo, apesar de em 1988 o objetivo de as normas constitucionais ser o de garantir 

direitos fundamentais, no decorrer desse trabalho foi possível perceber que a igualdade entre 

homens e mulheres ainda possui um longo caminho pela frente. O movimento da 

constitucionalização não foi capaz de alcançar a todos. 
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Nogueira (2010) afirma que, na década de 90, com a globalização e o desenvolvimento 

estrutural mundial, ocorreu ampliação do trabalho feminino, fenômeno conhecida por 

feminização do trabalho, porém não trouxe mudanças significativas no âmbito do trabalho 

doméstico. A mulher, nesse período, conseguiu aumentar seu poder aquisitivo, o nível de 

escolaridade e diminuir, ou ao menos iniciar, a diminuição de defasagem de salário. 

Por fim, de acordo com Camargo (2010), os anos 2000 mostram a consolidação da 

mulher no mercado de trabalho. As mulheres, hoje em dia, se especializam mais e passam a 

ocupar locais antes inimagináveis. 

Não é como se as mulheres estivessem, atualmente, no topo das relações, mas ao se 

observar o início do caminho, é possível perceber certo avanço. Em alguns aspectos, a 

sociedade avançou bastante, o que não quer dizer, contudo, que esta seja uma posição 

satisfatória e sem necessidade de mudanças constantes. 

A partir da década de 1970, intensificou-se a participação das mulheres na atividade 

econômica em um contexto de expansão da economia com acelerado processo de 

industrialização e urbanização. Prosseguiu na década de 1980, apesar da estagnação 

da atividade econômica e da deterioração das oportunidades de ocupação. Nos anos 

1990, década caraterizada pela intensa abertura econômica, pelos baixos 

investimentos e pela terceirização da economia, continuou a tendência de crescente  

incorporação  da  mulher  na  força  de trabalho. Contudo, incrementa-se, nessa última 

década, o desemprego  feminino, indicando  que  o  aumento  de  postos  de trabalho 

para mulheres não foi suficiente para absorver a totalidade do crescimento da PEA 

feminina. (HOFFMANN & LEONE, 2004, p. 2) 

 

Segundo Hoffmann & Leone (2004), nas duas últimas décadas, a participação feminina 

na atividade econômica continuou a aumentar e esse aumento foi acompanhado do 

envelhecimento dessas mulheres em atividade econômica. Se antes as mulheres que 

trabalhavam eram jovens e solteiras, hoje a realidade da maioria é outra. 

De tal modo, a inserção feminina como força de produção teve início em período 

distante, porém apenas a sua inserção não foi responsável pelo surgimento de um sentimento 

de prestígio direcionado a essas mulheres. Apesar de possuírem novas possibilidades, o 

entendimento social era o de que aquele lugar não as cabia, as mulheres até poderiam trabalhar, 

mas o que realmente se esperava de uma mulher era servir a seu companheiro. 

 Além da estratificação social resultante desse pensamento enraizado de que mulheres 

de verdade devem servir a seu lar, mesmo quando as mulheres ingressavam na força de trabalho, 

eram responsáveis por criar seus filhos, cozinhar, limpar, costurar e suas responsabilidades 

domésticas as impediam de ingressar nos domínios públicos do trabalho, da política e das 

empreitadas criativas em pé de igualdade com os homens (GOLDMAN, 2014, p. 21). 



47 
 

 Esse impedimento de competição em pé de igualdade com os homens, enquanto força 

de trabalho, ocasiona reflexos até hoje, conforme demonstrado em item ‘1.3’ deste trabalho. 

Por isso, o próximo item apresentará o atual momento do sexo feminino no mercado de trabalho 

lícito brasileiro, ou seja, por meio de pesquisas serão apresentados os dados sobre a ocupação 

feminina. 

2.2 Do atual momento do sexo feminino no mercado de trabalho brasileiro   

De acordo com o “Boletim especial do observatório”, referente à participação feminina 

no mercado de trabalho, que teve sua última divulgação em 2018, referente a dados do ano de 

2016, do ano de 2012 a 2017, o desemprego aumentou tanto para homens quanto para mulheres, 

mas esse aumento ocorreu em maior proporção para os homens. 

Para homens, a taxa de desocupação passou de 5,7% no 4º trimestre de 2012 para 13,4% 

no 4º trimestre de 2017, um aumento de cerca de 84,2%. Enquanto para as mulheres, o indicador 

passou de 8,4% em 2012 para 13,4% em 2016, representando um aumento de 59,5%.  

Figura 06. Taxas de desemprego entre homens e mulheres durante o 4º trimestre de 2012 e 4º trimestre de 

2017 

 

 

Fonte: PNADC/ IBGE (2018). Gráfico elaborado pela autora. 

A partir do 2º período de 2017, restou verificada uma tendência de queda da taxa de 

desemprego para ambos os sexos. Sendo esses dados os mais atuais sobre o mercado de 

trabalho. 

O percentual de mulheres em postos de trabalho informais sofreu uma redução gradativa 

desde 2012 até atingir seus menores índices e ficar abaixo do percentual masculino a partir do 

4º trimestre de 2015. No 2º trimestre de 2016 iniciou-se uma tendência de aumento da 

informalidade, que foi maior para as mulheres. (Boletim especial do observatório, 2018). 

Figura 07. Evolução da taxa de informalidade 

4º/2017 4º/2012 



48 
 

 

Fonte: Boletim especial do observatório (2018). Informações do PNADC/ IBGE.  

Quando o ponto de referência é o mercado formal com vínculo ativo com base nos 

registros da RAIS, houve um aumento de 32% na presença de mulheres no mercado de trabalho 

formal, de 2007 a 2016. No ano de 2016, as mulheres representavam 44% do total de vínculos. 

(Boletim especial do observatório, 2018). 

Figura 08. Evolução dos trabalhadores formais, por sexo 

 

Fonte: Boletim especial do observatório (2018). Informações do RAIS/MTb.  

Quando o ponto de análise do Boletim (2018), com base nos dados da RAIS, é referente 

à faixa etária dessas mulheres há a maior concentração na faixa dos 30 a 39 anos (31,6%), 

seguida pelos 40 a 49 anos (23,1%), 50 a 64 anos (16,2%), 25 a 29 anos (14,7%), 18 a 24 anos 

(13,4%), 65 ou mais (1,0%) e por fim, até os 17 anos (0,7%). 

Figura 09. Distribuição (%) do estoque de trabalhadores, por faixa etária 
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Fonte: Boletim especial do observatório (2018). Informações do RAIS/MTb.  

Em relação à distribuição por grupos operacionais, levando-se em conta o mesmo 

Boletim (2018), as mulheres estão mais concentradas em ocupações relacionadas à prestação 

de serviços, vendedores de comércio em lojas e mercados, na proporção de 27,3% e em serviços 

administrativos, na proporção de 26,9%. 

A função de vendedora requer flexibilidade e atenção, por isso, tantas mulheres ocupam 

o cargo. Vender exige alguém dócil, que possua paciência e seja capaz de acolher o cliente e 

essas são características que, apesar de estarem presentes em alguns homens, são consideradas 

características femininas.  

O mesmo ocorre com as funções referentes a serviços administrativos, a administração 

exige organização e tato para o contato e cuidado de outras pessoas. Características que, 

também, são consideradas femininas. O que explica, portanto, a ocupação relevante de mulheres 

nesses cargos.  

 

Figura 10. Distribuição (%) do estoque de trabalhadores, por grandes grupos operacionais 
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Fonte: Boletim especial do observatório (2018). Informações do RAIS/MTb.  

Importante mencionar que o ingresso feminino no mercado de trabalho não ocorre 

apenas quando esta se encontra na condição de empregada, atualmente as mulheres também 

ocupam o posto de empregadoras. O aumento do acesso à educação feminina tem sido caminho 

responsável a essa modificação estrutural (FEITOSA e ALBURQUERQUE, 2019). 

Quanto à análise de ocupação em uma análise setorial mais desagrupada, referente aos 

subsetores. Há clareza quanto aqueles em que as mulheres são maioria, como: serviços médicos 

e odontológicos, indústria têxtil, ensino, administração pública, alojamento e comunicação, 

instituições financeiras e relacionados à indústria de calçados. 

Figura 11. Distribuição de trabalhadores do sexo feminino, por subgrupos 

IBGE subsetor Homens Mulheres Total %Mulheres/total 

Médicos 

odontológicos e 

Veterinários 

467.779 1.554.202 2.021.981 76,9% 

Indústria têxtil 315.623 530.643 846.566 62,7% 

Ensino 734.469 1.224.421 1.958.890 62,5% 

Administração 

pública 

3.616.526 5.209.514 8.826.040 56,8% 

Alojamento e 

comunicação 

1.806.463 2.377.321 4.183.784 56,8% 

Instituição 

financeira 

389.478 464.097 853.575 54,4% 

Indústria de 

calçados 

138.966 146.029 284.995 51,2% 

Comércio varejista 4.101.853 3.564.317 7.666.170 46,5% 

Administração 

técnica profissional 

3.059.936 2.043.731 5.103.667 40% 

Alimentos e 

bebidas 

1.204.926 654.238 1.859.164 35,2% 
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Elétrico e 

comunicação 

154.203 80.748 234.951 34,4% 

Borracha, fumo, 

couros 

209.003 95.600 304.603 31,4% 

Comércio 

atacadista 

1.099.013 499.721 1.598.734 31,3% 

Papel e Gráfica 247.321 107.417 354.468 30,2% 

Indústria química 608.869 256.184 865.053 29,6% 

Madeira e 

mobiliário 

322.557 86.016 408.573 21,1% 

Transportes e 

comunicações 

2.082.190 504.765 2.586.955 19,5% 

Indústria mecânica 420.119 99.313 519.432 19,1% 

Serviço utilidade 

pública 

348.261 81.174 429.435 18,9% 

Agricultura 1.227.821 248.398 1.476.219 16,8% 

Material de 

transportes 

386.328 67.557 453.885 14,9% 

Indústria 

metalúrgica 

538.115 93.454 631.569 14,8% 

Prod. Mineral não 

metálico 

333.489 51.265 384.754 13,3% 

Extrativa mineral 195.275 26.056 221.331 11,8% 

Construção civil 1.788.702 196.702 1.985.404 9,9% 

TOTAL 25.797.585 20.262.613 46.060.198 44% 
 

Fonte: Boletim especial do observatório (2018). Tabela elaborada pela autora.  

 De acordo com os dados do Boletim especial do observatório (2018) é possível perceber 

que a maioria das mulheres inseridas no mercado de trabalho estão concentradas em ocupações 

que se relacionam com educação, saúde e serviços administrativos. 

Mais uma vez as ocupações se relacionam com as características consideradas 

femininas. O ensino necessita de alguém paciente e dócil, principalmente com relação a 

crianças e a saúde é historicamente um curso feminino, que também exige características 

consideradas femininas, como a calma e afeto, em razão da situação delicada em que muitas 

vezes os pacientes se encontram.  

Figura 12. Distribuição de trabalhadoras do sexo feminino, por estoque 

Ocupação (20+) Estoque mulheres % 

Auxiliar de escritório, em geral 1.294.071 6,4% 

Assistente administrativo 1.291.933 6,4% 

Vendedor de comércio varejista 1.186.850 5,9% 

Faxineiro 984.401 4,9% 

Operador de caixa  712.180 3,5% 

Professor de nível médio no ensino 

fundamental 

612.124 3,0% 
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Técnico de enfermagem 475.286 2,3% 

Recepcionista, em geral  435.107 2,1% 

Cozinheiro geral 414.997 2,1% 

Professor de nível superior do 

ensino fundamental  

345.574 1,7% 

Trabalhador de serviços de limpeza 

e conservação de áreas públicas 

341.821 1,7% 

Professores de educação de jovens 

e adultos do ensino fundamental 

302.112 1,5% 

Alimentador de linha de produção 296.693 1,5% 

Atendente de lanchonete 260.104 1,3% 

Auxiliar de enfermagem 241.254 1,2% 

Enfermeiro  221.904 1,1% 

Supervisor administrativo 215.808 1,1% 

Professor pedagógicos no ensino 

médio 

213.975 1,1% 

Operador de telemarketing ativo e 

receptivo 

211.982 1% 

Agente comunitário da saúde 200.950 1% 

TOTAL 10.259.126 50,6% 

 

Fonte: Boletim especial do observatório (2018). Informações do RAIS/MTb. Tabela elaborada pela autora.  

Acima apresentado há o ranking das 20 ocupações que concentram 50,6% das mulheres 

no mercado formal. Insta salientar que ao realizar o agrupamento de todas as ocupações de 

professor, as mulheres serão responsáveis por 2.343.790 dos vínculos, sendo esta a ocupação 

que ocupa o primeiro lugar do ranking. 

Diante da tabela apresentada é possível perceber que a maior parte das ocupações que 

são dominadas pelo sexo feminino possuem características pré-definidas que se assemelham ao 

que se espera da mulher. Não há no ranking profissões que dependem de força para sua 

execução, essas são executadas preferencialmente por homens.  

De acordo com Kergoat (2009), a forma de divisão sexual do trabalho tem dois 

princípios organizadores, o da separação, já que existem trabalhos para homens e para mulheres, 

bem como o da hierarquização, onde o trabalho masculino possui mais valor que o feminino. 

Segundo Assis e Pereira (2017), a relação de separação das atividades por gênero é 

muito antiga e existe antes mesmo de vigorar o modelo capitalista vigente. Os homens eram 
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responsáveis pela caça e as mulheres eram mantenedoras e cuidadoras do local e das casas. 

Assim, houve a construção social dos papéis desempenhados. 

Segundo Saffioti (2016), a mulher em sociedades pré-capitalistas é naturalmente 

submissa e dependente de figuras masculinas, porém, especialmente, no sistema capitalista, 

enquanto sociedade competitiva a opressão das mulheres é ainda maior que em outros sistemas 

econômicos. 

Ainda há de se levar em conta que diferentes sociedades, com pilares diversos, levam 

em consideração princípios e bases diversas. As bases do sistema capitalista não são iguais às 

de outros sistemas e com isso, a opressão se apresenta de forma diferente. 

