
DESIGUALDADE DE GÊNERO NO MERCADO 
DE TRABALHO BRASILEIRO: DIMENSÃO E 
JUSTIFICATIVAS

Lucas Demeda dos Santos (Extensão/UCS)
Julye Jiacomin (Coautora)
Ramone Mincato (Orientadora)INTRODUÇÃO

Este trabalho busca proporcionar um olhar panorâmico sobre a desigual-
dade de gênero na esfera laboral brasileira. Para isso, se dividide no 

desenvolvimento de três objetivos: definir os conceitos centrais do tema; 
dar uma dimensão para a desigualdade; e buscar razões para sua existên-
cia. A metodologia usada corresponde à revisão bibliográfica de autores 
selecionados e coleta e análise de dados secundários.

o sexo quanto o gênero subentendem construções sociais. Como o corpo 
humano “está sujeito a forças sociais que o moldam e alteram de várias 
maneiras”, o sexo estaria se tornando cada vez mais difuso e baseado em 
escolhas pessoais e contextos sociais, assim como já ocorre com o gênero.

ÂMBITOS DA DESIGUALDADE LABORAL
- Discriminação salarial: ocorre quando uma classe recebe um salário 
menor que outra por realizar exatamente o mesmo trabalho (TREIMAN; 
HARTMANN, 1981 apud FANELLI, 1989).
- Segregação e discriminação ocupacional: se constitui quando crité-
rios “distintos da produtividade determinam o número de homens e mulhe-
res que tem a oportunidade de ingressar em certa ocupação” (MADDEN, 
1976 apud FANELLI, 1989, p. 241). Ela pode ser classificada em:
a) segmentação horizontal: concentração de um grupo em determina-
dos segmentos do mercado de trabalho; 
b) segmentação vertical: concentração de um grupo em posições de 
poder relativamente inferiores (ANKER, 1997 apud CÁRDENAS; CORREA; 
PRADO, 2014).

DESIGUALDADE NA PRÁTICA

RAZÕES PARA A DESIGUALDADE CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

Homens - R$ 1831
Mulheres - R$ 1288

CONCEITOS
DIFERENÇA = DESIGUALDADE? Para Martín (1995), o uso de “desi-
gualdade” no lugar de “diferença” evidencia as relações de poder existen-
tes entre pessoas ou grupos e a discriminação que, em consequência, é 
evidenciada nessa dinâmica.
ESTRATIFICAÇÃO: o conceito pode ser entendido como a desigualdade 
estruturada dentro das sociedades e ocorre quando “indivíduos tem aces-
so desigual à gratificações dentro do esquema social” (GIDDENS, 2012, p. 
311).
SEXO = GÊNERO? Giddens ressalta que é valido considerar que tanto 

SALÁRIO MÉDIO NO BRASIL¹ TRABALHADORES QUE GANHAM MAIS 
DE CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS²

Uma pesquisa da Cepal (2014) entre grandes empre-
sas nacionais constatou que apenas 6,7% dos postos 
de alta direção são ocupados por mulheres. O mercado 
brasileiro também mantém setores tipicamente femi-
ninos e masculinos. Dentro dos 25 subsetores econô-
micos do IBGE, as mulheres ocupam mais de 60% dos 
postos apenas nas atividades Médicas e de Ensino. A desigualdade de gênero também se manifesta de for-

ma subjetiva. A eleição de Dilma Rousseff é exemplo sig-
nificativo disso. A adoção de “presidenta” em sua cam-
panha, palavra correta e dicionarizada, causou polêmica. 
Diversos veículos de comunicação se negaram a utili-
zá-la. Para além da disputa ideológica que o termo sus-
citou, a negação inicial à palavra pode ser interpretada 
como resistência à maior ocupação feminina em espaços 
de poder e mudanças que podem surgir desse processo. 
Ajuda a comprovar esse pensamento o tratamento dado 
à Dilma pela imprensa durante a crise que se agravou 
durante 2015-16. A mandatária foi alvo de duras críticas 
sobre sua aparência e personalidade, que não encontram 
paralelo com situações envolvendo políticos homens.  
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O estudo de autores que se debruçam sobre o tema leva a uma afirmação 
primordial: a desigualdade de gênero no mercado de trabalho é uma ex-
pressão da ordem patriarcal vigente na sociedade (SILBA, 2011). As respon-
sabilidades atribuídas tradicionalmente às mulheres acabam reproduzidas 
no âmbito laboral. Ocupações com maioria feminina, por exemplo, geral-
mente são compatíveis com a realização paralela de atividades domésticas 
(FANELLI, 1989). Ou seja, a presença das mulheres na esfera do trabalho 
é condicionada por formas de dominação enfrentadas historicamente por 
elas no âmbito privado.
O que ocorre é uma “retradicionalização” das relações de gênero (CÁRDE-
NAS; CORREA; PRADO, 2014). Nesse sentido, a representatividade femini-
na no mercado de trabalho está fortemente determinada pelo “caráter não 
remunerado de seu trabalho no lar e suas dinâmicas de entrada e saída do 
mercado laboral de acordo com os requerimentos do lar” (ANKER, 1997 
apud CÁRDENAS; CORREA; PRADO, 2014 p. 400). A distinção de gênero 
pode ser, assim, determinante para a distinção de classe.

