
A MULHER NO MERCADO DE TRABALHO

A partir da década de 50, com a aceleração do crescimento
industrial e a abertura de novas frentes de trabalho, especialmente
nos centros urbanos, a mulher brasileira foi chamada a integrar o
processo produtivo, passando a competir formalmente, no mercado
de trabalho, com a mão-de-obra masculina.

Segundo dados do IBGE, a força de trabalho feminina no Bra-
sil, que em 1950 representava 15,6 da PEA - População Economi-
camente Ativa (pessoas que trabalhavam na data de referência e as
desocupadas à procura de emprego) saltou para 32,2% em 1982.

E inegável que a inserção da mulher na atividade produtiva
fora do lar modificou profundamente, ao longo dos anos, suas fun-
ções, suas relações na sociedade, seu padrão de comportamento e sua
condição financeira.

Ainda que aparentemente vitoriosas, as mulheres não deixaram
de reivindicar maiores espaços na atividade profissional, tentando
competir no mercado de trabalho em igualdade de condições com a
mão-de-obra masculina, privilegiada principalmente no tocante à
ocupação de postos de chefia e à ascensão profissional.

Se, antes, à mulher era naturalmente negado desempenhar fun-
ções restritas aos homens, hoje ainda é freqüente serem reservados às
trabalhadoras femininas os postos mais rotineiros, menos qualificados
e lucrativos.

Em 1982, quase a metade (49,5% ) das mulheres assalariadas
recebia até uni salário mínimo, enquanto menos de 1° delas ganha-
va mais que dez salários mínimos. Apesar da compressão salarial de
todos os trabalhadores, esse quadro não se repetiu, em relação aos
homens.

Quanto aos tipos de ocupação, as estat(sticas revelam que, an-
tes da década de 50, as lavradoras representavam a maioria da força
de trabalho feminina. Em 1980, as mulheres se encontravam aloca-
das principalmente no serviço doméstico remunerado (22,9) e em
escritórios (12,4%).

A discriminação salarial das mulheres foi fator determinante
para o aumento do nível da escolarização e profissionalização da po-
pulação feminina, que, ao lado do desemprego de milhões de traba-

119



lhadores, explica o número crescente de famílias chefiadas por
mulheres.

Numa estrutura institucional e de poder concebida pelos
homens e para os homens, a criação de condições de trabalho
compatíveis com a mulher não foi ainda, exaustivamente, objeto de
preocupação dos legisladores. A legislação existente a esse respeito,
além de ser descumprida, não é suficiente e eficaz para ajustar as
normas trabalhistas à realidade feminina.

Tanto assim que o Decreto-Lei 5.452 de 01/05/43 determina
que "os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos trinta
mulheres, com mais de 16 anos de idade, terão local apropriado on-
de seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência
os seus filhos no período da amamentação."

Apesar de um grande número de empresas se enquadrarem nes-
sa faixa, muitas preferem ignorar os preceitos legais a proporcionar
meios para que as mulheres possam desempenhar com tranquilidade
suas funções.

No capítulo sobre a proteção à maternidade da CLT consta a
proibição de rescisão do contrato de trabalho da mulher, no caso de
ela haver se casado ou encontrar-se grávida.

Não é incomum as empresas privadas dispensarem as funcioná-
rias que tiveram filho, depois de transcorrido o período de carência,
ou mesmo deixar de admitir, em seus quadros de funcionários, mu-
lheres casadas e/ou com filhos.

Essas e outras determinações legais sobre as condições de tra-
balho da mulher ficaram, na verdade, sem efeito prático algum, já
que inexiste uma fiscalização sistemática que as torne operantes.

Com a expectativa de convocação da Constituinte, as mulhe-
res têm-se mobilizado, em todo o país, para que a nova Constitui-
ção corrija todas as distorções presentes na legislação vigente, não só
no campo do trabalho, como em relação aos seus direitos civis.
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