O sistema capitalista se utiliza do trabalho doméstico para manter seu crescimento 

social, econômico e político, pois o que poderia ser mais atrativo ao capitalismo do que o 

desempenho de uma atividade profissional sem qualquer contraprestação financeira? Atividade 

esta que, além de tudo, é capaz de preparar terreno fértil e confortável para o descanso de seus 

trabalhadores. 

Nas palavras de Nogueira (2010) “a luta por uma divisão sexual do trabalho mais justa 

refere-se, portanto, também a uma luta contra o próprio capitalismo”. Grande aliado do 

capitalismo nessa desvalorização da mulher é o patriarcado, já que é no âmbito privado que 

surgem as maiores opressões femininas, desempenhadas pelas relações de dominação e 

subordinação da mulher. 

Corroborando a alegação, Kergoat (2009) afirma que as condições em que vivem 

homens e mulheres não são produtos de um destino biológico, mas, principalmente, de 

construções sociais. Homens e mulheres formam dois grupos sociais envolvidos numa relação 

social específica: as relações sociais de sexo. 

A mulher, considerada sexo frágil, principalmente no aspecto físico, são preferidas em 

profissões de cuidado. Profissões que necessitam de afeto, organização, emoção ou qualquer 

outra característica atribuída e reservada à condição de mulher em sua execução. 

Barcinski, Capra-Ramos, Weber & Dartora (2013) afirmam que essa ideia surge da 

ideologia da maternidade segundo a qual as mulheres são biologicamente destinadas a serem 

mães, o que faz a devoção e o sacrifício serem características indispensáveis a qualquer mulher.  

Se a suposta natural habilidade para a maternagem significa para a mulher seu 

aprisionamento no espaço doméstico, o fato dela (e somente ela) ser capaz de cuidar 

dos/as filhos/as, da família e dos afazeres domésticos concede um poder não 
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compartilhado com os homens. A maternagem define um território exclusivo das 

mulheres, tendo a sua constituição justificada pelas habilidades naturais de cuidado 

com a prole. (BARCINSKI, CAPRA-RAMOS, WEBER & DARTORA, 2013, p. 7) 

 

Contudo, essa ideia não se aplica a todas as mulheres, o perfil da trabalhadora brasileira 

possui distinções claras. Além de existir o trabalho feminino e o masculino, existe, também, o 

trabalho das mulheres brancas e das mulheres negras. 

As mulheres negras, desde os tempos mais remotos, foram preteridas e obrigadas a 

aceitarem quaisquer que seja a oferta de trabalho oferecida. Esse pensamento tem sua base no 

período da escravidão, onde as mulheres negras serviam apenas para servir a seus senhores, 

sem qualquer ambição ou sonho particular (HOOKS, 2019).   

É muito comum que empregadas domésticas, em sua maioria da população negra, 

conforme demonstrado em item “1.5”, sejam submetidas a situações degradantes e praticamente 

escravizadas, tendo que viver na casa de seus empregadores, tendo que deixar sua vida e sua 

família de lado, tudo isso justificado por uma espécie de “carinho” e consideração dos 

empregadores como se elas fossem parte da família.  

Esse tratamento normalizado se materializa na existência do conhecido quarto de 

empregada, aquele quartinho minúsculo aos fundos do imóvel, reservado à empregada 

doméstica que deve estar disponível para o serviço em qualquer horário, conforme apresentado 

em reportagem do Jornal Folha de São Paulo (VANINI, 2016).   

Essa separação entre “pessoas da casa” e empregados é outra herança da época da 

escravidão. Nesse período, as dependências de empregados ficavam fora da residência 

principal, em edículas no fundo do terreno. Contudo, com as mudanças sociais e de espaço dos 

imóveis atuais, o quarto de empregada vem perdendo força (VANINI, 2016). 

Inclusive, esse vem se tornando um movimento dos novos arquitetos. De acordo com 

Vanini (2016), estudantes de arquitetura da UFMG se recusaram a projetar quarto de empregada 

em um trabalho, sob o argumento de que este era um modelo antiquado e ultrapassado.  

De acordo com Molinier e Welzer-Lang (2007), ao dispor que as características 

emocionais buscadas são inerentes à figura feminina, há a construção de que as mulheres não 

constroem suas competências, pois tais atribuições fazem parte de um fundo natural de dons e 

qualidades femininas. Assim, grande parte de suas habilidades deixa de ser reconhecida e os 

serviços ditos femininos são prestados pelas mulheres “comuns”. 
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Acerca da condição de mulher e seus atributos, Beauvoir (1949) culpa os homens por 

mistificarem o papel da mulher e afirma que assim o fazem por conta da incompreensão que 

dominava sua análise da personalidade e dos problemas femininos. 

Incompreensão esta que parte da ideia de que a experiência masculina representava uma 

experiência universal. O que o homem sentia poderia representar todos os seres humanos, 

porém o que a mulher sentia poderia representar o que uma outra mulher ou outras mulheres 

sentiam, nada mais que isso, uma mulher nunca representaria uma humanidade inteira. “Ele é 

o Sujeito, é o absoluto: ela é a Alteridade” (BEAUVOIR, 1949). 

A história das mulheres sempre dependeu das representações dos homens, já que, por 

muito tempo, eles foram os únicos historiadores. Assim, a história foi escrita por homens e 

apresentada como universais, a história das mulheres ficou à margem. Assim, como se tem 

chamado o ser humano de homem e como o homem é somente o ser masculino, foram 

necessários muito tempo e criatividade para a representação das mulheres como 

sujeitos autônomos (COLLING, 2004).   

De acordo com Beauvoir (1949), a primeira vocação da mulher será sempre a de agradar. 

A mulher aprende a crescer desejando um homem, ou um sujeito que seja externo a ela mesma, 

mas sem exercer sua própria liberdade. Assim, surgem as inseguranças quando seu sucesso se 

contrapõe ao que se espera dela enquanto mulher. 

Desse ponto central, surge a conhecida frase de Beauvoir “Não se nasce mulher: chega-

se a sê-lo”. Surgida de uma tentativa de se explicar objetivamente qual é a raiz dessa diferença 

entre homens e mulheres socialmente, a partir desse ponto há o aparecimento da distinção entre 

o sexo e o gênero das pessoas. 

Falar de gênero em vez de falar de sexo indica que a condição de mulheres é resultante 

de uma invenção, uma engenharia social e política. Não estando, assim, determinada pela 

natureza, biologia ou pelo sexo. A ideia de gênero tenta desconstruir o universal e mostrar sua 

historicidade (COLLING, 2004). 

Assim, uma ideia originada no ano de 1949, quando Simone de Beauvoir publicou seu 

livro “O Segundo Sexo”, parece ter sido elaborada há pouco tempo, tamanha similaridade com 

a situação atual. Dos tempos de Simone para cá, nesse aspecto social da imagem feminina, 

pouca coisa mudou. 
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Ao se observar o cenário atual percebe-se que a conjuntura atual é mais receptiva às 

mulheres, mas que alguns de seus preceitos iniciais permanecem quase intocados. O que se 

considera feminino, sofreu poucas mudanças ou, ao menos, mudanças não significantes e assim 

a evolução feminina ainda possui um longo caminho a percorrer. 

Com esse cenário de poucas mudanças significativas, o trabalho doméstico continua 

reservado às mulheres. Com isso, as mulheres além de serem responsáveis pelo sustento de sua 

família, pelo trabalho produtivo, também o são, muitas vezes, pelo trabalho reprodutivo. Dessa 

forma, o próximo item apresentará as razões e consequências desse acúmulo. 

2.3 Do acúmulo do trabalho reprodutivo e produtivo às mulheres  

A forma mais comum de divisão do trabalho se refere à distinção das atividades que são 

desenvolvidas por homens e por mulheres, uma divisão sexual do trabalho, de acordo com 

França e Schimanski (2009). 

As mulheres no sistema capitalista sofrem dupla opressão, a de gênero e a de classe. No 

sistema capitalista as mulheres estão reservadas ao ambiente privado e doméstico e, portanto, 

grande quantidade de mulheres permanece em uma posição de passividade e dependência 

econômica (SAFFIOTI, 1976). 

O recurso à comparação da condição da mulher em estruturas sociais de tipo diverso 

auxilia, indicando até que ponto a inferiorização social da mulher decorre de uma 

necessidade estrutural do sistema capitalista ou da mera persistência de uma tradição 

cultural. Ou ainda a redefinição dessa tradição, tendo em vista seu emprego racional 

como meio para a consecução de fins como o confinamento no lar, de uma mão de 

obra que o sistema produtivo dominante não tem capacidade de absorver (SAFFIOTI, 

1976, p. 10). 
 

As diferenças biológicas e físicas, que diferenciam mulheres e homens, são fatores que 

contribuíram para a divisão sexual do trabalho, pois as atividades desempenhadas pelos homens 

têm a representação do perigo e às desempenhadas pelas mulheres, da fragilidade. (OLIVEIRA, 

1988, p. 26).  

Essa separação de afazeres por sexo não se limita ao campo do trabalho produtivo, por 

diversas vezes restou demonstrado neste trabalho que é comum que as tarefas reprodutivas, que 

em sua maioria se relacionam com os cuidados da casa e de seus moradores, sejam de 

responsabilidade das mulheres da casa. 

De acordo com Colling (2004), as representações históricas reservaram a mulher ao 

espaço doméstico e este espaço deveria ser ocupado por uma mulher idealizada: uma mãe 

dedicada e abnegada, que seria digna de ser santificada. 
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As representações da mulher atravessaram os tempos e estabeleceram o pensamento 

simbólico de diferença entre os sexos: a mãe, esposa dedicada, a “rainha do lar”, digna 

de ser louvada e santificada, uma mulher sublimada; seu contraponto, a Eva, 

debochada, sensual, constituindo a vergonha da sociedade (COLLING, 2004, p. 15). 

 

Surge o acúmulo de tarefas do trabalho produtivo e reprodutivo para as mulheres. As 

mulheres, mesmo sendo responsáveis pelo sustento da casa, devem se preocupar também com 

a manutenção do lar e com o conforto dos moradores do local. 

De acordo com Lawson (2019), as novas estruturas se formam com as mulheres sendo 

chefes de família e com isso, além de serem responsáveis pelo cuidado domiciliar também são 

responsáveis pelo sustento da sua casa e família, o que resulta em uma dupla jornada. 

As relações de gênero, representadas pela desigual divisão de trabalho, baseiam-se na 

articulação referente ao trabalho assalariado feminino com suas funções de reprodução, vez que 

as relações de gênero no mundo produtivo representam a relação de exploração e opressão 

(NOGUEIRA, 2010). 

Enquanto a conciliação entre a vida profissional e família, trabalho assalariado e 

doméstico forem pertinentes apenas às mulheres, as bases em que se sustenta a divisão sexual 

não parece sofrer qualquer ameaça em seu fundamento (HIRATA, 2003). 

A visão das mulheres como esposas obedientes e passivas é perpetuada socialmente há 

muitos anos. Historicamente, a mulher brasileira, principalmente a branca, é descrita como 

dependente e subordinada, seja pelo domínio do pai ou marido, pois o trabalho exercido por 

elas se resumia aos afazeres domésticos, sem qualquer relação com o mundo exterior 

(FRANÇA e SCHIMANSKI, 2009). 

Dessa forma, a imagem perpetuada é a de que a obrigação feminina é com seu lar e 

apenas residualmente será com sua carreira. Assim, se o trabalho produtivo não é prioridade 

feminina, por qual motivo os homens se preocupariam com a execução do trabalho reprodutivo? 

Essa despreocupação masculina com o trabalho reprodutivo representa mais um 

obstáculo para a participação feminina, em pé de igualdade, no mercado de trabalho. Esse 

obstáculo resulta em desigualdade intrafamiliar, pois as mulheres possuem mais preocupações 

e afazeres, em comparação com seus companheiros ou familiares do sexo masculino. 

A despreocupação masculina soma-se a falta de incentivos à ocupação das mulheres no 

mercado produtivo, já que, a precarização encontrada no espaço produtivo não compensa a 

exaustão da dupla jornada de trabalho (NOGUEIRA, 2010). 
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Na família patriarcal, o homem tem certa tendência a legislar a vida da mulher e se 

apossar de uma quantidade significativa de seu trabalho doméstico, já que ainda que se 

beneficie dela, não a retribui com nenhuma contraprestação (NOGUEIRA, 2010). 

As mulheres, por diversos motivos se tornam responsáveis pelas tarefas domésticas, 

podendo ser por falta de estudo suficiente para ingressar o mercado de trabalho ou por questão 

afetiva, os motivos, por vezes, se esbarram no machismo estrutural, posto que poucas são as 

famílias que criam suas filhas para serem boas profissionais e não boas esposas. 

Além disso, há a imagem projetada socialmente nas mulheres. De acordo com Barcinski, 

Capra-Ramos, Weber & Dartora (2013), umas das faces que resulta essa projeção de imagem 

feminina é o Marianismo, fundamentado no ideal de mulher caracterizado pelo sofrimento, 

sacrifício e abnegação. 

A constituição da imagem social feminina se constrói utilizando por base a Virgem 

Maria, daí o nome de Marianismo ao fenômeno, e essa construção colabora com a ideia 

tradicional de papel feminino na esfera doméstica. 

De acordo com os autores, a identidade das mulheres é baseada na ideia de criar, bem 

como manter vínculos afetivos, além da necessidade de disponibilidade para cuidar dos outros. 

O direcionamento de atitudes femininas sempre se pauta no próximo e desse direcionamento 

surge o negligenciamento dos desejos femininos em favor de outrem. 

Assim, a capacidade de formar e manter vínculos torna-se um atributo feminino e em 

razão disso, quase uma obrigação feminina. A ideia é a de que mulheres são acolhedoras e quem 

não cumpre esse papel é alvo de julgamentos. Tanto sociais quanto de si. 

Ao pensar nesse processo de construção social parece mais fácil entender de onde surgiu 

essa reserva feminina ao trabalho doméstico, bem como por qual razão essa separação 

permanece tão forte, ainda nos tempos atuais. 

