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RESUMO 
 

Pesquisas apontam que, com a inserção da mulher no mercado de trabalho, gerou-

se conflitos oriundos da disputa de poder, de espaço, de discussões no âmbito 

familiar visto que, culturalmente, a mulher era tida como cumpridora dos afazeres 

domésticos, responsável pelos trabalhos manuais e pela criação e educação dos 

filhos. As mudanças sucedidas trouxeram consequências que impactaram a ordem 

familiar, provocando a capacitação das mulheres, a organização e planejamento dos 

afazeres de casa em função das atividades advindas do trabalho. Dessa forma, o 

objetivo principal do estudo é abordar a realidade do cenário atual corporativo em 

relação à mulher, abordar a postura ética das empresas em relação às questões de 

gênero e identificar fatores que provocam impactos no relacionamento familiar. A 

metodologia é de caráter exploratório, descritivo e analítico, e reúne pesquisa 

literária com enfoque nas transformações ocorridas no século XX. O trabalho ainda 

conta com dados que tratam do assunto no âmbito nacional e internacional, com 

relação à posição da mulher no mundo em tempos de globalização e os reflexos na 

sua rotina diária, mais precisamente no século XXI. 

 
 
Palavras-chave: Mulher. Igualdade de Gênero. Ética e Mercado de Trabalho. 
Família. 
  



INTRODUÇÃO 

 
Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. 

Simone Beauvoir 

 

Mulheres do século XXI querem ser mães, esposas, profissionais, cidadãs... 

tudo ao mesmo tempo, e não há como voltar atrás neste processo. 

A introdução da mulher no mercado de trabalho modificou a estrutura 

familiar e tornou os papéis desempenhados por elas mais complexos: as mulheres 

passaram a ter não só responsabilidades familiares, mas também, profissionais, que 

contempla a absorção da cultura e padrões éticos que demandam desse ambiente. 

Dispondo deste contexto, dois assuntos são contemplados no presente estudo: a 

visão atual da sociedade em relação às mulheres no mercado de trabalho e a 

complexa conciliação do trabalho com a vida familiar. 

Segundo Cordeiro (2008), a partir da entrada e manutenção das mulheres 

no mercado de trabalho, deu-se uma ruptura no equilíbrio entre trabalho e família e 

novos desafios se impuseram não só as famílias que passaram a ter “dois 

provedores”, mas, também, aos sistemas de bem-estar social que tiveram suas 

bases postas em questão. O objetivo do presente estudo é descobrir se, na 

sociedade contemporânea, prevalece a crença de que as mulheres devem priorizar 

a família, a maternidade e as atividades do ambiente doméstico e qual a pressão 

sobre o comportamento das mulheres decorrentes desta visão. É fato que, ao longo 

da história do mundo do trabalho, observam-se mudanças significativas, que se 

acentuaram no século XXI, o que exigiram dos trabalhadores uma adaptação e 

desempenho sempre compatível com as possibilidades. Mussak (2006) afirma que o 

final do século XX trouxe a revolução do conhecimento e, com ela, novas exigências 

pessoais e profissionais. Estamos vendo um mundo novo, como jamais visto antes, 

em que a produtividade atinge patamares admiráveis. Nos países desenvolvidos, em 

80 anos, as horas dedicadas ao trabalho diminuíram quase pela metade (de 3 mil 

horas por ano para 1,6), ao mesmo tempo em que a produtividade era multiplicada 

por 50.  [...] Nos dias de hoje, busca-se menos produtividade e mais competitividade, 

menos informação e mais conhecimento, menos treinamento e mais educação. 

 É fato que as pressões da vida familiar interferem no ambiente de trabalho e 

vice-versa. Esse equilíbrio físico e emocional é fundamental para a produtividade do 



trabalho e saúde dos indivíduos. Diante desse cenário nasceu o interesse em 

pesquisar o assunto que mobiliza as questões que envolvem a rotina da família e os 

anseios e exigências do mundo do trabalho. Percebe-se facilmente que homens e 

mulheres têm posições distintas e evidentes na sociedade. Nesse contexto, o estudo 

tem a principal proposta de identificar a existência de variados e diferentes papéis 

que a mulher desempenha na sociedade contemporânea. Ainda, conhecer como se 

dá a relação entre a vida profissional e a vida familiar, quais são as características 

do ambiente corporativo atual e qual o perfil profissional da mulher em tempos de 

globalização. 

