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O trabalho e suas implicações no processo produtivo 

 

Resumo: O objetivo desse estudo é verificar a atuação da mulher no mercado 

de trabalho e o reflexo desta participação na economia brasileira, assim como 

os aspectos culturais e sociais que interferem, na inserção da mulher no 

ambiente produtivo seja este ambiente agrícola, no comércio e nas indústrias. 

Busca – se compreender também como a participação da mulher no mercado 

de trabalho, pode interferir na administração do lar e cuidados dos filhos 

perante aos olhos da sociedade e como o homem absorve a participação da 

presença feminina no mercado de trabalho. 
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The work and its implications in the production process  

 

Abstract: The aim of this study is to verify the role of women in the labor 

market and the impact of this participation in the Brazilian economy, as well as 

the cultural and social aspects that interfere in the inclusion of women in the 

productive environment is this agricultural environment, trade and in industries. 

Search - also understand how women's participation in the labor market, may 

interfere with the administration of the home and care of the children before the 

eyes of society and how man absorbs the participation of female presence in 

the labor market.  
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INTRODUÇÃO 

O tema deste artigo tem causado muita polêmica nos ambientes atuais, onde a 

predominância, no mercado de trabalho ainda se faz presente pelos 

trabalhadores do sexo masculino.  

Falar sobre trabalho, nas condições ideais dos trabalhadores exercerem suas 

atividade e as implicações, como na exploração de mão de obra, é muito 

complexo, pois remete desde a época das atividades da mão de obra escrava; 

exploração dos trabalhos em minas, trabalhos na agricultura e aspectos 

culturais e sociais.  

Neste contexto, quando focamos a mão de obra feminina, podemos observar 

que a participação da mulher no mercado de trabalho vem buscando seu lugar 

no campo de atividades formal e informal, através da contribuição que vem 

gerando um impacto na economia como um todo, ou seja, contribui para um 

crescimento econômico para o país, assim como divisor de despesas, no 

contexto familiar e na conquista de uma profissão que reflete em benefícios 

financeiros e psicológicos e conseqüentemente benefícios para a sociedade 

como um todo!  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Quando abordamos questões sobre o trabalho, temos que levar em conta que 

se trata de um tema muito vasto, devido a sua complexidade e envolvimento 

com vários elementos como: empresa; empregador; empregados; questões 

políticas; e sócio – ambiental, etc. 

Analisando a palavra trabalho, podemos entender como esta relação se firma 

no decorrer dos tempos da evolução do homem e da sua força física e mental e 

os diversos fatores que influenciam esta prática nas atividades laborais dos 

seres humanos. 

Etimologia: o significado da palavra trabalho remonta à sua origem latina: 

tripaliuais. 

O conceito de emprego é bem mais recente do que o trabalho, e surgiu por 

volta da Revolução industrial e se propagou com a evolução do capitalismo.” 

Desde o século XIX, as questões sobre o trabalho vêm sido abordado referente 

ao direito à sobrevivência, através da força do trabalho dos indivíduos. Foram 

registradas, no decorrer deste período, muitas lutas de operários no contexto 

das indústrias automobilísticas e com os trabalhadores das minas, cujo ciclo 

das atividades variava em torno de 10 horas semanais das jornadas de 

trabalho, sem repouso semanal aos trabalhadores em geral, incluindo neste 

quadro também as mulheres e crianças. 

Alguns especialistas, como o economista Márcio Pochamann, abordam o tema 

trabalho como: 

[...] compreende que o trabalho advém de um processo de 

transformações recentes ocorridas no país com a volta do 

crescimento econômico. Sua tese, em contraposição à visão 

predominante que busca explicar o atual processo pela 

emergência de uma nova classe média, é que a melhora dos 

indicadores na distribuição da renda do trabalho e o aumento 

de uma participação na riqueza gerada concentra – se, 

fundamentalmente, na base da pirâmide social, o que mostra 

também os seus limites. Segundo Marcio Pochamann o Brasil 

teve um crescimento muito forte de ocupações formais, 

especialmente nos setores com remuneração próxima ao 



salário mínimo: caso de 94% do trabalho criado entre 2004 e 

2010. Esses setores foram protegidos pela política de 

valorização do piso salarial, o que ocasionou um expressivo 

incremento em sua renda. No entanto, isso tende a uma 

crescente polarização entre “os trabalhadores na base da 

pirâmide social e os detentores de renda derivada da 

propriedade. 