De acordo com Zibetti e Pereira (2010), a origem do trabalho doméstico tem sua base 

no período escravagista brasileiro, realizado por mulheres, de maneira gratuita ou semigratuita, 

mesmo quando realizado por mulheres livres. Após esse período, passou a ser utilizado como 

forma de retribuição pelo apadrinhamento recebido. 

O fenômeno resultante desses fatores é o acúmulo do trabalho reprodutivo e produtivo 

às mulheres, consistindo na sobrecarga feminina com uma dupla jornada de trabalho, 
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caracterizada pelo trabalho produtivo, sem que se perca a responsabilidade sobre a execução do 

trabalho reprodutivo em seu domicílio. 

Essa desigualdade na distribuição de afazeres traz indignação e foi pauta de alguns 

movimentos. No ano de 2021, se completa 53 anos dos movimentos sociais que ocorreram em 

maio de 1968, movimentos que lutavam e reivindicavam o fim da opressão que as mulheres 

eram submetidas, bem como pela igualdade de direito entre os sexos. 

Contudo, apesar de haver decorrido tantos anos, cerca de meia década, será que 

realmente houve algum avanço significativo? Era de se esperar que com o passar de tantos anos, 

ao menos a separação de trabalho assalariado e doméstico fosse mais justa, porém ao longo 

deste trabalho torna se possível perceber que esse segmento permanece como obrigação quase 

exclusiva feminina. 

Dessa forma, segundo Lawson (2019), as mulheres caem em uma “cilada de igualdade”, 

pois apesar de parecer que estão conquistando espaço junto aos homens, estão desempenhando 

funções iguais as dos homens inseridos no mercado produtivo e, ainda sim, realizando o 

trabalho doméstico em seus lares. 

Há quem enxergue o espaço privado como um espaço de exercício de poder feminino. 

Barcinski, Capra-Ramos, Weber & Dartora (2013) apresentam a ideia de que o espaço 

doméstico não é desprovido de poder, a forma mais comum de utilização de poder feminino 

seria, portanto, a execução do trabalho doméstico. 

Assim, por meio dos cuidados domésticos, a mulher se tornaria peça fundamental do 

funcionamento familiar e geraria dependência e submissão de quem as cerca, ao menos, no 

espaço privado familiar. 

Porém, as dificuldades enfrentadas pelas mulheres não decorrem apenas de gênero, são 

aspectos importantes a etnia e a classe social. Por isso, o próximo item analisará como essas 

variantes impactam na ocupação do mercado formal de trabalho por essas mulheres. 

2.4 Das diferenças, étnicas e sociais, entre as mulheres negras e brancas no 

mercado formal de trabalho 

O capitalismo gera desigualdade social e é por meio desta desigualdade que ele 

sobrevive e se fortalece. Não é útil, para o capitalismo, que pessoas de camadas sociais diversas 

compartilhem os mesmos sonhos. 
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Aliás, como poderia de uma realidade tão diferente surgir pontos comuns de interesse? 

Se isso parece tão óbvio, consequentemente, deve ser óbvia a constatação de que não se pode 

tratar de gêneros como grupos uniformes. A partir dessa constatação surge a necessidade de 

diferenciar as posições ocupadas por mulheres de raças e camadas sociais diferentes. 

As mulheres de classes diferentes possuem estilos de vida diferentes e em consequência, 

culturas diferentes, sendo umas mais oprimidas que as outras. As que pertencem a classe 

superior têm mais condições e conseguem, de maneira mais fácil, romper as barreiras de 

dominação masculina (LAWSON, 2019). 

As de classe inferior lutam pela produção material da vida e acabam destinadas aos 

empregos mais desvalorizados financeira e socialmente. Já que apesar de possuírem camadas 

diferentes, pertencem ao grupo subalterno quando em comparação com os indivíduos do sexo 

masculino (LAWSON, 2019). 

Dessa forma, mesmo que logicamente pareçam ocupar o mesmo segmento, em posições 

horizontalmente iguais, existem diferenças nas posições ocupadas quando a análise recai em 

aspectos mais detalhados. Não só por ser mulher se ocupa o mesmo lugar, a posição ocupada 

depende de diversas amostras. 

Dominações diferentes resultam em opressões e necessidades distintas. Assim, as 

aspirações e os sonhos de mulheres de classe mais alta em pouquíssimos pontos são 

compartilhadas com as de classe mais abastada. É de se esperar que mundos tão diversos 

possuam tão poucos interesses em comum. 

As mulheres pobres são entendidas como um grupo duplamente vulnerável já que se 

encontram em uma sociedade onde a cultura dominante surge de acordo com os interesses da 

elite e dos homens (LAWSON, 2019). Assim, sofrem por gênero e classe. 

Em termos gerais, as diferenças raciais, seja entre homens ou mulheres, é capaz de, 

praticamente, definir o destino das pessoas. Segundo dados do IBGE (2018), a distribuição de 

pessoas abaixo da linha da pobreza possui incidência maior entre negros do que entre os não 

negros. 

A distribuição de renda inferior a US$ 5,50/dia ocorre na proporção de 15,4% entre os 

brancos, enquanto entre os negros ocorre na proporção de 31,9%. Quando o valor é inferior a 

US$ 1,90/dia, a proporção é de 3,6% entre os brancos e 8,8% entre pessoas pretas ou pardas. 
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Além disso, a taxa de analfabetismo total entre os brancos é de 3,9%, enquanto para as 

pessoas pretas ou pardas é de 9,1%. Os números mais chocantes são com relação à violência, a 

taxa de homicídio, por 100 mil jovens é de 34% entre brancos e 98,5% entre pretos e pardos. 

Umas das esferas em que se torna mais claro os efeitos e consequências da discriminação 

é o mercado de trabalho. Segundo Soares (2000), existe um grupo padrão: o de homens brancos 

e três outros grupos: o dos homens negros e das mulheres brancas e negras. Todavia, em razão 

do tema do trabalho, a análise apresentada será somente em relação ao grupo de mulheres, 

brancas e negras, bem como acerca de suas camadas sociais. 

Quando um trabalho busca adentrar determinados temas, torna-se clara a dificuldade de 

informações, bem como o desinteresse por alguns detalhes. Muito se fala, e critica, sobre a 

tendência masculina de tratar a experiência masculina como universal, mesmo sendo fato que 

experiências masculinas e femininas em muito se diferem. 

Porém, ao buscar dados e artigos sobre mulheres e mercado de trabalho, foi possível 

perceber que pouquíssimos deles tiveram a preocupação de separar essas mulheres. Na maioria 

destes, o ser mulher é tratado como um grupo universal, desprezando circunstâncias raciais e 

sociais.  

Em toda a história americana, o imperialismo racial dos brancos apoiou o costume 

dos acadêmicos em usar o termo “mulheres” mesmo que eles se referissem 

unicamente às experiências das mulheres brancas. No entanto tal costume, praticado 

conscientemente ou não, perpetuou o racismo na negação da existência de mulheres 

não-brancas na América. Também perpetuou o sexismo quando assumiu que a 

sexualidade é a única caraterística auto definidora das mulheres brancas e negou a sua 

identidade racial. (HOOKS, 2014, p. 6). 

 

Assim, em termos quantitativos, não foi encontrada qualquer pesquisa que se dedicasse 

à análise de mulheres brancas e negras, bem como de classes sociais diferentes. As pesquisas 

se referem ao grupo ‘mulher’ e ‘homem’, como se todos os indivíduos desses grupos 

compartilhassem da mesma vivência. 

Essa problemática há muito se encontra presente quando se trata de estudos sobre o 

tema, de acordo com Alves (2013), as análises a respeito das relações sociais de gênero e as 

relações de classe sempre foram enxergadas de forma antagônica. 

As relações sociais de sexo são desiguais, hierarquizadas, antagônicas de exploração e 

opressão entre duas categorias de sexo que foram socialmente construídas. As relações de classe 

são entendidas como um dos componentes da superexploração econômica, tanto de homens 
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quanto de mulheres (HIRATA, 2002). E, por isso, estas eram sempre estudadas de forma 

separada e seguindo critérios de importância entre elas (ALVES, 2013). 

Por décadas a mulher negra vinha sendo apontada como aquela que experimenta a maior 

precariedade do mercado de trabalho brasileiro (BENTO, 1995). Tendo em vista essa 

disparidade, como deixar de lado essas informações e tratar as mulheres como seres em pé de 

igualdade entre si? 

Segundo Carneiro (2003), o racismo também superlativa os gêneros por meio de 

privilégios que advêm da exploração e exclusão dos gêneros subalternos. Institui para os 

gêneros hegemônicos padrões que seriam inalcançáveis numa competição igualitária. Assim, a 

luta das mulheres vem alterando seu objetivo principal e adicionando novos contornos que 

necessitam de mudanças. 

A interseccionalidade13 entre racismo e sexismo é uma das faces mais perversas dos 

males que atingem mulheres negras (PINTO, 2006). Além disso, seus desdobramentos atingem 

diversos setores das vidas dessas mulheres: saúde, educação, violência e o mercado de trabalho. 

Conforme Carneiro (2003), é fato sabido que a distância que separa negros e brancos no 

país é enorme em relação à posição ocupacional e essa proporção se torna ainda maior quando 

o tópico de gênero e raça é levado em consideração. 

Para as mulheres negras alcançarem os mesmos padrões salariais das mulheres 

brancas com quatro a sete anos de estudos elas precisam de mais quatro anos de 

instrução, ou seja, de oito a onze anos de estudos. Essa é a igualdade de gênero e de 

raça instituídas no mercado de trabalho e o retorno que as mulheres, sobretudo as 

negras, tem do seu esforço educacional. (CARNEIRO, 2003, p. 6). 

 

A diferença de tratamento das mulheres se origina lá nos tempos da escravidão e o tempo 

que as mulheres brancas dispunham fez falta para que as mulheres pretas pudessem ter controle 

sobre seu futuro e assumir seus destinos (DAVIS, 2016). 

No entanto, da mesma maneira que suas irmãs brancas chamadas de “donas de casa”, 

elas cozinharam e limparam, além de alimentar e educar incontáveis crianças. E, ao 

contrário das donas de casa brancas, que aprenderam a se apoiar no marido para ter 

segurança econômica, as esposas e mães negras, geralmente também trabalhadoras, 

raramente puderam dispor de tempo e energia para se tornar especialistas na vida 

doméstica. (DAVIS, 2016, p. 221). 

 

 
13 De acordo com Crenshaw (2002), trata-se de uma conceituação do problema que trata especificamente da forma 

pela qual o racismo, patriarcalismo, opressão de classes e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades 

que estruturam posições sociais. 
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Conforme já apresentado em item 1.5 deste trabalho, as mulheres pretas, por muitas 

vezes, são tratadas como um trampolim para a mulher branca. Ao explorarem a mão de obra de 

mulheres pretas, mulheres brancas são capazes de adentrar o mercado de trabalho formal e se 

dedicarem a seus anseios profissionais. 

As enervantes obrigações domésticas das mulheres em geral oferecem uma flagrante 

evidência do poder do sexismo. Devido à intrusão adicional do racismo, um vasto 

número de mulheres negras teve de cumprir as tarefas de sua própria casa e também 

os afazeres domésticos de outras mulheres. E com frequência as exigências do 

emprego na casa de uma mulher branca forçavam a trabalhadora doméstica a 

negligenciar sua própria casa e até mesmo suas próprias crianças. Enquanto 

empregadas remuneradas, elas eram convocadas a ser mães e esposas substitutas em 

milhões de casas de famílias brancas. (DAVIS, 2016, p. 225). 

 

Ao se realizar a análise de dados do IBGE (2018), é possível perceber que a população 

preta (inclusos os pardos) além de serem a maior parte da população, ainda são a maior parte 

de força de trabalho. Em 2018, os pretos e pardos correspondiam a 57,7 milhões de pessoas, 

enquanto a população não preta correspondia a 46,1 milhões. 

Porém, apesar de corresponderem a um pouco mais da metade da força de trabalho, 

cerca de 54,9%, formavam cerca de 64,2% dos desocupados e 66,1% dos subutilizados na força 

de trabalho. 

Por muitos anos, o argumento para essa disparidade foi o de que o mercado de trabalho 

não olha cor ou sexo, apenas se atenta aos dados objetivos necessários, como o nível de 

instrução. Contudo, de acordo com os dados do IBGE (2018), este argumento é desmontado já 

que a taxa de subutilização é maior entre pessoas pretas e pardas, independentemente de seu 

nível de instrução. 

A informalidade do mercado de trabalho também atinge mais às populações pretas e 

pardas. No ano de 2018, de acordo com o IBGE, enquanto a população branca ocupava 34,6% 

das ocupações em mercado informal, a população parda ou negra atingia a porcentagem de 

47,3% de ocupação desse mesmo mercado. 

Figura 13. População na força de trabalho, desocupada e subutilizada (%) 

Figura 14. Taxa de subutilização, por nível de instrução (%) 
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Fonte: IBGE. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (2018). 

 Ainda de acordo com dados do IBGE (2018), o recorte por sexo não apresentou 

diferenças tão significativas em relação às pessoas em ocupação informal. Os resultados 

demonstraram que a situação de pessoas, independente do sexo, de cor preta ou parda era mais 

desvantajosa. 

A diferença em menor proporção quando comparada em razão do sexo pode ser 

explicada pelo mercado informal ser, em geral, realizado pela própria pessoa, sem hierarquias 

e, consequentemente, sem a influência de fatores que dificultam a inserção no mercado.  

O indivíduo será contratado pessoalmente para prestação de serviços, ou seja, o único 

detalhe observado será a qualidade de seu trabalho. Em geral, as pessoas se preocupam menos 

com as características do trabalhador que as empresas e por isso, a ocupação ocorre em graus 

mais similares, independentemente do sexo do profissional. 

Em 2018, o rendimento médio mensal das pessoas brancas ocupadas foi de R$ 2.796,00, 

enquanto o das pessoas pretas ou pardas foi de R$ 1.608,00, ou seja, em comparação a 

população branca empregada teve rendimento médio mensal superior a 73,9% ao da população 

negra. 