 A metodologia adotada integra o levantamento de obras literárias, de forma 

impressa e online, seleção e descrição dos pontos que atendam aos objetivos 

propostos e análise das informações como forma de apresentar a relação entre a 

ideia dos autores e o que se vê na prática das organizações. O estudo, ainda 

proporcionará viabilidade social, uma vez que aborda um tema de interesse comum 

e cada vez mais presente na sociedade. Assim, buscam-se reflexões que possam 

estimular o equilíbrio entre as várias atividades que se fazem presente na vida da 

mulher do século XXI. 

 

1.1      A BUSCA DO IGUALITARISMO DE GÊNERO 

 
 O início do processo de autonomia e independência financeira da mulher 

diante do homem, assim como as modificações nos usos, costumes, valores e 

projetos de família, decorreu também de um conjunto de acontecimentos 

relacionados a urbanização e desenvolvimento das cidades com mudanças 

drásticas na economia social. Em meados do século XX, os diversos setores sociais 

viam a intelectualidade da mulher como grave ameaça à ordem até então 

estabelecida, com o predomínio masculino ditando as únicas incumbências das 

mulheres na época: cuidar dos filhos e obedecer ao marido. Sina (2005), afirma que 

é importante refletir sobre as grandes mudanças do século XX para entender o 

contexto em que a mulher foi ganhando cada vez mais espaço. Pesquisadores 

apontam que as mudanças mais significativas na conquista de espaço da mulher 

iniciaram de fato com as Guerras Mundiais. Blainey (2010) refere-se ao século XX 

como um período de inovações e reclame aos direitos iguais por parte das mulheres, 



considerados quase invisíveis em meados de 1900. Líderes feministas clamavam 

pelo direito a entrar na universidade, votar e requerer o divórcio. Após ganhar 

direitos políticos em grande parte da Europa e nos Estados Unidos na primeira parte 

do século, e com o advento de novas técnicas de controle de natalidade, as 

mulheres tornaram-se mais independentes ao longo do século. 

 Dentro da amplitude de interesses femininos, os homens temiam que as 

emancipadas mulheres acreditassem que poderiam sobreviver sem o marido e 

assim, desprezassem suas funções dentro do lar. A partir daí, a mulher passou a 

preocupar-se com a sua satisfação pessoal e o sucesso de sua carreira profissional, 

além da maternidade, buscando, por exemplo, o aperfeiçoamento através de 

estudos, a fim de garantir sua ascensão no mercado de trabalho. 

 Segundo Saffioti (1987), a identidade social da mulher, assim como a do 

homem é constituída através da distribuição de distintos papéis, que a sociedade 

espera ver cumprido pelas diferentes categorias de sexo. O homem do século XXI 

aceita com mais facilidade a evolução social das mulheres. Elas vêm ganhando 

cada vez mais espaço, assumindo o lugar de arrimo na família, tomando posse de 

cargos importantes; porém à mesma velocidade que assumem maiores 

compromissos e responsabilidades, os homens, em sua maioria, recusam-se a 

dividir parte das mesmas funções dentro do lar. Por ser tradicionalmente uma 

atribuição feminina, a responsabilidade nos afazeres domésticos e com a educação 

dos filhos ainda é vista como obrigação exclusiva da mulher, mesmo que a mesma 

desempenhe uma função remunerada fora do lar. Saffioti (1987) também afirma que 

a igualdade de oportunidades só é real quando há a partilha de responsabilidades e 

não somente a ajuda do homem nas atividades domésticas como forma de disfarçar 

a dominação dos homens sobre as mulheres. Assim como a visão do trabalho 

assalariado da mulher ser uma forma de “ajuda” ou “complemento” à renda do 

marido. 