 

Neste contexto, quando os holofotes estão direcionados para a participação da 

mulher no mercado de trabalho, muitos aspectos devem ser fortemente 

analisados, como aspectos culturais; sociais e econômicos. 

Na constituição brasileira, em seu artigo 6º, garante que todos os brasileiros 

tenham direitos referentes: à moradia; saúde; educação; lazer; segurança; 

previdência social; proteção a maternidade e à infância, assistência aos 

desamparados e trabalho são iguais para todos, ou seja, homens e mulheres 

estão em igualdade perante a sociedade.  

Nos arranjos e rearranjos do universo do trabalho, esta igualdade acaba 

adquirindo outras proporções, ou seja, existem muitas práticas de desigualdade 

na esfera das atividades laborais que engloba as atividades exercidas pelos 

homens e pelas mulheres. 

Aspectos culturais ainda são muito fortes no divisor de atividades, onde o 

homem é compreendido com o responsável pela manutenção do lar, o que tem 

melhor remuneração, qualificação e formação; o que apresenta equilíbrio 

emocional, (não pode ser emotivo) é focado, agressivo; determinado e 

preparado desde a infância para ser o provedor. 

Segundo o autor Adam Smith (1983), o trabalho produtivo é a 

principal fonte de riqueza das nações e que a acumulação de 

capital torna – se importante, à medida que permite a 

contratação de trabalhadores produtivos e reduz a parcela da 

população ocupada em atividades improdutivas, atividade esta, 

classificada por este autor, como atividades que não produz 

valor, que não eleva o produto líquido da economia... 

Frente à colocação do autor, pode – se dizer que as mulheres, acabam 

atuando numa faixa de mercado onde, historicamente e culturalmente, são 

compreendidas como passivas submissas, sempre prontas para ajudar nos 



trabalhos domésticos, esquecendo que sempre estiveram ativas nas atividades 

no campo agrícola!  

Quando as atividades da produção industrial passaram a ganhar destaque, as 

atividades domésticas foram mais desvalorizadas perante a sociedade. 

 As oportunidades de emprego para as mulheres, no ambiente fabril, vieram de 

encontro para atender atividades que muitos homens não queriam realizar, ou 

seja, determinadas atividades que julgavam estar co – relacionadas às 

atividades que eram desenvolvidas no ambiente familiar, tipo: oficina de 

costura; separação de peças pequenas, limpeza; ou seja, atividades 

semelhantes às desenvolvidas no âmbito doméstico, compreendidas como 

estritamente femininas, como uma mão de obra classificada como se fosse 

uma reserva no universo industrial.  

O trabalho doméstico era absorvido, culturalmente, como uma categoria de 

economia inativa, que segundo o autor Adam Smith, (1983), está economia 

inativa é classificado como “rent – seeking”, definida pelo autor, [...] por 

atividades que se relacionam com a procura de renda econômica pelos 

diferentes grupos sociais deslocam o equilíbrio marcroeconômico para posição 

abaixo da fronteira de possibilidades de produção, reduzindo, portanto o nível 

do bem estar social. 

Tanto no ambiente cultural como social, podemos encontrar diferentes papeis 

das atividades laborais referente ao papel do homem e da mulher, seja no 

trabalho caracterizado como fonte de renda produtiva, ou como conceitua 

Adam Smith, (1930) os “rent – seeking”.  