O diferencial por cor ou raça é maior que o em razão do sexo. Enquanto as mulheres 

receberam 78,7% dos rendimentos dos homens, as pessoas de cor preta ou parda receberam 

apenas 57,5% dos rendimentos das pessoas de cor ou raça branca. O diferencial dos 

rendimentos, em razão da cor, pode ser explicado pela segregação ocupacional, remuneração 

inferior, mesmo em ocupações semelhantes, e disparidade de oportunidade escolar. 

Os dados do IBGE (2018) combinados por cor ou raça apresentam diferentes resultados 

comparativos. Os homens brancos, como bem se pode imaginar, em razão de estarem ocupando 

posições de destaque, encontram-se no topo, sendo utilizados como ponto de partida da análise. 
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Da proporção entre os rendimentos da mulher preta ou parda com relação ao homem 

branco surge a maior diferença de rendimentos, já que a mulher preta ou parda recebe menos 

da metade do que o homem branco recebe, cerca de 44,4%. 

A análise referente aos rendimentos das mulheres pretas e pardas em comparação com 

as brancas, revela que a proporção dos rendimentos é de 58,6%. Bem próxima à proporção entre 

o rendimento do homem preto ou pardo em comparação com o homem branco. 

Além disso, o segundo grupo de maior vantagem é o da mulher branca, que possui 

rendimentos superiores ao das mulheres pretas e pardas, em proporção acima mencionada, e 

em relação aos representantes masculinos pretos e pardos, dessa vez na proporção de 74,1%. 

Figura 15. Razão de rendimentos das pessoas ocupadas (%) 

 

Fonte: IBGE. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (2018). 

A mulher preta ou parda estar na posição de maior desvantagem pode ser explicada pelo 

processo de desumanização da mulher preta que durou décadas e, ao observarmos bem, ainda 

vemos presente. A mulher preta é tratada como mais forte que as mulheres brancas e com isso, 

a elas sobram realizar os trabalhos mais penosos. 

A área que mais claramente revela a diferenciação entre o status dos escravos homens 

e as mulheres escravas é a área do trabalho. O homem negro foi inicialmente 

explorado como um trabalhador dos campos; a mulher negra foi explorada como uma 

trabalhadora dos campos, uma trabalhadora das tarefas domésticas, uma criadora de 

animais e como um objeto dos assaltos sexuais dos homens brancos. (HOOKS, 2016, 

p. 15) 
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Com base nos dados IBGE, no ano de 2018, o gráfico, abaixo apresentado, referente ao 

rendimento médio real habitual do trabalho principal das pessoas ocupadas (R$/hora), 

demonstra que o nível de instrução, qualquer que seja, apresenta rendimentos inferiores para as 

pessoas de cor preta ou parda. 

Figura 16. Rendimento médio real habitual do trabalho principal das pessoas ocupadas (R$/hora) 

 

Fonte: IBGE. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (2018). 

Conforme dados do IBGE (2018), apesar da população preta ou parda ser maioria em 

nosso país, cerca de 55,8%, esse grupo teve a proporção de apenas 27,7% quando se consideram 

os 10% com maior rendimento. Em contrapartida, quando se analisa a população entre os 10% 

com menor rendimento, o número salta para 75,2% dos indivíduos. 

A desigualdade não atinge apenas o mercado de trabalho, como já era esperado, atinge, 

inclusive, todas as áreas da vida dessas pessoas. O fator raça demonstra que possui influência 

até mesmo na condição de moradia e acesso à educação e outros serviços por essas pessoas. 

Apesar de avançarmos enquanto sociedade, muitos ainda não desejam pôr fim a seus 

preconceitos e permanecem sedimentando locais de ocupação. No auge de seus privilégios, 

baseados em discursos sobre meritocracia utilizam exceções como regra e romantizam o 

sofrimento de pessoas pretas e pobres, que, com toda certeza, não possuem as mesmas 

oportunidades. 

Em um país onde a maioria, quanto à raça, é preta ou parda e quanto ao sexo é feminina 

seria de se esperar maior representatividade desses grupos em posições de poder, na política ou 

no mercado de trabalho. Mas a realidade é diferente, aos homens é dado voz e prestígio e às 

mulheres, apesar do avanço, nem metade desse protagonismo. 
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 E sob esses moldes a sociedade permanece atuando de forma preconceituosa e 

retrógrada. Enquanto nossos representantes se elegerem com discursos que exaltam a vontade 

da maioria em detrimento da minoria o país não experimentará melhoras significativas. Aliás, 

que maioria? A numérica, como bem se pôde observar, é composta por mulheres e pessoas de 

cor preta ou parda. 

Por fim, enquanto os locais de representação do povo forem ocupados por homens 

brancos que pouquíssimo se interessam sobre as adversidades e obstáculos enfrentados pelas 

mulheres, principalmente negras, não haverá o que se falar sobre avanço social. 

3. A MULHER E O TRABALHO NO ÂMBITO ILÍCITO NO BRASIL 

Os modelos de gênero se estabelecem a partir de um panorama relacional, ou seja, o que 

é culturalmente masculino necessita da diferenciação com o feminino para fazer sentido. Assim, 

as identidades masculinas e femininas se pautam nas aproximações e afastamentos que os dois 

gêneros possuem, seja com relação às atitudes, comportamentos e emoções (GOMES, 2008). 

É possível perceber forte articulação entre a masculinidade e a violência e com isso, atos 

violentos masculinos são vistos como resultantes da própria condição masculina (GOMES, 

2008). A violência, com isso, se torna referência para se diferenciar o homem e a mulher. A 

partir desses atributos se justifica a posição da mulher como vítima e nunca como perpetradora 

de violência.  

Tal afirmação se comprova com a falta de penalização de mulheres em prisões. 

Enquanto os homens eram apenados em prisões, historicamente, as mulheres eram punidas em 

hospitais psiquiátricos, conventos e espaços religiosos. Com isso, possível perceber que a 

criminalidade dos homens era considerada algo dentro da normalidade, uma quebra de contrato 

e as mulheres que cometiam crimes eram consideradas loucas (BORGES, 2019). Contudo, 

cumpre esclarecer que a insanidade só era considerada para mulheres brancas, pois para as 

mulheres negras e indígenas sempre houve punição pela criminalidade. Enquanto escravas, 

inclusive, nem necessitavam praticar crimes para serem punidas (BORGES, 2019). 

Assim, o que explicaria a entrada de mulheres no mundo do crime? Se estas não são 

naturalmente violentas, o que justificaria sua entrada no mercado ilícito14?  

 
14 A utilização do termo “mercado ilícito” se dá em razão das atividades realizadas serem de origem ilícita. Serve 

para diferenciar as características e a realidade do mercado ilícito e lícito, que embarca o mercado formal e 

informal. 
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A figura feminina é idealizada, por motivos que já foram apresentados neste trabalho, 

como de alguém doce e sereno. Mulheres não deveriam delinquir e por muitos anos, sequer 

foram consideradas como seres capazes de fazê-lo. E por isso, quando mulheres desrespeitam 

a lei, se tornam transgressoras, tanto da lei quanto das prescrições sociais de gênero. 

Lombroso identificou sinais biológicos a determinados tipos de delitos cometidos por 

mulheres, sendo: criminosas natas, ocasionais, ofensoras histéricas, criminosas de paixão, 

suicidas, mulheres criminosas lunáticas, epilépticas e moralmente insanas (MENDES, 2012). E 

com isso, concluiu que as mulheres possuíam estrutura biopsicológica que favorecia uma maior 

adaptação e obediência às leis e por isso, ela delinquia menos que os homens. Porém, a mulher 

se mostrava potencialmente amoral, enganosa, fria, calculista e sedutora e assim, mesmo que 

não fossem impulsionadas ao crime cairiam na prostituição (MENDES, 2012). 

Em estudos lombrosianos a associação entre beleza e perigo, bem como à maior 

capacidade de ludibriar e enganar pessoas estava presente. A mulher era mais perigosa quando 

mais bonita fosse (MENDES, 2012).  

Nesse ponto, é possível perceber certa similaridade com estudos e conceitos religiosos, 

já que Eva foi responsável por fazer Adão pecar, ou seja, partiu da mulher o pecado e como 

figura sedutora, continuava a seduzir outras pessoas e os levar ao cometimento de pecados e, 

até mesmo, crimes. 

Alguns outros estudos, desenvolvidos por Freud, afirmavam que a mulher que cometia 

algum tipo de infração era incapaz de atingir níveis normais de passividade e dependência e por 

isso, estavam pré-dispostas a desempenhar comportamentos “pseudomasculinos”, como o 

crime (CHERNICHARO, 2014). 

As mulheres que cometiam crimes estavam em uma rebelião interna contra os papéis 

biológicos que lhe foram reservados. Essas mulheres estavam assumindo papel masculino por 

não aceitar ou não se adequar aos padrões que lhe foram atribuídos (CHERNICHARO, 2014). 

Por muitos anos, os crimes praticados por mulheres foram renegados e não explorados 

pelos historiadores. De acordo com Barcinski & Cúnico (2006), o pouco interesse teórico sobre 

os crimes femininos era justificado pela baixa taxa de crimes nos quais as mulheres estão 

diretamente envolvidas e à percepção de que esses crimes são de menor gravidade e violência. 

Além disso, diferente do que se defende quanto aos homens, Barcinski & Cúnico (2006) 
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defendem que a maioria dos autores enfatizam a participação de homens na iniciação criminosa 

feminina, ou seja, as mulheres seriam vítimas dos homens ao seu redor. 

Parte da ideia de que mulheres são influenciadas por homens a entrarem no mundo do 

crime é fruto de histórias divulgadas e da reprodução do tema em filmes e novelas. São muito 

mais comuns as histórias de mulheres que começam a praticar crimes para ajudar seus 

companheiros do que as histórias de mulheres que entram nesse mundo em busca de poder, 

ainda que estas também existam. 

De acordo com Chernicharo (2014), alguns estudos apontam que 85% dos 

companheiros de mulheres presas também estão presos, o que pode indicar alguma relação entre 

a inserção dessas mulheres pelos homens de sua vida. Essas mulheres que entram no mundo do 

crime por influência de seus companheiros ou de outros homens de sua família se tornam a cara 

das mulheres do crime que serão encarceradas e punidas por um comportamento que não é 

socialmente reconhecido como feminino (BARCINSKI & CÚNICO, 2006). 

Apesar de as mulheres, por conta de idealização do amor, possuírem uma tendência 

maior a se aventurarem no mundo o crime por seus companheiros, segundo os autores, a 

hipótese de influência dos homens não aparece como grande motivador da inserção no tráfico. 

O fator socioeconômico aparece como motivo na maioria das pesquisas.  

O próximo item é destinado à descoberta do perfil prisional feminino no Brasil, por 

meio de análise de dados fornecidos pelo INFOPEN, bem como por revisão bibliográfica, a fim 

de que seja possível entender quais são as variantes que influenciam no cometimento de crimes 

por mulheres. 

3.1 Perfil da população prisional feminina 

De acordo com dados fornecidos pelo INFOPEN (2015), a população carcerária 

feminina cresceu mais que a masculina entre os anos de 2000 e 2014. Neste período, o aumento 

foi de 567% para a população feminina, enquanto para a masculina foi de 220%. 

Inicialmente, cumpre esclarecer que os dados referentes ao tema estudado são escassos, 

bem como desatualizados e incompletos. Nem sempre os dados apresentados condizem com a 

realidade, pois são fornecidos de maneira inconsistente. Segundo Chernicharo (2014), a 

produção dos dados quantitativos possui como característica uma cegueira de gênero, já que as 

mulheres possuem baixa presença em termos percentuais no sistema penitenciário. Os dados 

das mulheres se encontram em uma espécie de limbo de representação. 
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Ainda há o fato de que o conceito de crimes ligados às drogas é muito amplo, em razão 

da quantidade de condutas previstas no tipo penal. A utilização do conceito de forma 

diferenciada a cada pesquisa modifica os resultados e produz considerações finais diversas. 

O levantamento de dados sobre as mulheres privadas de liberdade é realizado pelo 

Departamento Penitenciário Nacional, por meio do Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias (INFOPEN) e de acordo com seu site, o último levantamento foi realizado em 

junho de 2017. 

Em junho de 2017, o total da população carcerária feminina brasileira era de 37.828, 

sendo 36.612 mantidas em unidades administradas pelas Secretarias Estaduais e 1.216 

custodiadas em carceragens de delegacias de polícia ou outros espaços de custódia 

administrados pelo Governo Estadual (INFOPEN, 2018). É possível observar um déficit de 

vagas de 5.991 vagas e isso, perfaz uma taxa de ocupação de 118,8% de mulheres presas no 

Brasil (INFOPEN, 2018). 

O número de homens e mulheres privados de liberdade em cada Estado do país possui 

bastante diferença, como restará demonstrado em tabela abaixo apresentada. 

Figura 17. Mulheres privadas de liberdade no sistema prisional e em carceragens de delegacias – junho de 

2017 

PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE EM SIST. PRISIONAL E CARCERAGENS 

     Carceragens Sist. prisional (Est. e Fed.) TOTAL 

                                    

UF 

Masc. Fem. Total Masc. Fem.  Total Masc. Fem.  Total 

AC 0 0 0 5.849 414 6.263 5.849 414 6.263 

AL 338 1 339 7.009 412 7.421 7.347 413 7.760 

AM 0 0 0 7.713 1.218 8.931 7.713 1.218 8.931 

AP 0 0 0 2.698 108 2.806 2.698 108 2.806 

BA 2.666 132 2.798 13.530 501 14.031 16.196 633 16.829 

CE NI NI 865 24.559 1.439 25.998 24.559 1.439 26.863 

DF 127 3 130 15.112 652 15.764 15.239 655 15.894 

ES 0 0 0 19.007 1.053 20.060 19.007 1.053 20.060 

GO 508 60 568 19.799 884 20.683 20.307 944 21.251 

MA 2 0 2 8.341 423 8.764 8.343 423 8.766 

MG NI NI 1.732 71.616 3.365 74.981 71.616 3.365 76.713 

MS 540 49 589 14.974 1.211 16.185 15.514 1.260 16.774 

MT 0 0 0 11.769 523 12.292 11.769 523 12.292 
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PA 367 0 367 15.234 889 16.123 15.601 889 16.490 

PB 3 0 3 11.551 570 12.121 11.554 570 12.124 

PE 0 0 0 29.614 1.387 31.001 29.614 1.387 31.001 

PI 0 0 0 4.159 209 4.368 4.159 209 4.368 

PR 9.108 630 9.738 38.163 1.963 36.149 34.211 1.963 36.174 

RJ 0 0 0 50.523 2.168 52.691 50.523 2.168 52.691 

RN 0 0 0 8.740 512 9.252 8.740 512 9.252 

RO 0 0 0 10.586 797 11.383 10.586 797 11.383 

RR 7 4 11 2.421 158 2.579 2.248 158 2.590 

RS 25 0 25 34.186 1.963 36.146 64.211 1.963 36.174 

SC 0 0 0 20.495 1.063 21.558 20.495 1.063 21.558 

SE 0 0 0 4.686 202 4.888 4.686 202 4.888 

SP 2.231 337 2.568 214.280 12.183 226.463 216.511 12.520 229.031 

TO 0 0 0 3.393 180 3.573 3.393 180 3.573 

 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (2017). Tabela elaborada pela autora. 