 Com a entrada e permanência da mulher no mercado de trabalho, o padrão 

de funcionamento das famílias foi obrigado a se reinventar, trazendo novas 

perspectivas e novas configurações que interferiram tanto no relacionamento mãe-

filho quanto no relacionamento marido-mulher. Com essa nova dinâmica familiar, 

pode-se dizer que, cada vez mais, os papéis do homem e da mulher confundem-se 

e a tradicional estrutura familiar deve acompanhar estas mudanças. Com a mudança 

do conceito de família, o papel do pai e da mãe também sofreu modificações. 



 Segundo Figueira (1987), assuntos como a educação dos filhos, o 

relacionamento entre pais e filhos e o convívio familiar são frequentes na mídia e na 

literatura especializada. No panorama atual, levando em consideração que os jovens 

que pretendem constituir família hoje já possuem uma visão pós-moderna referente 

ao assunto e ainda estamos na era da transição a todas estas mudanças, há um 

conflito entre aquilo que os pais aprenderam ao longo de seu desenvolvimento e o 

que praticam agora, sendo pais e mães; ao se envolver na tarefa de educar filhos 

veem-se em crise: parece que não têm a sabedoria de educar. Por conta da nova 

configuração familiar, os novos laços afetivos e outras reconstituições familiares, o 

modelo de família baseado na complementariedade de papéis com o pai provedor e 

a mãe dona de casa em período integral começou a sofrer rupturas, sinalizando o 

início da decadência da versão mais tradicional da família. 

Nas últimas décadas do século XX, Brasil e Portugal, passaram por 

importantes transformações demográficas, culturais e sociais que tiveram grande 

impacto sobre o aumento do trabalho feminino. Além dessas transformações, 

mudanças nos padrões culturais e nos valores relativos ao papel social da mulher 

alteraram a identidade feminina, cada vez mais voltada para o trabalho remunerado. 

Apesar de todas essas mudanças, alguns fatores se mostram bem parecidos nos 

países estudados, como o fato de a mulher ser a principal responsável pelas 

atividades domésticas e cuidados com os filhos, o que representa uma sobrecarga 

para aquelas que também realizam atividades econômicas.  

 

1.2 ESTATÍSTICAS DE BRASIL E PORTUGAL 

 

1.2.1 Brasil 

 

Segundo a OIT (Organização Internacional do Trabalho, 2014), atualmente, 

mais de 41 milhões de mulheres participam do mercado de trabalho no Brasil, 

representando uma participação de quase 50% na População Economicamente 

Ativa (PEA). A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (2009) do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (PNAD/IBGE) revela que as mulheres 

brasileiras dedicam muito mais tempo ao trabalho não remunerado que os homens e 

isso afeta o nível e a qualidade da participação das mulheres em atividades 

econômicas remuneradas. O PNAD/IBGE de 2012 também revelou que, no Brasil, 



os homens gastam 10,5 horas semanais realizando afazeres domésticos e as 

mulheres consomem, em média, 26,6 horas. 

A expansão da escolaridade, à qual as brasileiras têm tido cada vez mais 

acesso, é um dos fatores que mais impulsiona o ingresso das mulheres no mercado 

de trabalho. A escolaridade das trabalhadoras é muito superior à dos trabalhadores. 

Em 2005, entre os trabalhadores, 32% delas, mas 25% deles tinham mais de 11 

anos de estudo. 

 

1.2.2 Portugal 

 

Em Portugal, a taxa de atividade feminina supera a média europeia, 

atingindo mais de 55%. Considerando que cada vez mais mulheres trabalham fora 

do lar e compartilham com os homens a geração da renda familiar, não houve 

mudanças significativas na distribuição das tarefas de cuidar da família. Na verdade, 

as mulheres é que normalmente asseguram a preparação das refeições (83,4%), a 

limpeza da casa (89,3%) e o cuidado das roupas (91,9%). Em Portugal, o tempo 

diário que os homens dedicam ao trabalho doméstico e aos cuidados com a família 

é de 1 hora e 54 minutos e para as mulheres, o tempo de desempenho das mesmas 

tarefas no decorrer de um dia consiste em 5 horas (OIT, 2014). 

A Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego de Portugal (CITE) 

é o mecanismo de igualdade português exclusivamente criado para propor a 

igualdade e a não discriminação entre homens e mulheres no trabalho, no emprego 

e na formação profissional. A pesquisa da CITE aponta que as portuguesas são as 

principais responsáveis por prestar cuidados a crianças (79%), acompanhar a vida 

escolar dos filhos e filhas (72%), levá-los ao médico (69%) e cuidar de pessoas 

adultas dependentes (74,2%). Somando-se as horas de trabalho remunerado e não 

remunerado, observa-se que as jornadas de trabalho das mulheres são mais longas 

que as dos homens e, por essa razão, elas têm menos tempo para estudar, se 

envolver em atividades políticas e profissionais, ter momentos de lazer ou cuidar de 

sua saúde. A OIT (2011) afirma que pesquisas sobre a força de trabalho na Europa 

mostram que as mulheres em idade ativa, que não trabalham, estão em países onde 

não existe oferta de serviços que auxiliam no cuidado infantil. Ao contrário de países 

em que há medidas deste tipo que permitem a conciliação entre trabalho e família. 

Já pesquisas em outros países apontam que proporção significativa de mulheres 



que são donas de casa e gostariam de trabalhar com remuneração, porém não 

conseguem devido à dificuldade de conciliar o trabalho com as responsabilidades 

familiares. 

Os resultados do 5º Inquérito Europeu às Condições de Trabalho, conduzido 

em 2010 pela Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de 

Trabalho, revelam valores, que reforçam as tendências de uma acentuada diferença 

no tempo de trabalho despendido por homens e mulheres. Esta situação decorre do 

fato de os homens dedicarem mais tempo ao trabalho pago e as mulheres ao 

trabalho não pago (tarefas domésticas e cuidados com a família, etc.). Situação 

dissemelhante ocorre, se abrangermos a frequência com que foi necessário abdicar 

do tempo livre para dar resposta a exigências de trabalho. 

Assim, observa-se que o comportamento social, os valores morais, a 

conduta individual e a reação perante o desconhecido são manifestações humanas 

que dependem em larga medida do contexto sociocultural de cada país, ou seja, 

local onde o indivíduo se insere e que este mantém como referência. No contexto 

organizacional, o indivíduo não está imune aos efeitos e às influências da cultura 

social. Um dos fatores que pode influenciar a forma como uma pessoa reage 

perante diferentes dilemas éticos é precisamente a sua perspectiva cultural 

(ROBERTSON et al., 2002). 

A pesquisa permitiu não apenas retratar a realidade brasileira, mas perceber 

como se dá a aceitação da mulher no mercado de trabalho em países europeus. Um 

ponto relevante é a questão da dupla jornada de trabalho das mulheres, o que 

parece visível. O resultado mostrou que a jornada total das mulheres, somando-se o 

tempo dedicado ao trabalho principal e aos afazeres domésticos, sempre se torna 

mais longa que a jornada total dos homens. Analisando os resultados da pesquisa, 

nota-se que, os dados referentes à igualdade de gênero ou ao tratamento das 

mulheres nos países estudados, possuem certas semelhanças. Essa maior 

dedicação das mulheres aos afazeres domésticos impede, ou pelo menos retarda 

sua ascensão profissional e pessoal. No Brasil, as mulheres são impulsionadas para 

o mercado de trabalho pelo acesso à educação. Dentro da População 

Economicamente Ativa (PEA), em 10 anos, as mulheres aumentaram seus anos de 

estudo, enquanto os homens, ainda que mais ativos que as mulheres, estudaram 

menos. Paralelamente, nos Estados Unidos, o número de mulheres que se formam 

no ensino superior, aumenta a cada ano. 



As dificuldades da mulher, apesar dos avanços nos últimos anos, ainda têm 

um longo e penoso caminho a percorrer para que a paridade de gênero seja 

naturalmente adotada pela sociedade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desde o início do estudo, a pretensão era alcançar algum insight sobre 

como revigorar a teoria e a prática da igualdade de gênero sob as condições atuais. 

