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Desigualdade de Gênero  

Jornadas Diárias x Equiparação Salarial  

1. RESUMO  

O artigo aqui apresentado faz parte de um estudo inicial que visa analisar uma perspectiva em 
relação às jornadas diárias e a equiparação salarial de homens e mulheres que frequentam a 
Faculdade de Tecnologia da Zona Leste. Em um primeiro momento, a proposta é de que, por meio da 
pesquisa bibliográfica, possa-se expor e discutir questões sobre a desigualdade de gênero nos 
âmbitos educacional, salarial e rotineiro. Tais argumentos serão complementados através de uma 
pesquisa de campo efetuada para mensurar o real contexto das esferas apresentadas acima, 
procurando estabelecer uma forma de expor a teoria preparando o cenário para a interpretação 
analítica e descritiva dos dados obtidos mediante os relatos apurados. Os resultados apresentados 
tem a finalidade de mostrar que mesmo existindo uma grande evolução nesse contexto ainda têm-se 
áreas a serem melhoradas. 

INTRODUÇÃO  

Entende-se que a divisão de gêneros em âmbito histórico, iniciou-se na pré-história, 

mais precisamente no período neolítico, compreendido entre o aparecimento da 

agricultura e o da escrita. 

Pode-se observar em livros e documentários, figurarem a imagem masculina a todas 

as ações que vieram a ocorrer em determinado período. No entanto, grandes partes 

da caracterização descrita desse período ocorreram no século XIX, onde a ideia 

principal segundo Sousa (s.d) “[...] tinha o costume de naturalizar a ideia de que o 

ambiente dessa personagem histórica era doméstico e familiar. Com isso, teríamos 

uma naturalização da própria situação que a grande parte das mulheres vivenciava 

no século XIX”.  Desta forma observa-se que o papel da mulher, na pré-história, não 

passou de uma reprodução patriarcal.  

A ideia patriarcal em relação à mulher se perdura, e vê-se que a realidade se 

consiste em outra, onde se tem mulheres com jornada dupla, tripla ou até mesmo 

quádrupla.  

O Centro Paula Souza mantém 68 Faculdades de Tecnologia (Fatecs), distribuídas 

em 62 municípios paulistas, que atendem mais de 80 mil alunos. A Fatec Zona Leste 

fica situada na zona leste da capital paulista e, é nessa instituição que se aplicou 

uma pesquisa de campo tendo por finalidade responder a seguinte questão: 
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Há diferença entre as jornadas diárias e a equiparação salarial de homens e 

mulheres que frequentam a Faculdade de Tecnologia da Zona Leste de São Paulo? 

 OBJETIVOS  

Esse artigo tem por objetivos compreender e analisar as duplas jornadas diárias e a 

equiparação salarial existente entre homens e mulheres na faculdade de tecnologia 

da Zona Leste de São Paulo.  

2. METODOLOGIA  

Para Lakatos e Marconi (2001, p. 183), a pesquisa bibliográfica, 

[...] abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema estudado, 
desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 
monografias, teses, materiais cartográficos, etc. [...] e sua finalidade é colocar 
o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado 
sobre determinado assunto [...]. 

Segundo Richardson (1999), a pesquisa quantitativa é caracterizada pelo emprego 

da quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações quanto no 

tratamento delas por meio de técnicas estatísticas.  

Na pesquisa quantitativa, a determinação da composição e do tamanho da amostra 

é um processo no qual a estatística tornou-se o meio principal. Como, na pesquisa 

quantitativa, as respostas de alguns problemas podem ser inferidas para o todo, 

então, a amostra deve ser muito bem definida; caso contrário, podem surgir 

problemas ao se utilizar a solução para o todo Malhotra (2001). 

Sendo assim, usou-se de pesquisa quantitativa para obtenção dos dados 

necessários no desenvolvimento deste artigo, onde se formulou 12 questões visando 

à compreensão e a conquista de resultados claros e objetivos referentes à questão 

de desigualdade de gênero, sobretudo no âmbito educacional, salarial e rotineiro.  O 

questionário foi aplicado pelas partes envolvidas no desenvolvimento desta pesquisa 

aos alunos do período matutino da faculdade de Tecnologia da Zona Leste 

especificamente nos cursos de Gestão Empresarial e Comex entre os dias 02 e 03 

de agosto de 2017. 

3. DESENVOLVIMENTO  
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Desigualdade de gênero 

Segundo a filosofa Simone Beauvoir, em seu livro O segundo sexo (1949), defendeu 

que a hierarquização dos sexos é uma construção social, e não uma questão 

biológica.     

• Desigualdade de gênero na saúde 

Segundo Silva (2015), a expectativa de vida de vida também é desigual em relação 

ao gênero. As mulheres possuem uma maior expectativa em relação aos homens, 

em virtude de fatores como: A maior procura de atendimento médico, por mulheres. 