O local com menor diferença é o Amapá (AP), que conta com 2.698 presos masculinos 

e 108 presas femininas, já o local com a maior diferença é São Paulo (SP), com 216.511 presos 

masculinos e 12.520 presas femininas. Porém, não há como fazer uma análise sobre a 

proporcionalidade desses números, separadas por gênero, já que os números e as populações de 

cada estado são muito divergentes. 

Abaixo será apresentado gráfico de evolução das mulheres privadas de liberdade entre 

2000 e 2017. De acordo com o gráfico é possível observar que o crescimento populacional 

feminino é constante, houve redução apenas entre 2004 e 2005 e entre 2016 e 2017 no total de 

mulheres custodiadas (INFOPEN, 2018). 

Figura 18. Evolução das mulheres privadas de liberdade entre 2000 e 2017 
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Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (2017).  

O Estado de São Paulo concentra 31,6% da população prisional feminina do país, com 

12.283 mulheres privadas de liberdade, em sequência há o Estado de Minas Gerais com 10,6% 

ou 3.365 mulheres, seguido pelo Rio de Janeiro com 7,3% ou 2.168 mulheres (INFOPEN, 

2018). 

O estado do Amapá segue com a menor população prisional feminina no país, tendo 108 

presas ou 0,29% das mulheres privadas de liberdade (INFOPEN, 2018). Abaixo será 

apresentado o gráfico da população prisional feminina por unidade da federação. 

Figura 19. População prisional feminina no Brasil por unidade da federação 
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Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (2017).  

Segundo INFOPEN (2017), a taxa de aprisionamento é baseada na razão entre o número 

total de mulheres que se encontram privadas de liberdade pela quantidade populacional do país. 

A razão obtida é multiplicada por 100 mil. Todas as unidades masculinas do país se encontram 

superlotadas. Entre as unidades femininas que informaram a taxa de ocupação, 18 estados 

brasileiros estão também em superlotação (INFOPEN, 2017). 

Em junho de 2017, o Brasil registrou 35,52 mulheres presas para cada 100 mil mulheres. 

Em comparação com o mesmo período no ano anterior é possível perceber que a taxa vem 

apresentando diminuição, conforme segue em gráfico abaixo apresentado. 

Figura 20. Evolução da taxa de aprisionamento de mulheres no Brasil entre 2000 e 2017 

 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (2017). Gráfico elaborado pela autora. 

Conforme apresentado pelo INFOPEN (2017), quando realizada análise sobre o perfil 

socioeconômico das mulheres privadas de liberdade no Brasil, não é possível o cruzamento 

entre as diferentes variáveis que integram o perfil populacional.  

A análise dos dados somente pode ser realizada de forma agregada. A maior parte das 

mulheres privadas de liberdade, em relação à faixa etária, é composta por jovens, segundo 

classificação do Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852/2013). A faixa etária entre 18 e 24 anos 

possui a proporção de 25,22%, entre 35 e 49 anos a proporção é de 22,66% e entre 25 e 29 anos 

a proporção passa a ser de 22,11% (INFOPEN, 2017). As mulheres jovens são maioria no 

sistema carcerário em todos os estados e tal fato será demonstrado em tabela abaixo 

apresentada. 

Figura 21. Faixa etária das mulheres privadas de liberdade por unidade da Federação 
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UF 18 – 24  25 – 29 30 – 34 35 – 45  46 – 60 61 – 70 + de 70 

AC 49,62 22,56 11,28 12,78 3,76 - - 

AL 35,19 25,49 16,02 17,96 5,10 0,24 - 

AM 35,78 23,63 19,09 17,16 4,34 - - 

AP 11,11 21,30 18,52 33,33 14,81 0,93 - 

BA 30,86 26,91 18,10 14,62 8,12 1,39 - 

CE 31,62 21,49 15,02 20,50 9,79 0,75 0,83 

DF 21,32 23,93 19,94 25,46 8,74 0,61 - 

ES 22,06 24,20 22,59 21,26 9,36 0,53 - 

GO 28,24 31,63 20,17 13,80 5,52 0,64 - 

MA 28,78 22,26 19,88 18,69 10,39 - - 

MG 24,12 21,39 17,87 25,34 10,23 1,05 - 

MS 24,15 21,15 19,23 24,65 9,33 1,50 - 

MT 33,71 26,14 14,77 20,45 4,55 0,38 - 

PA 41,04 29,43 15,45 9,58 3,49 1,01 - 

PB 21,84 20,20 20,82 28,98 7,35 0,61 0,20 

PE 25,81 19,89 13,30 22,46 17,88 0,67 - 

PI 34,68 30,06 17,92 10,40 5,20 0,58 1,16 

PR 26,79 25,32 20,52 14,97 7,95 1,29 0,24 

RJ 25,77 18,95 17,01 24,54 11,56 1,94 0,24 

RN 46,76 21,58 13,67 9,35 8,63 - - 

RO 24,28 24,28 23,52 13,12 8,41 0,38 - 

RR 10,13 37,34 22,78 20,89 8,86 - - 

RS 16,01 18,92 19,31 28,93 14,91 1,87 0,06 

SC 20,77 21,34 16,93 26,46 13,09 1,42 - 

SE 25,87 19,90 16,42 28,36 8,96 0,50 - 

SP 23,46 21,51 18,75 23,53 10,60 1,95 0,21 

TO 24,32 43,24 13,51 8,11 10,81 - - 

BR 25,22 22,11 18,33 22,66 10,14 1,40 0,15 

 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (2017). Tabela elaborada pela autora. 

A população carcerária jovem é a que se encontra em 18 e 29 anos, sendo não jovem a 

que se encontra acima de 30 anos. A partir dessa divisão se tornou possível calcular a taxa de 

aprisionamento e esta taxa, para cada grupo de 100 mil mulheres jovens no Brasil, é de 100,69m 

enquanto entre as não jovens é de 21,7 (INFOPEN, 2017). 

Utilizando por referência a etnia/cor, é possível perceber que a maior representação das 

mulheres privadas de liberdade se encontra entre as pardas/pretas. Os dados obtidos indicam 
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que, somadas, as mulheres pretas e pardas totalizam 66,55% da população carcerária nacional 

(INFOPEN, 2017). 

Entre as mulheres privadas de liberdade há cerca de 48,04% que são de etnia/cor parda, 

35,59% que são brancas e 15,51% que são pretas. Em termos gerais, segundo o gráfico que será 

apresentado, possível perceber que os estados do Acre, Amazonas e Sergipe concentram mais 

de 85% de sua população carcerária feminina entre as mulheres de cor/etnia preta ou parda 

(INFOPEN, 2017). 

Dessa forma, torna-se fácil perceber que, mais uma vez, a cor/etnia das pessoas é 

responsável por sedimentar locais de ocupação. Se não fosse assim, a proporção entre mulheres 

de etnias/raças diferentes seria, ao menos, semelhante. 

A análise por cor/etnia ainda esbarra na autodeclaração. Aos poucos a população vem 

se identificando melhor no interior de uma população identitária, ou seja, partem do tipo médio, 

codificado na cor parda, e se autodeclaram pertencentes a outros grupos étnicos. Porém, essa 

mudança de comportamento encontra alguns obstáculos, a identificação da população brasileira 

tem diversos pontos de partida como: origem, ancestralidade, bem como aparência, além do 

sentimento de pertencimento de um determinado grupo de cor. E tudo isso influencia na 

autodeclaração e nos resultados obtidos (PETRUCCELLI, 2002). 

Assim, muitas das pessoas que seriam consideradas negras se autodeclaram pardas e 

ocasionam essa concentração desproporcional entre os representantes de cada raça. O conceito 

de pessoa parda é muito amplo e, por isso, há uma maior identificação, apesar desse cenário 

estar mudando, graças à representatividade que a população negra vem experimentando. 

Figura 22. Etnia/cor das mulheres privadas de liberdade por Unidade Federativa 

UF BRANCA NEGRA PARDA AMARELA INDÍGENA 

AC 3,01 3,01 93,98 0 - 

AL 14,36 27,23 58,42 0 - 

AM 11,35 4,84 93,32 0,39 0,10 

AP 15,73 16,85 66,29 0 1,12 

BA 14,71 23,16 61,85 0 0,27 

CE 11,72 15,39 72,79 0,10 0 

DF 14,88 21,17 62,58 1,38 0 

ES 27,74 21,93 49,80 0,53 0 

GO 25 15,42 59,11 0,47 0 

MA 14,97 18,56 66,17 0,3 0 



76 
 

MG 29,07 22,29 47,23 1,06 0,35 

MS 30,71 8,63 53,72 5,84 1,10 

MT 21,63 17,14 61,22 0 0 

PA 21,53 16,01 58,96 0,68 2,82 

PB 7,53 8,47 84 0 0 

PE 13,59 16,65 69,65 0 0,11 

PI 17,69 19,23 62,31 0 0,77 

PR 56,40 14,10 28,20 1,11 0,19 

RJ 32,86 26,23 40,72 0,19 0 

RN 38,30 6,38 55,32 0 0 

RO 23,02 20,57 53,40 0,94 2,08 

RR 15,82 9,49 70,89 0 3,80 

RS 63 13,59 21,56 1,29 0,56 

SC 61,18 13,31 24,69 0,69 0,14 

SE 0 0 100 0 0 

SP 44,58 13,12 42,23 0,07 0,01 

TO 13,51 18,92 67,57 0 0 

BR 35,59 15,51 48,04 0,59 0,28 

 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (2017). Tabela elaborada pela autora. 

No que concerne ao grau de escolaridade, é possível observar que 44,42% das mulheres 

privadas de liberdade possuem o ensino fundamental incompleto, seguido pelo ensino médio 

incompleto na proporção de 15,27% e 14,48% com ensino médio completo. A proporção de 

presas com ensino superior completo é muito divergente, tendo apenas 1,46% como 

representantes (INFOPEN, 2017). Ou seja, a população carcerária feminina diminui de acordo 

com o nível de escolaridade que estas possuem. E tal fato corrobora a narrativa de entrada no 

mundo do crime por conta da falta de vislumbrar um futuro melhor, já que uma pessoa com 

baixo nível de escolaridade não possui oportunidade no mercado de trabalho, que cada vez 

exige mais. 

Quando essa pessoa consegue uma oportunidade no mercado formal, o emprego terá 

remuneração baixa, em razão da falta de escolaridade. Assim, ao colocar as opções na balança, 

o mundo do crime oferece vantagens maiores. Apesar de, também, perigos maiores. 

O baixo grau de escolaridade presente nestas mulheres permite refletir sobre a 

importância da educação e qual sua efetividade no combate à criminalidade e sua importância 

para o processo de ressocialização (INFOPEN, 2017). 
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Sobre o estado civil das mulheres custodiadas é possível observar que, entre esta parcela, 

o percentual de mulheres solteiras é de 58,4% da população prisional, enquanto as presas em 

união estável ou casadas representam 32,6% da população prisional feminina. Em todos os 

estados prevalecem as mulheres jovens e solteiras, totalizando 58,5% da população (INFOPEN, 

2017). 

A relação afetiva da mulher presa é objeto de diversos estudos, já que chama a atenção 

a disparidade, com relação aos homens, da taxa de visitação destas. De acordo com Espinoza 

(2004), a mulher é menos visitada pelos familiares em razão da vergonha de se ter uma filha, 

irmã ou mãe presa. Conforme já dito neste capítulo, a mulher quando comete crimes é entendida 

como transgressora, tanto da lei quanto social, e isso influencia na forma como ela será 

enxergada, tanto por ela, quanto pelos outros. 

Assim, ao se tornar presidiária, a mulher rompe estruturas familiares já que ela é, na 

maioria das casas, o pilar dessa família. Dessa forma, a sua reclusão pode provocar a 

desintegração de sua família e por isso, ela é abandonada pelo marido/companheiro e, às vezes, 

pelos filhos (PICOLLI & TUMELERO, 2019). 

Soma-se a essa ruptura familiar o pensamento machista de alguns homens, que ao terem 

suas mulheres presas, começam a procurar outras mulheres para que estas assumam o controle 

e as tarefas domésticas. Todos os fatores sociais são obstáculos para que a mulher seja liberta e 

tenha o mundo esperando seu retorno, tudo no mesmo lugar. 

Outro fator que possui influência nesse abandono afetivo é a localização do presídio 

feminino, são poucos os locais de aprisionamento destinado às mulheres então, nem sempre 

essas mulheres estão perto de casa. Além da distância, há o dinheiro para passagem, que muitas 

vezes falta, e a disponibilidade de horários para realizarem a visitação (PICOLLI & 

TUMELERO, 2019). 

Além das dificuldades mencionadas, ainda há a ideia de necessidade de controle da 

sexualidade feminina, baseada na vigilância histórica da sexualidade das mulheres. Picolli & 

Tumelero (2019) fornecem dados que comprovam esse controle, já que até 2002, no Estado de 

São Paulo, era negada a visita íntima sob a justificativa de necessidade de controlar a natalidade. 