Um dos objetivos foi analisar a realidade do cenário corporativo em relação à mulher 

e identificar os fatores que provocam impactos no relacionamento familiar. É 

recorrente o número de pesquisas que apontam acerca do crescimento da 

participação das mulheres no mercado de trabalho. Essa realidade é crescente, já 

que nas últimas décadas o fato de que as mulheres ocupam cada vez mais cargos 

importantes dentro das empresas, já se tornou visível. Porém, a pressão social em 

torno da mulher ‘mãe, dona de casa e trabalhadora’ ainda é pouco difundido, porém 

está presente na maioria dos lares. 

Ainda, pretendeu-se refletir, de maneira mais acentuada, o estado de 

discussão sobre o tema mulher versus trabalho, bem como dar visibilidade às 

políticas e medidas em curso diante dos desafios a serem enfrentados. A questão 

ética também entra em foco por relacionar-se diretamente com a posição da 

empresa em relação ao tratamento da mulher como profissional. Compartilhar essas 

experiências enriquece o diálogo e abrevia a busca de soluções para a construção 

da igualdade de gênero no mundo do trabalho. Com isso, percebe-se as principais 

dificuldades enfrentadas pelas mulheres para equilibrar a vida pessoal com a 

profissional, porém, os conflitos e tensões provocados pelo casamento e pela 

maternidade são muito mais amplos do que se pode imaginar. 

Os desafios, contudo, ainda são muitos. Além da imprescindível 

transformação cultural que se faz necessária para a promoção da igualdade de 

gênero, as circunstâncias de inserção das mulheres na sociedade ainda carecem de 

ações públicas mais efetivas para que possam de fato ser transformadas. A 

desconstrução de valores sexistas, homofóbicos, misóginose racistas, depende de 

uma série de ações de transformação humana, seja individual ou coletiva. A 

realidade da mulher é embasada na desvantagem que ela enfrenta no mercado de 

trabalho e tem efeitos importantes na igualdade de gênero. As medidas que apoiam 



trabalhadoras com responsabilidades familiares, implementadas pelos governos, 

empresas e sindicatos, são extremamente relevantes para a promoção do trabalho 

decente e adaptado às diversas funções do lar. É conhecido que as mulheres não 

são mais somente uma força de trabalho secundária, pois suas rendas passaram a 

ser essenciais para a manutenção das famílias. As mudanças acontecem, porém 

lentamente. 

Um novo modelo de conciliação entre trabalho e família faz-se necessário. 

Nota-se que, independente do país, é importante reconhecer o papel dos homens no 

cuidado dos filhos. A ideia de que só as mulheres precisam conciliar o trabalho 

remunerado com responsabilidades familiares pode ser considerada obsoleta. É 

essencial que modelos alternativos de maternidade, paternidade e masculinidade 

sejam promovidos e, dessa forma seja atribuído um novo significado ao papel dos 

pais no seio da família como pessoas afetivas, presentes e capazes de assumir 

responsabilidades familiares e participar das atividades domésticas. É igualmente 

necessário redimensionar essa definição de paternidade e masculinidade em 

contexto de uniões homoafetivas, cujos arranjos familiares vêm se ampliando cada 

vez mais. Na mesma medida, é importante que a ideia de maternidade seja 

desconstruída. A associação da concepção ao sacrifício da mulher em relação a 

filhos e filhas, torna complexa a redistribuição de tarefas de cuidados dentro do lar. 

Partindo da perspectiva de igualdade no trabalho, é necessário desconstruir a 

imagem do “trabalhador ideal”, em que o papel do homem é isento de 

responsabilidades domésticas, mas não de sua vida pessoal. O estudo deixa 

evidente que, o tempo despendido com o trabalho remunerado acrescido ao trabalho 

doméstico é, sem dúvida, um dos fatores que mais impactam na vida social da 

mulher.  

Por fim, espera-se, com este estudo, refletir sobre a forte relação entre os 

referenciais culturais, os valores morais e padrões éticos que se estabelecem nos 

países e, consequentemente, nos âmbitos em que o indivíduo esteja inserido.  As 

questões éticas, as problemáticas ambientais e as preocupações sociais são hoje 

temas centrais no debate político, social e empresarial. Este estudo está embasado 

nessas preocupações, ao mesmo tempo que pretende ser uma contribuição 

modesta, porém determinada, para a amplificação do debate urgente em torno das 

temáticas que envolvem a igualdade de gênero.  
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