Em sociedades humanas primitivas, como os nômades, no que se refere à 

divisão de tarefas, cada um era especialista em uma atividade, por exemplo, 

quem exercia as atividades da caça e extração de raízes era a mulher, ou seja, 

elas eram quem sustentavam os lares, cabendo ao homem a defesa da tribo 

através da arte da guerra. Como qualquer sociedade; ocorre a evolução e 

adaptação alinhados com a cultura e aceitação social, impactando no sistema 

econômico como um todo. 

Na linha de pensamento de Belotti (1973) ilustra esta questão:  

A cultura à qual pertencemos, como qualquer cultura, serve – 

se de todos os meios à sua disposição para obter dos 



indivíduos dos dois sexos o comportamento mais conforme aos 

valores que lhe interessa conservar e transmitir. 

Existe o divisor econômico, no contexto das atividades laborais entre os 

homens e as mulheres, onde as atividades compreendidas com mais potencial 

de lucratividade, são destinadas para o público masculino e as atividades 

menos rendosas, ficavam para as mulheres. O impacto da responsabilidade de 

administrar o lar, assim como responsável pela criação e educação dos filhos, 

(número de filhos e a idades deles) foram tópicos extremamente da força 

restritiva para que a mulher pudesse ser inserida no mercado de trabalho. 

Neste contexto as mulheres atuavam em atividades, não remuneradas 

oficialmente, classificadas nos dias atuais como economia criativa! 

Referenciando o PIB (Produto Interno Bruto), que trabalha com a quantificação 

de índice econômico da atividade econômica interna do país, onde relaciona 

aspectos como a renda familiar e taxa de emprego, podemos considerar que 

nesta análise do PIB, deixe a desejar dados importantes e que interferem no 

contexto econômico e produtivo do nosso país.  As informações do índice 

econômico não evidenciam em sua análise quantitativa, as atividades que não 

apresentam registros na economia remunerada. 

Muitas destas atividades que não apresenta registro na economia remunerada 

são realizadas, na maior parte pelo público feminino, que são responsáveis por 

grande parte das atividades desenvolvidas nas residências e que tem seu 

impacto na economia e no contexto social, mas que não está sendo 

quantificado pelo PIB. 

Frente às dificuldades econômicas nos lares, frente ao ritmo acelerado da 

industrialização e urbanização, a participação da força feminina, ao longo dos 

anos, conquistou outro cenário na economia brasileira.  

Atualmente as mulheres têm uma participação significativa no mercado 

econômico brasileiro, não somente nas atividades, classificadas como 

estritamente femininas, mas em atuação de funções como engenharia; 

medicina; construção civil; planejamento, Líder de estado; atividades estas que 

anteriormente eram exclusivas dos homens. 

As mulheres apresentam, no geral, mais facilidade na busca de conhecimentos 

(gostam de estudar); são detalhistas, têm empatia, fatores estes que 



contribuem na construção de um clima organizacional com equilíbrio e 

motivador. 

O movimento das mulheres na busca do trabalho fora de casa veio de encontro 

no auxilio para incrementar a renda domésticas, auxiliando seus maridos, 

frente às despesas, compondo uma renda conjunta, ou no universo em que as 

mulheres, na condição social encontram separadas dos cônjuges em 

decorrência de crise no relacionamento, ou porque estão viúvas ou criam seus 

filhos de forma independente, sem a participação da figura masculina que 

sustentam os filhos sozinhos, sendo classificadas como arrimo de família. 

Com as evoluções no contexto social; cultural e econômico, acrescido do 

potencial de desenvolvimento de alta tecnologia, os ambientes de trabalho 

estão em constantes mudanças, de maneira que as atividades exercidas por 

homens e mulheres estão se complementando, num contexto do “ganha – 

ganha”. 

A economia alinhada com as políticas públicas vem dando suporte a esta 

estrutura, em relação à criação de novas frentes de emprego, com os 

investimentos em diversas áreas da economia brasileira, o que reflete na 

absorção da mão de obras masculina e feminina, sem distinção, sem 

diferenças, gerando no âmbito geral, a contribuição no desenvolvimento 

econômico! 