O que resulta em uma menor mortalidade, já que as doenças podem ser 

diagnosticadas ainda em seu início. Assim como as elevadas taxas de criminalidade 

entre jovens do sexo masculino, de forma que aumenta as taxas de mortalidade dos 

homens desta idade. E por fim, as atividades de alta periculosidade realizadas por 

indivíduos do sexo masculino, assim resultando em um maior número de acidentes 

de trabalho envolvendo homens. 

• Desigualdade de gênero na educação 

De acordo com o relatório do Fórum Econômico Mundial (FEM), no início de 2016, 

onde foram analisados 145 países. O Brasil ficou em 79º posição em relação a 

desigualdade de gênero, ficando em primeiro lugar, Islândia seguido por Noruega e 

Finlândia, e em últimos Paquistão e Iêmen. 

Seguindo o ritmo atual, segundo Fórum Econômico Mundial (FEM), a igualdade de 

gênero no mundo será atingida apenas no ano de 2133. 

Em 2016 o principal dado analisado no Global Gender Gap Report, o Relatório da 

Desigualdade Global de Gênero publicado pelo Fórum Econômico Mundial, mostra 

que por mais que as mulheres possuem um acesso igual ou até maior que os 

homens à educação, recebem um salário 42% inferior. 

Segundo o relatório, 93% das mulheres brasileiras são alfabetizadas, contra 92% 

dos homens. Possuem também uma porcentagem maior envolvendo os outros 

níveis de ensino, exceto em relação ao ensino fundamental. Conforme a tabela 

abaixo: 
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Tabela 1 – Comparação de ensinos entre mulheres e homens. 

Ensinos Mulheres Homens 

Fundamental 90% 91% 

Médio 85% 79% 

Superior 53% 40% 

        Fonte: (FEM, 2016). 

• Desigualdade de gênero salarial 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2015 ás 

mulheres recebiam em média R$ 490,00 a menos que os homens.  

De acordo com Heather McGregor, em seu livro Mulheres Poderosas tem Ambição 

(2013). Onde justifica o motivo que mulheres precisam ganhar mais que os homens.  

As mulheres precisam de mais dinheiro do que os homens. Por quê? (Não, 
não é para comprarmos mais sapatos, bolsas e pagarmos manicures). 
Necessitamos de mais dinheiro porque vivemos mais tempo do que eles, 
porque recebemos significativamente menos do que nossos colegas 
homens, e porque temos uma probabilidade maior de sermos mães 
solteiras sustentando a família com apenas uma fonte de renda. 
(MCGREGOR, 2013, pág. 103) 

Múltiplas jornadas 

Para Esther Duflo (2011, p.2), o empoderamento das mulheres está positivamente 

relacionado com o desenvolvimento econômico, sendo que um fenômeno reforça o 

outro: “em um sentido, o desenvolvimento joga um papel importante na diminuição 

da desigualdade entre homens e mulheres, em outra direção, o empoderamento das 

mulheres pode beneficiar o desenvolvimento”. 

Segundo Perez (2001) a relação mulheres e a participação da mulher no mercado 

de trabalho, trata-se da capacidade de prover seu próprio sustento é a base para o 

exercício da liberdade. O constante crescimento da participação feminino no 
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mercado, representa uma das mais significativas transformações sociais das ultimas 

décadas. 

Porém pela entrada da mulher no mercado de trabalho, considerado muito tempo 

unicamente masculino, fez com que mulheres assumissem tanto trabalho fora de 

casa, como trabalho doméstico, assim, sobrecarregando-a com uma jornada dupla 

de trabalho.  

Responsáveis pela maioria das horas trabalhadas em todo o mundo, as 
mulheres, generosamente, cuidam das crianças, dos idosos, dos enfermos, 
desdobrando-se em múltiplos papéis. Esquecidas de si mesmas, acabam 
por postergar um debate que se faz urgente: a divisão desigual das 
responsabilidades da família, a injustiça de sozinha, ter de dar conta de um 
trabalho de que todos usufruem. Perez (2001, p.52) 

É nítido a sobrecarga da mulher em busca, quer seja por realização pessoal ou por 

necessidade. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) a jornada 

de trabalho feminina superava, em 2015, em média 7,5 horas em relação aos 

homens. Na pesquisa mostra que as mulheres trabalhavam em média 53,6 horas 

semanais enquanto os homens trabalhavam 46,1 horas. Segundo o Ipea a diferença 

se resulta pela jornada dupla. 

De acordo com a pesquisa, quanto maior a renda, menor a quantidade de mulheres 

que se dedicavam aos afazeres domésticos. De acordo com o Ipea “Em 1995, 23% 

dos domicílios tinham mulheres como pessoas de referência. Em 20 anos, esse 

número saltou para 40%. Segundo o estudo, as famílias chefiadas por mulheres não 

são exclusivamente aquelas sem a presença masculina: em 34% delas, havia a 

presença de um cônjuge. ”  

4. RESULTADOS  

Embasadas na pesquisa quantitativa, com 103 alunos, que foi realizada na 

Faculdade de Tecnologia da Zona Leste durante o período matutino chegou-se as 

seguintes conclusões: observando a tabela do Fórum Econômico Mundial (FEM) 

datada do ano de 2016, que foi apresentada anteriormente, podemos ver que 

apenas 40% dos homens cursavam o ensino superior contra 53% das mulheres. 