Além disso, em algumas unidades prisionais só era permitida a visita íntima de parceiros 

estáveis, o casal era obrigado a apresentar certidão de nascimento dos filhos, de casamento ou 

declaração de união estável. Não há notícia dessa condição em presídios masculinos. 
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E dessa forma, o cárcere feminino dificulta a ressocialização e tende a romper as redes 

de apoio que as mulheres tinham antes de serem reclusas. O convívio é responsável por 

fortalecer os laços sociais e permitir que o reconhecimento identitário dessas mulheres, tal 

reconhecimento fica prejudicado em razão dessa quebra de vínculos, o que vulnerabiliza ainda 

mais a vida das prisioneiras (PICOLLI & TUMELERO, 2019). 

De acordo com análise do INFOPEN (2017), uma em cada duas unidades penais 

femininas no país não conta com ambientes adequados à visitação e apenas 49% dessas 

unidades são capacitadas para visitação. 

A análise referente às mulheres com deficiência (podendo ser física, intelectual, 

auditiva, visual ou múltiplas) apresenta que a maior parte dessas mulheres apresenta deficiência 

intelectual, seguida por deficiência física e auditiva (INFOPEN, 2017). 

Conforme já dito, há ainda a representação de mulheres estrangeiras que se encontram 

encarceradas no Brasil. Do total de estrangeiras presas, a maior parte é proveniente de países 

do continente americano, com 220 mulheres, seguido de 99 mulheres do continente africano e 

31 mulheres de países asiáticos (INFOPEN, 2017). 

Em relação aos filhos, as mulheres que possuem um filho estão na proporção de 28,9%, 

seguidas das que possuem dois filhos, na proporção de 28,7% e as com três filhos são 

representadas pela porcentagem de 21,7%. As mulheres que possuem mais de quatro filhos 

representam 11% (INFOPEN, 2017). 

Os dados não levaram em consideração as mulheres que não possuem filhos, assim, não 

foi possível realizar análise crítica da influência da presença de filhos na delinquência feminina. 

No que se refere a frequência dos crimes, observa-se que o tráfico de drogas é o principal 

responsável pelas prisões femininas no Brasil, totalizando cerca de 59,9% dos casos. Seguido 

pelo roubo, com 12,90% das prisões e do furto, com 7,80% dos casos (INFOPEN, 2017). 

Figura 23. Distribuição dos crimes tentados/consumados entre os registros das mulheres privadas de 

liberdade, por tipo penal. 
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Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (2017). Gráfico elaborado pela autora. 

A análise dos dados permite concluir que a maioria das custodiadas são jovens, pretas e 

pardas, pobres e com baixa escolaridade. Da totalidade de mulheres custodiadas no Brasil, cerca 

de 60% foram presas por crimes relacionados ao tráfico de drogas (INFOPEN, 2017). 

Com isso, o perfil da mulher presidiária no Brasil é da mulher com filho, com pouco ou 

sem estudo, pertencente à camada hipossuficiente financeiramente e que se encontrava 

desempregada ou subempregada (BIANCHINI, 2012). 

Em razão da expressividade de mulheres encarceradas pelo delito de tráfico de drogas, 

o próximo item se dedicará ao estudo das mulheres praticantes deste delito, ou seja, apesar do 

mundo ilícito abarcar centenas de outras tipificações, a análise será voltada ao mundo feminino 

e suas especificidades quando inseridos no tráfico de drogas. 

3.2 Quais são as motivações mais comuns às mulheres traficantes?  

Com o passar dos anos, a figura feminina passou a estar mais presente nas páginas 

policiais e era mais significante o número de mulheres que cometiam crimes. Atualmente, o 

delito responsável pelo maior número de mulheres presas é o tráfico de drogas (INFOPEN, 

2017). 

Em razão da expressividade do delito e de suas representantes, este item se dedicará a 

apresentar o perfil da mulher que se encontra inserida no tráfico de drogas.  

Segundo Faceira (2016), o tráfico de drogas é a segunda atividade mais lucrativa do 

mundo, somente fica atras do comércio ilegal de armas e por isso, é uma das atividades mais 

buscadas por aqueles que desejam dinheiro “rápido” ou renda extra. Assim, é um meio de renda 

para as camadas vulneráveis. 

0,09% 

1,54% 

1,60% 

6,96% 

7,80% 

9,13% 

12,6% 

59,9% 
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O aumento do número de mulheres presas pode ser justificado pela feminização da 

pobreza. O conceito de feminização da pobreza foi introduzido por Diane Pearce e versava que 

a pobreza estava se tornando um problema de ordem feminina, pois estava ligado de maneira 

direta à ampliação de famílias que são comandadas por mulheres, ou seja, famílias onde há 

apenas uma mulher adulta como responsável pelo sustento (NOVELLINO, 2004). 

De acordo com esse processo de feminização, os indicadores mais alarmantes de 

pobreza se encontram entre mulheres ou em lares comandados por elas. Assim, a feminização 

da pobreza se refere ao crescimento dos graus de pobreza entre mulheres quando comparados 

em relação aos homens, ou entre famílias chefiadas por homens ou casais (CHERNICHARO, 

2014). 

Segundo Chernicharo (2014), a feminização da pobreza é influenciada pela divisão 

sexual do trabalho, apresentada em item 1.2 deste trabalho. Já que por serem responsáveis pelo 

trabalho doméstico possuem dificuldades para se inserirem e se manterem no mercado 

produtivo, o que dificulta seu acesso a recursos, bem como aumenta sua vulnerabilidade. 

O aumento da população carcerária feminina tem explicação com as conquistas no 

âmbito dos direitos civis, sociais e políticos, já que estes foram responsáveis por modificar seus 

locais de ocupação, bem como pela conservação e reprodução das memórias de desigualdades 

entre homens e mulheres (FACEIRA, 2016). 

Com a dificuldade de inserção em meio formal de trabalho surge a economia informal, 

que abarca também os mercados ilegais, e é controlada predominantemente pelas mulheres, que 

buscam melhores salários ou complementar sua renda (DEL OLMO, 1996). Em momentos de 

necessidade, não é incomum que mulheres recorram ao mundo do crime para viverem de forma 

mais confortável financeiramente. A necessidade, presente em maior parte para a mulher do 

que para o homem, em momentos de crise e desemprego faz com que o mercado ilegal seja 

considerado e seus riscos sejam aceitos (DEL OLMO, 1996).  

Além das necessidades financeiras, também há quem recorra ao crime para receber 

reconhecimento dos homens e respeito de outras mulheres. Algumas mulheres, ao entrar no 

tráfico de drogas, buscam poder e ascensão social. Desejam ser tratadas como homens 

(BIANCHINI, 2012).  

De acordo com Barcinski (2012), as pessoas que se inserem no mundo do tráfico de 

drogas estão em busca de saírem da invisibilidade social a qual se encontram inseridas. Os 
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jovens buscam pertencer a um grupo, ainda que esse pertencimento seja apenas ilusório, pois 

não fazem parte, realmente, do grupo. 

Quando a invisibilidade atinge as mulheres, elas buscam a saída tentando se distinguir 

de outras mulheres, ou seja, buscam se diferenciar. Exercem atividades consideradas 

masculinas, em busca de fazer parte desse grupo e serem vistas como diferenciadas, parte dos 

“amigos” (BARCINSKI, 2012). 

O encarceramento feminino passou a ter expressividade na criminalização de mulheres 

a partir do fim da década de 80 e início da década de 90. Antes deste período, a maioria dos 

delitos praticado por mulheres era relacionada à sua condição de gênero, como o aborto, 

infanticídio, prostituição e os crimes passionais (CHERNICHARO, 2014). 

No decorrer dos últimos anos, o delito responsável pela maior parte do encarceramento 

feminino se tornou o tráfico de drogas. O tráfico é uma atividade que não exige um horário pré-

determinado e por isso, dá maior margem de flexibilidade para quem o desempenha. Muitas 

vezes quem trafica, em posições de menor poder, combina essas atividades com outra atividade 

remunerada. 

Com a necessidade feminina de ser responsável pelo exercício dos trabalhos domésticos, 

pelos cuidados com os filhos e outros familiares, o tráfico passa a ser uma opção para 

complementar a renda de uma maneira mais rápida e sem tantas regras. O risco, dependendo da 

situação dessa família, parece compensar. 

Segundo Cels (2011), o aumento da população penitenciária feminina se deu no marco 

dos processos de empobrecimento e desemprego próprios da década de 90, esses fenômenos 

tiveram impacto diferenciado nas mulheres e esse impacto coincide com a mudança da estrutura 

familiar, que demandou maiores responsabilidades às chefes de família. 

Contudo, Chernicharo (2014) atenta para o cuidado de não analisar apenas as privações 

socioeconômicas como uma motivação da prática de crimes. A prática ilegal é resultado de 

variantes diversas, não apenas um resultado em si mesmo. 

Com a necessidade de ser responsável por seu sustento e de sua família, essas mulheres 

precisam de atividades lucrativas que funcionem de maneira rápida, afinal, quem tem fome, 

tem fome hoje. Não há como se esperar a melhora, elas precisam correr atrás. 

Somada a essa problemática econômica, há ainda a seletividade penal. Não é que, 

necessariamente, mulheres pobres tenham tendência a delinquir e que a pobreza seja um fator 
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determinante para a delinquência, mas essas mulheres apresentam maiores chances de serem 

criminalizadas, já que seu perfil se insere perfeitamente aos candidatos pré-selecionados para 

responderem por tráfico de drogas (THOMPSON, 1998). 

O poder punitivo opera sobre a mulher por meio de aspectos variados, passando pela 

vigilância em um primeiro momento e de punição, caso a ordem patriarcal apresente falhas e 

as mulheres adentrem a esfera reservada ao controle do homem. Assim, o processo de 

feminização da pobreza e a seletividade de gênero por crimes ligados às drogas tem relação 

íntima, pois fortalecem a vulnerabilidade feminina, a relação envolvendo o tráfico e a 

construção e manutenção do papel social feminino (CHERNICHARO, 2014). 

De acordo com Chernicharo (2014), a condição feminina e sua vulnerabilidade são 

exploradas quando a mulher exerce um papel subalterno nas redes do tráfico e quando só é 

capaz de exercer seu papel feminino quando inserida no tráfico, pois lhe sobraria tempo. Ainda 

de acordo com o autor, essa estrutura se fortalece pela pobreza ao ponto em que esta favorece 

a entrada e criminalização dessas mulheres. Quando criminalizadas, essas mulheres são parte 

da população prisional necessitada de controle, afinal, devem exercer o papel passivo 

identificado no gênero feminino. 

O modelo penal e carcerário atual é bastante influenciado pela conhecida “guerra às 

drogas”. Tal discurso se encontra baseado na proteção da saúde pública, aumento da segurança 

pública e redução da produção e consumo dessas substâncias, contudo, não é esse o resultado 

que vem sendo obtido. 

De acordo com Faceira (2016), os usuários de drogas são vistos como doentes e aqueles 

que comercializam as drogas representam os inimigos da sociedade. Assim, há uma nova 

distribuição de discursos, prazeres, verdades e poderes. Porém, com a edição da Lei de Drogas, 

por muitas vezes essas figuras se confundem e usuários acabam punidos como traficantes. 

De acordo com Metaal & Youngers (2010), o que se verifica é uma sobrecarga dos 

sistemas penais e carcerários, além do sofrimento de milhares de pessoas. Sobrecarga e 

sofrimento que não vem acompanhada de impacto significante sobre o funcionamento do 

mercado de drogas, já que são raras as vezes em que a punição chega a quem realmente lucra 

com essa prática. 
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Além da combinação de moralismo com repressão seletiva, a política de guerra às 

drogas no Brasil foi desenvolvida sob a égide de governos ditatoriais, o que evidencia ainda 

mais seu caráter punitivo (CHERNICHARO, 2014). 

O que ocorre é punitivismo desregrado, pois além de não diferenciar o tráfico do uso de 

drogas, também não diferencia as diversas ocupações dentro do mercado ilícito. E com isso, 

independente do grau de influência dentro da organização e do poder que essa pessoa tem, esta 

acaba cumprindo penas exorbitantes (CHERNICHARO, 2014). 

Dessa forma, há o problema do superencarceramento cada vez mais escancarado. A 

política de drogas apresenta uma ideia de punição exacerbada, como se essa fosse a solução 

para o tráfico de drogas. Ao passo em que não pune quem sustenta e compõe a hierarquia do 

tráfico. 

A base da estrutura cada vez mais é presa com quantidades ínfimas de drogas e em razão 

da apreensão passará longos anos encarcerada, enquanto helicópteros sobrevoam as cidades 

com toneladas de drogas sem que nada os aconteça. Com isso, as polícias apesar de cumprirem 

sua missão continuam longe de, realmente, influenciar a cadeia do tráfico. 

A problemática dessa política antidrogas é a de deixar a definição entre usuário e 

traficante pautada em parâmetros subjetivos, racistas e violentos. A decisão é ideológica dos 

policiais militares e dos juízes (SEPULVEDA, 2021). 

Além da guerra às drogas não cumprir o que se propõe, que seria a diminuição do crime 

de tráfico de drogas, ainda é responsável por colocar traficantes individuais, aqueles que não 

fazem parte de organizações criminosas, em contato com às organizações no âmbito prisional. 

O que resulta em uma “carreira criminal” posterior (METAAL & YOUNGERS, 2010). 

De acordo com Metaal & Youngers (2010), existem 3 fenômenos novos e que são 

observados na América Latina em relação às mulheres, são estes: o aumento da população 

carcerária feminina em geral; as mulheres são mais vulneráveis a se tornarem “correios de 

drogas” graças às altas taxas de desemprego e cuidado com seus filhos, além destas serem mais 

propensas a serem vítimas de enganos e violências por parte de seus companheiros e familiares, 

tornando-se cúmplices e por fim, o último fenômeno, o aumento de prisioneiras estrangeiras 

que encontram dificuldades como a ausência de familiares e obstáculos com a língua. 
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Tendo sido apresentado os motivos principais para a inserção da população feminina no 

tráfico de drogas, o próximo item se dedicará a analisar a realização do trabalho produtivo e 

reprodutivo das mulheres envolvidas no tráfico de drogas, hipótese tratada neste trabalho. 