Abaixo podemos analisar a atuação da mulher e do homem em diversas áreas 

de atuação no período que compreende de 2003 a 2011, segundo análise do 

IBGE. 

 

 



 

Pode – se observar que houve um crescimento da atuação da mulher em 

diversos setores, como Serviços prestados a empresas, de 11.6% em 2003 

para 14,9% em 2011. Já as atividades de serviços domésticos diminuíram de 

16,7% em 2001 para 14,5% em 2011, o que nos permite concluir que a 

população feminina vem ocupando posições no mercado de trabalho, além das 

atividades domésticas, caracterizada como % maior de atividades 

diferenciadas e da inclusão da mão de obra feminina em diversos nichos de 

atuação no mercado de trabalho. 

Na análise do gráfico acima, em relação à atuação da população masculina no 

mercado de trabalho, podemos observar que se manteve estável com uma 

pequena queda no índice relacionado à área do comércio de 21,9% em 2001 

para 19,6% em 2011. Em contrapartida, no campo de outros serviços, 

verificamos um aumento na atuação de 18,6% em 2001 para 19% e serviços 

prestados a empresas cresceu de 14,8% em 2001 para 17% em 2011. 

Nos últimos anos com o crescimento da escolaridade feminina, podemos 
observar a participação da mulher no mercado de trabalho em diversos setores 
da atividade econômica, com destaque em diversas áreas produtivas, na 
tentativa de igualdade frente às oportunidades na esfera do trabalho e no 
universo econômico.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Na realização deste trabalho de pesquisa, foi utilizada a metodologia da 

pesquisa documental na obtenção dos dados, objetivando a articulação de 

idéias sobre o tema escolhido deste artigo, na busca de compreender as 

questões culturais, sociais e econômicas no cenário laboral com a participação 

ativa da mulher e do homem no contexto do desenvolvimento econômico 

brasileiro. 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

Frente à metodologia da pesquisa documental, e as informações extraídas de 

diversos autores, para fundamentar este artigo, podemos afirmar que as 

diferenças entre homens e mulheres no contexto laboral, quando superadas, 

através da elaboração dos aspectos culturais; sociais e econômicos tende a 

contribuir positivamente para o crescimento e desenvolvimento das atividades 



econômicas do nosso país, assim como o crescimento pessoal e profissional, 

tanto do homem como da mulher! 

CONCLUSÃO 

Frente à pesquisa bibliográfica realizada, podemos concluir que as atividades 

econômicas sofreram diversas modificações ao longo do tempo o que refletiu e 

reflete no desenvolvimento crescente da participação de homens e mulheres 

no contexto das atividades produtivas ou laborais, seja no ambiente formal e 

informal (economia criativa), fruto das adequações e dos processos de 

mudança nos quesitos culturais, sociais e econômicos da sociedade.  

Exceto o trabalho doméstico e ocupações como militar ou funcionário público 
estatutário, os homens eram a maioria no contexto das ocupações no mercado 
de trabalho. Mesmo com o predomínio masculino, nas ocupações, as 
diferenças entre homens e mulheres, no cenário das ocupações foram 
reduzidas entre o período de 2003 a 2011, em decorrência do aumento da 
participação das mulheres em diversas áreas de ocupação. O maior 
crescimento de participação feminina foi observado no emprego sem carteira 
no setor privado.  

A interação entre a força produtiva masculina e feminina deve ser construída, 
embasados em valores culturais, sociais; étnicos; classe social e psicológica, 
de maneira a ser delineado o papel e a importância de ambos, no 
desenvolvimento econômico, como fator de geração de riquezas no contexto 
geral do país, fruto das somatórias das duas forças de trabalho e dos aspectos 
da economia criativa. 

Na democracia que rege o nosso país, todos são livres para participar dos 

processos econômicos e sociais, na busca do bem estar da sociedade e na 

melhoria dos índices quantitativos do desenvolvimento econômico. 
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