Mediante analise dos resultados obtidos, verificou-se que existe um equilíbrio entre 

as partes, pois conforme o gráfico abaixo se vê que há igualdade entre os 

entrevistados onde, 49% são homens e 51% mulheres. 
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Figura 1 - Gênero 

 

Fonte: Autoras, 2017. 

 

Entretanto ao se falar em âmbito salarial, constatou-se que mesmo com uma 

pequena fatia de 27% dos entrevistados informando que tanto os homens quanto as 

mulheres de sua família ganham igualmente, ainda há uma grande desigualdade 

entre os salários recebidos por ambas às partes, pois 54% informaram que os 

homens mais que as mulheres e apenas 18% informaram que as mulheres ganham 

mais que os homens de sua família, o que vem a confirmar os dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do ano de 2015. 

 

Figura 2 – Comparação salarial 

 

Fonte: Autoras, 2017. 

 

Em questão as duplas, triplas e até quadruplas jornadas diárias constatou-se que 

em algumas áreas existe um significativo equilíbrio, exceto ao que se diz respeito 

aos serviços domésticos onde, a grande maioria a executar a atividade ainda é 

feminina chagando a 43% contra apenas 29% correspondente ao sexo masculino, e 

no trabalho assalariado, atividade esta que continua a ser praticada em sua maioria 

pelo sexo masculino representando por 42% defronte a 30% do sexo feminino. 

49%51%
Masculino

Feminino

54%

18%

27%
1%

Familiares do sexo masculino
ganham mais que o feminino

Familiares do sexo feminino
ganham mais que o masculino

Ambos sexos ganham igual

Não sabe
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Figura 3 – Atividades 

Feminino                                                      Masculino 

 

 Fonte: Autoras, 2017. 

 

 

Ainda vê-se no gráfico abaixo, que 20% das mulheres contra 0% dos homens 

entrevistos possuem filhos, esse foto acaba por agregar uma maior carga de 

atividades em sua rotina, já que as mesmas precisam abdicar de tempo em suas 

atividades cotidianas para cuidar de seus filhos. 

 

Figura 4- Filhos 

Feminino                                                      Masculino 

 
Fonte: Autoras, 2017. 

Analisando os dados apresentados, as partes responsáveis pelo artigo chegaram as 

seguintes observações: mesmo havendo igualdade em alguns âmbitos, ainda é clara 

a diferença salarial entre homens e mulheres o que gera um descontentamento por 

parte feminina, pois mesmo que haja um preparo tanto acadêmico quanto 

profissional, muitas das vezes isso não é levado em conta, pois a preferencia por 

homens no comando das empresas ainda é visível no mundo coorporativo. 

Contatou-se também que além das tarefas básicas como cuidar dos serviços 

domésticos e trabalhar, as mulheres ainda encontram tempo para exercer atividades 

estudar, praticar esportes, cuidar de seus filhos, entre outas. Isso nos leva a pensar 

em como é feito o planejamento do seu dia-a-dia, para que todas as atividades 
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sejam executadas sem que haja cansaço tanto físico quanto mental. Um verdadeiro 

malabarismo diário a ser exercido enquanto vivem por aguardar a evolução deste 

mundo patriarcal, na busca pela igualdade entre os gêneros. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Mediante a pesquisa de campo realizada, e analisando as informações 

bibliográficas, é possível concluir que, embora as mulheres constituam a maioria 

populacional e ocupem um grande espaço tanto no mercado de trabalho quanto no 

mundo acadêmico, elas ainda vivem em uma constante batalha por igualdade. 

Mesmo estando cada vez mais qualificadas e preparadas academicamente e 

profissionalmente, muitas não encontram o espaço desejado no mundo coorporativo, 

pois este ainda conserva o estilo patriarcal, onde as atividades de comandar, chefiar 

e liderar são atribuídas apenas aos homens. Sendo assim, se torna necessária a 

desestruturação da cultura arcaica que prevalece no mundo corporativo, para que 

assim as mulheres possam elevar-se profissionalmente, dentro das empresas, 

conquistando cargos de maior importância e com melhores salários. 

Em referência a jornada diária pode-se concluir e destacar mudanças ocorridas na 

divisão do trabalho entre homens e mulheres, pois com o passar do tempo se vê 

cada vez mais homens ajudando nos trabalhos domésticos e mulheres trabalhando 

não em suas casas, mas em grandes empresas, o que possibilita um maior 

equilíbrio familiar e pessoal.  A presença feminina vem crescendo em todos os 

aspectos, suas conquistas vêm acontecendo de forma gradativa e progressiva, mas 

estas tendem a fazer com que as mulheres se posicionem rumo ao um novo 

patamar de sua história.  
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