3.3 Atividades desempenhadas por mulheres inseridas no tráfico de drogas  

Apesar do mundo do crime não estar inserido no âmbito lícito e formal do trabalho, 

possuindo regras próprias de cargos, remunerações e desenvolvimento, permanece repetindo 

práticas há muitos anos aplicadas no âmbito de trabalho formal. E essa repetição de 

comportamentos ocorre com bastante força no âmbito do tráfico de drogas. 

Apesar do caráter transgressor do tráfico de drogas, mulheres traficantes usualmente 

desempenham funções subordinadas aos homens no crime organizado. E em muitas vezes, além 

de serem utilizadas para tarefas mais perigosas, recebem menor valorização financeira 

(BARCINSKI & CÚNICO, 2006). 

Normalmente, mulheres desempenham tarefas associadas ao sexo feminino, como: 

limpar, embalar drogas, efetuar pagamentos e outras atividades. Poucas mulheres ascendem de 

posição dentro do tráfico e quando o fazem, devem contar com a ajuda dos chefes, além de 

serem submissas a todas suas ordens (FACEIRA, 2016). 

Segundo Bianchini (2012), as mulheres, em geral, desempenham funções de 

coadjuvante, enquanto os homens atuam como protagonistas. Dificilmente algumas delas 

chegam à posição de chefe do tráfico, a maioria continua nas posições subalternas. 

É nesse ponto que é possível perceber o grande ponto de encontro do mercado produtivo 

no âmbito lícito e ilícito, já que às mulheres são reservados espaços específicos que em maioria 

se caracterizam pela inferioridade hierárquica e, consequentemente, baixos salários. Além da 

reserva das atividades consideradas inerentes à aptidão feminina (MOURA, 2005). 

O tráfico de drogas, embora parte do mercado ilegal, assume a perspectiva laboral para 

diversos homens e mulheres, que enxergam esta atividade como uma oportunidade que muitas 

vezes não encontram no mundo do trabalho lícito (CHERNICHARO, 2014). 

O mercado de drogas ilícitas se apresenta como uma ocupação lucrativa para aqueles 

que se encontram afastados do sistema econômico. É formado, principalmente, por jovens que 

não se inseriram no mercado formal e formam o grupo social com maior vulnerabilidade, 

facilmente atraídos pelo tráfico (BOITEUX, 2009). 
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De acordo com Boiteux (2009), o tráfico se pauta em uma estrutura estratificada que 

segue padrões hierarquizados, contendo diferentes níveis de participação e importância. Assim, 

existem atividades desempenhadas por atores insignificantes e de atores que possuem domínio 

do fato final. 

Os atores mais vulneráveis são os que são considerados descartáveis, ou seja, não 

representam nenhuma grande função ou poder de mando na hierarquia do negócio e com isso, 

tendo sido preso ou mortos são facilmente substituíveis (BOITEUX, 2009). 

A título de ilustração, abaixo será apresentada tabela referente às atividades exercidas 

pelas mulheres presas no Estado do Rio de Janeiro, dentro do tráfico. 

Figura 24. Função declarada no tráfico de drogas por mulheres presas no Rio de Janeiro (2002) 

 

Fonte: Chernicharo (2014) 

Como bem se percebe, as mulheres geralmente servem de bode expiatório para o tráfico, 

pois exercem funções de pouca importância. As funções que possuem patamar mais alto como 

traficante, gerente, dona de boca ou caixa/contabilidade possuem uma porcentagem inferior a 

2% de representação. 

Número bem discrepante ao se levar em consideração, por exemplo, o número de 

buchas, que representa a porcentagem de quase 30%, disparada a função com mais 

representantes no tráfico. “Buchas” são aquelas que alegam simplesmente estarem no local na 

hora da apreensão de drogas ou prisão de outros traficantes (CHERNICHARO, 2014). 

Assim como ocorre em âmbito lícito, as mulheres desempenham funções de baixo 

reconhecimento. Inclusive em alguns casos, mesmo no mundo do tráfico de drogas, algumas 

mulheres continuam a ser as únicas responsáveis pelo trabalho reprodutivo para os traficantes. 
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Quando em posições subalternas não possuem margem de manobra junto à polícia e por 

isso, se tornam representantes desse tipo de crime, sendo mais facilmente capturadas e punidas 

(CHERNICHARO, 2014). O mercado do tráfico de drogas é reconhecido pela 

representatividade masculina, são poucos os casos de cargos altos exercidos por mulheres. 

Sendo responsáveis pelo cuidado com os traficantes e com o local onde a produção ou 

venda dessa droga ocorrem acabam sendo presas e responsabilizadas, sozinhas, pelos locais 

quando descobertos, já que estavam no momento da apreensão.  

O tráfico encontra em mulheres “do lar” seu maior e melhor tesouro, pois estas não 

levantam tantas suspeitas e para essas mulheres o tráfico acaba sendo sua melhor opção, pois 

ao realizarem a venda em suas casas possuem tempo de qualidade com os filhos e para o 

desempenho das tarefas domésticas, porém a utilização de seu próprio lar como ponto de droga 

vulnerabiliza a residência e pode acabar com uma família inteira, em razão do vício ou das 

batidas policiais. 

Outra atividade que possui bastante representantes presas é a de “mula”, a mula é a 

pessoa que transporta essa droga. Esse transporte pode correr em malas, escondidas em objetos 

e no próprio corpo (CHERNICHARO, 2014).  

Muitas autoras, como Chernicharo e Giacomello, alegam que esse transporte no próprio 

corpo é uma das maiores agressões aos quais essas mulheres são submetidas, pois são encaradas 

tanto como um objeto que seu próprio corpo é visto como um compartimento. Além do perigo 

de serem pegas com as drogas ainda correm o risco dessas drogas explodirem em seu corpo, 

ocasionando sua morte. Ou seja, suas vidas estão sempre em risco. 

De acordo com Giacomello (2013), a vagina é um lugar particularmente apreciado para 

o transporte de materiais ilícitos, a cavidade é vista como um contêiner de objetos e múltiplas 

formas de abuso que acabam despejadas nas mulheres, essa imagem constrói a mulher traficante 

e traficada. A vagina como cavidade de ocultamento para as drogas as converte em um meio de 

transporte humano. Assim, tornam-se mais uma das figuras parte dos submundos do tráfico, 

tornando-se invisíveis e substituíveis ao serem vistas como objetos (GIACOMELLO, 2013). 

Chernicharo (2014) interpreta o uso da região íntima feminina como mais uma forma 

de violência, a utilização da vagina como compartimento expressa que esse local tem sido 

enxergado como uma trincheira aberta, acessível a todos.  
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A inserção da mulher no tráfico explora todas as circunstâncias já apresentadas neste 

trabalho, o fato da mulher ser vista como menos propensa ao cometimento de crimes as coloca 

como agentes perfeitos para o exercício de algumas tarefas, principalmente a de mula.  

Essa crença de menor propensão ao crime por parte das mulheres, colabora com o 

sentimento de invisibilidade feminina perante policiais e agentes, porém essa invisibilidade 

vem diminuindo a medida em que a proporção de mulheres presas por tráfico vem aumentando. 

Mas as mulheres continuam a ser boas opções, pois não possuem força para entregar os 

poderosos e possuem maior vulnerabilidade, ficando à mercê de quem as contratou 

(CHERNICHARO, 2014).  

Há alguns anos a mulher sequer era considerada capaz de delinquir, as mulheres que o 

faziam eram consideradas seres masculinizados, pois nesta concepção estavam cometendo 

crimes apenas porque não se aceitavam.  

Em razão dessa falta de visibilidade feminina criminosa se tornaram um ótimo negócio 

para o tráfico, se as mulheres não delinquiam, não eram suspeitas e por isso, poderiam circular 

livremente com drogas sem maiores perigos.  

Contudo, com o aumento de mulheres sendo utilizadas como elementos do tráfico de 

drogas e o maior controle sobre esses delitos, as mulheres começaram a ser observadas. Com 

isso, as mulheres se tornaram grandes representantes dos agentes do tráfico, não dos agentes 

poderosos, mas dos agentes apenados. 

Por serem parte do perfil pré-selecionado a ser punido, a sanção ocorre em maior 

proporção com relação a essas mulheres. Os níveis hierarquicamente superiores, as pessoas que 

realmente têm algum poder na cadeia do tráfico, não são investigados nem presos, o que faz o 

sistema penitenciário exercer função de controle de pobreza e não de proteção de saúde pública 

(CHERNICHARO, 2014). 

E, ainda segundo Chernicharo (2014), mulheres são presas pelo transporte da droga 

mesmo quando a atividade tenha ocorrido apenas uma vez. Em razão de uma atividade de base 

da cadeia do tráfico, desempenhada por pessoas sem qualquer poder dentro do sistema, essas 

mulheres são presas e recebem penas altas, já que a interpretação é a de que essa pessoa esteja 

envolvida em uma organização criminosa. 

A remuneração para este tipo de atividade não segue um padrão e depende do tipo e 

complexidade do serviço. Segundo Giacomello (2013), em geral, as mulheres que introduzem 
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drogas em penitenciárias são a parte mais fraca e mal paga dentro da rede de tráfico e, como no 

mercado lícito, quanto menos se paga aos funcionários, mais sobrará para os que se encontram 

no topo. 

Antes de se envolverem com o tráfico a maioria dessas mulheres já haviam trabalhado 

em setores informais ou precarizados. A atividade de empregada doméstica prevaleceu com 

27,9%, seguida da função de vendedora com 17,9% e outras funções como manicure, costureira, 

faxineira, doceira com 21,6% (CHERNICHARO, 2014). 

Conforme pode-se extrair dos dados acima apresentados, o perfil dessas mulheres 

também é de baixa escolaridade, pois essas são profissões que, geralmente, independem de 

formação profissional. O desempenho da função dependerá dos cursos profissionalizantes 

realizados ou de seus “dons”, que muitas vezes se relacionam com o desempenho de tarefas 

domésticas. 

Segundo dados do DEPEN (2011), as mulheres presas que são mães são a única ou 

principal referência para o cuidado de seus filhos. Apenas 20% das crianças ficam sob a guarda 

dos pais quando são as mães são presas, enquanto em situação contrária, quando o pai é preso, 

90% dos filhos ficam sob o cuidado das mães.  

As mães além de estarem reclusas, ainda precisam se preocupar com o futuro de seus 

filhos que estão do lado de fora do cárcere. Mais uma vez, a exclusividade feminina no 

desempenho de tarefas domésticas vulnerabiliza ainda mais as mulheres e traz ainda mais 

preocupações. 

 Com isso, torna-se possível perceber que a estrutura do mercado ilícito reproduz padrão 

com enorme similaridade quanto ao mercado de trabalho legal. As mulheres ocupam posição 

de subalternidade, como mulas, avião, bucha, vapor etc., sendo funções de fácil substituição. 

Além disso, segundo Chernicharo (2014), o tráfico de drogas é fortalecido pela 

reprodução desses padrões, já que as mulheres, muitas vezes, optam pelo tráfico buscando 

possibilidades de exercerem o trabalho doméstico em suas casas. O trabalho no tráfico 

possibilita que estas mulheres combinem suas múltiplas tarefas. 

Dessa forma, o tráfico se beneficia da sociedade patriarcal e capitalista constituída, pois 

em razão desta, há o surgimento de mulheres vulneráveis o bastante para aceitarem o 

desempenho de funções subalternas e perigosas no mercado ilícito.  
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Mulheres essas que ao buscarem o mercado lícito não encontram oportunidades e 

quando encontram, não são capazes de sustentarem seus filhos e sua casa. Entre trabalhar com 

carteira assinada, recebendo uma miséria e trabalhar para o tráfico recebendo um valor razoável, 

a opção mais vantajosa acaba sendo o tráfico. 

Apesar do perigo que o tráfico traz e a chance de acabar com suas vidas e de sua família, 

não há como se falar em escolha quando a outra opção é passar fome. Ninguém deveria viver 

em uma situação como essa, por isso o aumento de mulheres no tráfico é um problema social, 

são poucas as vezes em que essas mulheres tinham realmente outra opção. 

O próximo item se dedicará à análise do mercado ilícito sob a perspectiva de raça/etnia 

e classe social, buscando analisar de quais maneiras o tráfico atinge mulheres em camadas 

sociais diferentes. 

3.4 Diferenças entre mulheres negras e brancas, bem como em razão de sua condição 

socioeconômica 

A análise sobre a situação de mulheres negras e brancas, no âmbito do tráfico de drogas, 

necessita de interseccionalidade. Os elementos, por isso, não podem ser analisados de forma 

separada. 

Segundo Maximo, Santos & Gusmão (2020), a jurista americana Kimberlé utilizou o 

termo “interseccionalidade” para analisar as opressões de gênero, raça e classe que atingem 

mulheres. Na maioria das vezes, estas se comunicam e trabalham de maneira conjunta para 

resultar na opressão como se conhece. 

Borges (2019) afirma que até mesmo o objetivo das punições entre mulheres negras e 

brancas era diferenciado. Enquanto o objetivo era o de transformar mulheres brancas em boas 

esposas e donas do lar, para as mulheres negras e pobres a finalidade era a de criar boas serviçais 

e trabalhadoras. 

As mulheres brancas foram as escolhidas como parâmetro de análise quando o assunto 

é desigualdade de gênero e os homens negros escolhidos como parâmetro para análise de 

desigualdade racial. Ou seja, em ambos os assuntos, a figura da mulher negra é invisibilizada 

(SILVA, 2016). 

Com isso, as problemáticas sociais são analisadas de forma incompleta, se a mulher 

negra é excluída em ambas as situações, a conclusão não será resultado de apreciação completa 

dos fatores. 
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As discriminações de raça e gênero produzem efeitos importantes, o que promove 

experiências distintas na condição de classe, bem como diversas estratégias de superação. 

Assim, apesar de não serem utilizadas como ponto de partida em nenhuma das análises, as 

mulheres negras vivenciam as duas experiências, ocupando em qualquer momento a base da 

hierarquia social. A discussão, na maioria dos casos, recai sobre as questões de gênero que 

levam mulheres a cometerem crimes e, apesar das mulheres negras serem maioria na população 

carcerária feminina, pouco se fala sobre as questões raciais que produzem essa criminalização 

(SILVA, 2016). 

Ao juntarem discriminação de raça e gênero, as mulheres negras se encontram em 

condições mais precárias que as brancas. Elas estão sendo mais perseguidas, recebem 

tratamento mais abusivo e correm mais riscos de serem detidas, punidas e presas (BORGES, 

2019). 

Borges (2019) relembra que a punição das mulheres brancas e negras há muitos anos é 

diferente. Durante o período escravocrata, as mulheres negras eram estupradas como forma de 

punição. As mulheres brancas também eram punidas em âmbito privado, por seus pais e 

maridos, mas com castigos menores, pois apesar de serem consideradas propriedade eram mais 

respeitadas, em razão de sua raça.  

No cárcere feminino, há um perfil dominante, o das mulheres negras, pobres e com baixa 

escolaridade. Assim, possível perceber que, como no cárcere masculino, o racismo estrutural 

escolhe um perfil social mais vulnerável (MAXIMO, SANTOS & GUSMÃO, 2020). 

A concentração de pessoas negras apenadas é fruto de tempos remotos. O alto número 

de pessoas negras encarceradas é fruto da escravidão e de como a população liberta foi tratada. 

A população negra foi explorada para fins econômicos e liberada sem quaisquer garantias, 

enquanto a população branca teve todas as possibilidades de desenvolvimento a seu favor 

(MAXIMO, SANTOS & GUSMÃO, 2020). 

A falta de oportunidade está presente até hoje em nossa sociedade, já que de acordo com 

dados do PNAD Educação (2019), a taxa de pessoas brancas analfabetas, com 15 anos ou mais, 

é de 3,6% enquanto a proporção de pessoas negras nessa situação é de 8,9%. 

A população negra além de concentrar o maior número de analfabetos, também 

concentra o maior número de pessoas apenadas. A falta de oportunidade, seja nos estudos ou 

em qualquer outro setor, é um grande responsável pela criminalização da população negra. A 
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falta de estudo da população negra carcerária dificulta sua vida carcerária, bem como sua saída. 

Mulheres brancas, por possuírem maior nível de escolaridade, recebem os melhores cargos de 

trabalho dentro da prisão. Assim, as mulheres negras, que normalmente ficam com serviços 

pesados e de limpeza, ficam prejudicadas pelo benefício do indulto e da remissão de penas 

(BORGES, 2019). 

Essa falta de oportunidade não costuma causar espanto socialmente, já que o racismo 

estrutural é inerente à sociedade e decorre da própria estrutura social, se tornando um evento 

normal nas relações interpessoais (RAMOS, 2021). 

Conforme já apresentado em item 3.2, a falta de recursos econômicos é um dos grandes 

motivos para a entrada na criminalidade. E, de acordo com Silva (2013), a pobreza se apresenta 

de forma muito mais presente entre a população negra, além disso, as mulheres negras, acessam, 

de forma diferenciada tanto os rendimentos do trabalho, como os recursos para obtê-los. 

Ramos (2021) acentua que o racismo estrutural deixou marcas ao não reconhecer a 

população negra como humana. Assim, o ponto de partida de todas as pessoas não pode ser 

considerado igual e as desigualdades resultantes desse processo não são simplesmente naturais. 

A desigualdade entre brancos e negros tem origem certa: o racismo. 

Além de enxergar a forma como o racismo trata as pessoas negras, devemos 

compreender que o ser negro não é resultado de uma análise meramente biológica, mas 

histórica, que continua a colocar pessoas negras em posições inferiorizadas e subalternas em 

relação aos brancos (SEPULVEDA, 2021). 

Dessa forma, de acordo com Sepulveda (2021), estamos todos, brancos e não-brancos, 

negros e não-negros, envolvidos como participantes de uma estrutura racista e esse sistema traz 

consequências para todos: os brancos se beneficiam da estrutura e os negros permanecem sendo 

explorados ou violentados. 

Em razão desse sistema afetar a todos, temos, como problemática, a questão da falta de 

representação da população em geral no sistema de justiça criminal. De acordo com dados 

apresentados por Borges (2019), 85,4% dos juízes, desembargadores e ministros do Judiciário 

são brancos, 15,4% são negros e 0,1% indígenas. 

Além disso, 64% dos magistrados são homens e 36% mulheres e cerca de 30,2% dessas 

mulheres já sofreram reações negativas em razão de serem do sexo feminino. A falta de 

representatividade alcança também os níveis de hierarquia mais baixos do Poder Judiciário já 
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que 69,1% dos servidores judiciários são brancos, 28,8% são negros e 1,9% são amarelos. 

(BORGES, 2019). 

Como pode um sistema tão concentrado na perspectiva masculina e branca conseguir 

realizar o julgamento de uma realidade tão diferente de forma imparcial? Qual é a linha tênue 

que separa o usuário do traficante? Uma mulher negra e pobre, com drogas, é vista da mesma 

forma que um homem branco e rico na mesma situação? 

Entender que as mulheres negras são vítimas de discriminação de gênero e raça, o que 

as coloca em posição de subalternidade, ajuda a entender por que estas possuem um caminho 

mais árduo a superar (RAMOS, 2021). E essa discriminação é fundamental para que se entenda 

o encarceramento em massa das mulheres negras, seja a desigualdade pautada em raça, gênero 

e classe. O rosto das mulheres envolvidas com tráfico é jovem e negro, o que concretiza a 

imagem estereotipada da mulher negra, subordinada e inferiorizada, capaz de aguentar tudo 

(RAMOS, 2021).  

Esse encarceramento em massa é responsável pela imagem socialmente formada do 

inimigo social. As pessoas negras são mais punidas pelo Estado e, consequentemente, são vistas 

como mais perigosas. Se um grupo específico é mostrado como criminoso de modo exagerado, 

esse pensamento será absorvido pela população. 

Parte da premissa de que uma mentira contada muitas vezes se torna verdade. A 

população negra é considerada o perfil do inimigo social, apesar de na maioria das vezes serem 

divulgadas notícias dessas pessoas atreladas à crimes patrimoniais e de tráfico de drogas. 

A população branca é divulgada cometendo crimes de colarinho branco, que costumam 

gerar muito mais prejuízos que os crimes patrimoniais e de tráfico, mas que são tratados como 

menos gravosos.  

Além disso, mulheres negras carregam o fardo histórico de serem consideradas “quase 

homens”, em razão de sua força e capacidade de trabalho, o que permite pensar que elas 

aguentam mais do que uma mulher “comum” e atualmente são as representantes das mulheres 

apenadas, ou seja, as mulheres negras estão sempre sendo estereotipadas e ocupando espaços 

que não deveriam ser seus. 

Os dados sobre o sistema prisional são escassos, mas os dados que diferenciam a 

realidade das mulheres negras e brancas, com recorte social, são ainda mais. Assim, a análise 

sobre esses elementos torna-se prejudicada, assim como o foi em item 2.4. 
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As pesquisas e estudos sobre o tema se resumem à apresentação percentual de 

representação dessas mulheres. Assim, não há como aprofundar à análise, levando em conta 

também o fator social, em razão da escassez de dados. 

O tema, apesar de sua importância, não recebe o tratamento merecido. Como em outros 

momentos, no decorrer do trabalho, foi percebido que as pesquisas apresentam falhas e, por 

vezes, falsas conclusões ao não levarem em conta todos os fatores que importam. 

Com isso, este item buscou analisar as questões que diferenciam a realidade de 

mulheres, em razão de sua raça/etnia, bem como em razão de sua posição socioeconômica. O 

objetivo final do item foi o de demonstrar como, historicamente, o papel da mulher negra foi 

sedimentado. 

Portanto, possível perceber que a raça de determinada pessoa possui grande importância 

em seu desenvolvimento social. Um indivíduo ser de cor preta/parda é capaz de, muitas vezes, 

definir seu futuro.  

Conforme vemos em jornais e revistas diariamente, a etnia/cor preta foi a escolhida para 

ilustrar o inimigo social e é a partir desses pontos que a sociedade se desenvolve. Nascer negro, 

no Brasil, é viver em um eterno estado de perigo. Principalmente quando se é preto e pobre. 

Quando o indivíduo de cor preta pertence a uma camada social mais baixa tem mais um 

empecilho em seu caminho. A falta de recursos econômicos dificulta seu estudo, sua entrada 

no mercado de trabalho e, consequentemente, suas opções futuras. O mercado de trabalho cada 

vez exige mais de quem precisa entrar. 

Além disso, durante todo o desenvolvimento do trabalho restou demonstrada a 

dificuldade experimentada pelas mulheres com relação a sua inserção e manutenção no mercado 

de trabalho. Ou seja, cada característica dessa que se insere em seu perfil torna a caminhada 

ainda mais difícil. 

Ser mulher, preta e de classe econômica inferior é acumular todos os preconceitos 

sociais. Dessa forma, no decorrer da vida, essas mulheres precisam se esforçar muito mais que 

as outras pessoas e, mesmo assim, muitas vezes não receberão o reconhecimento devido. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta do presente trabalho foi a de analisar o papel social da mulher diante dos 

mercados de trabalho existentes, sendo: o mercado lícito e ilícito. A análise desses dados se 

relaciona com o papel da mulher na sociedade, bem como com a forma que os mercados 

enxergam essa mulher. 

Partindo de um ponto central, que é o da atuação feminina no mercado lícito, o trabalho 

analisa a situação no mercado ilícito, ou seja, por meio de pesquisas há a comparação do modelo 

utilizado, bem como a constatação de que os mercados atuam e sedimentam locais femininos 

de forma semelhante. 

Em geral, as mulheres, em ambos os mercados, atuam em posições subalternas. No 

mercado lícito, as mulheres ocupam funções que, via de regra, não necessitam de capacitação 

intelectual e no mercado ilícito, ocupam posição que não possuem prestígio. 

Nos dois mundos, geralmente, a presença feminina é sinônimo de desprestígio. As 

mulheres no mundo formal de trabalho ocupam posições que possuem como referência 

características femininas. E no âmbito dos crimes, mais precisamente do tráfico, desempenham 

funções de embalagem, venda e transporte. 

Dessa forma, qualquer que seja o mercado, desempenham funções facilmente 

descartáveis e substituíveis. A mulher, no mercado de trabalho, atua como mão de obra 

incapacitada e barata. 

Assim, o que se espera, com relação ao comportamento de uma mulher, fundamenta sua 

pretensão laboral. As mulheres devem considerar seus atributos “naturais” na escolha de uma 

profissão e, consequentemente, devem desempenhar suas funções da forma em que estas são 

esperadas. O ser mulher influencia qualquer âmbito da vida feminina. 

Segundo Chernicharo (2014), o gênero surge como uma ferramenta importante para 

entender a experiência de mulheres que se inserem no âmbito de mercado de drogas ilícitas, 

pois, ao desobedecerem a lei, o fazem apelando à sua condição de gênero. 

Ao analisar a condição socioeconômica não se pode deixar de lado a condição de gênero 

e do papel social feminino, pois diante da feminização da pobreza, essa mulher vê o tráfico 

como uma possibilidade de exercer papéis produtivos e reprodutivos, possibilitando que esta 

seja responsável pelo sustento da casa (CHERNICHARO, 2014). 
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A cumulação de trabalho produtivo e reprodutivo para as mulheres resulta em uma 

sobrecarga feminina. As mulheres precisam conciliar dois mundos e, com isso, acabam 

considerando o tráfico de drogas um mercado rentável e atrativo. 

O tráfico, com isso, possui como atrativo sua flexibilidade de horários. As donas de casa 

conseguem traficar entre o desempenho das atividades reprodutivas, ao passo em que 

desempenham atividades da ordem produtiva. Sendo assim, conseguem organizar sua casa e os 

cuidados com os filhos, ao mesmo tempo em que conseguem prover o sustento de sua família. 

Ou seja, as mulheres, mesmo quando responsáveis pelo sustento da família, acabam 

sendo responsáveis também pela realização de tarefas ligadas ao trabalho reprodutivo. Por isso, 

sempre que uma mulher comete um crime e é punida, será punida duplamente. Uma vez pela 

prática do crime e a segunda vez pelo descumprimento de um padrão social, já que não se espera 

que a mulher viole a lei. 

Sendo assim, considera-se que o poder punitivo opera sobre a mulher por meio de 

aspectos múltiplos, já que o sistema age direcionado a uma seletividade penal que fortalece o 

papel que deve ser exercido pela mulher socialmente (CHERNICHARO, 2014). 

Além disso, a punição feminina pelo cometimento de um crime é dupla em relação ao 

pós-encarceramento, pois além de estarem encarceradas, o abandono por parte da família e dos 

companheiros é maior. Em presídios masculinos, as filas de visitação são cheias de mulheres, 

crianças, comidas, roupas e produtos de higiene, ao passo que em presídios femininos, a 

visitação se concentra em pequenas filas (CHERNICHARO, 2014). 

Diante de um cenário de abandono afetivo e de negligência, por parte do poder público, 

que sequer garante acesso à absorventes íntimos, essas mulheres tentam sobreviver. Em razão 

desse abandono familiar e estatal, faz se necessário um olhar atento e constante, que seja capaz 

de possibilitar a criação de políticas públicas e sociais. 

Políticas que valorizem a igualdade de gênero, sejam capazes de diminuir os obstáculos 

sociais para as mulheres alcançarem os locais que desejam e consigam dar visibilidade aos 

empecilhos implantados e há tempos consolidados socialmente. 

Somente dessa forma, com oportunidades realmente acessíveis, essas mulheres poderão 

enxergar um futuro longe do tráfico, bem como uma capacitação para o mercado formal. Há 

necessidade de implementação de políticas públicas efetivas a fim de que o tráfico seja visto 
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como ele realmente é, uma atividade extremamente perigosa e com uma contraprestação não 

tão atraente. Além de possibilitar a escolha dessas mulheres, principalmente negras, ao estudo.  

Não basta apresentar possibilidades, é dever do Estado garantir reais condições de 

mudança de vida a essas mulheres, pois somente a partir de políticas públicas que sejam efetivas 

de forma concreta, a situação feminina brasileira será capaz de caminhar a passos largos. 
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