O mercado de trabalho brasileiro é desigual em todas as suas dimensões: 
as mulheres ganham menos, são minoria em postos de poder e ocupam se-
tores segregados. A distinção entre os gêneros vêm caindo, mas a mudan-
ça é gradual e inconstante. Espaços de igualdade têm sido abertos, mas a 
situação laboral da mulher não terá melhorias significativas sem mudanças 
profundas no imaginário e nas representações de gênero tradicionais.

- BURIN, Mabel. Las “fronteras de cristal” en la carrera laboral de las mujeres: Género, subjetividad y globalización. Anuario de Psicología, Barcelona, v. 39, n. 1, p.75-86, 2008. 
- CÁRDENAS, Ana; CORREA, Natalia; PRADO, Ximena. Segregación laboral y género: tendencias y desafíos relativos al mercado laboral de la salud y la educación en Chile. Polis: 
Revista Latinoamericana, Santiago, v. 13, n. 38, p.397-418, ago. 2014. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-65682014000200018>. Acesso em: 18 jun. 2016. 
- DAVIS, Kingsley; MOORE, Wilbert E.. El continuo debate sobre la igualdad: Algunos principios de estratificación. In: BENDIX, Reinhard; FERROL, Francisco Murillo (Org.). Clase, 
status y poder. Madrid: Euramerica, 1972. p. 155-170. 
- FANELLI, Ana M. Garcia de. Patrones de desigualdad social en la sociedad moderna: una revisión de la literatura sobre discriminación ocupacional y salarial por género. Desarrollo 
Económico, Buenos Aires, v. 29, n. 114, p.239-264, jul. 1989. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.2307/3466964>. Acesso em: 03 jul. 2016. 
- FRANCO, Rolando; ATRIA, Raúl; LEÓN, Arturo B. (Ed.). Estratificación y movilidad social en América Latina: transformaciones estructurales de un cuarto de siglo. Santiago: LOM 
Ediciones, 2007. Cepal. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11362/1961>. Acesso em: 14 jun. 2016. 
- GIDDENS, Anthony. Sociologia. 6. ed. Porto Alegre: Penso, 2012. 
- IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: Síntese de indicadores 2012. Rio de Janeiro: Ibge, 2013. 
- MARTÍN, Teresa Torns. Mercado de trabajo y desigualdades de género. Cuadernos de Relaciones Laborales, Madrid, v. 6, p.81-92, 1995. Acesso em: 03 jul. 2016.
- OBSERVATÓRIO DO TRABALHO. Boletim Anual Mulheres e Mercado de Trabalho 2016: Base de Dados RAIS 2014. 7. ed. Caxias do Sul: Universidade de Caxias do Sul, 2016. 
- PINHEIRO, Luana Simões et al. Nota Técnica: Mulheres e trabalho: breve análise do período 2004-2014. 24. ed. Brasília: Ipea, 2016. 
- Secretaria de Políticas para as Mulheres. As mulheres nas eleições de 2014. Brasília: SPM, 2014. 
- SILBA, Malvina. Identidades subalternas: Edad, clase, género y consumos culturales. Última Década, Valparaiso, n. 35, p.145-168, dez. 2011. 
- SCURO, Lucía; BERCOVICH, Néstor (Ed.). El nuevo paradigma productivo y tecnológico: La necesidad de políticas para la autonomía económica de las mujeres. Santiago: Cepal, 
2014. Disponível em: <http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37250/S1420388_es.pdf?sequence=4>. Acesso em: 17 jun. 2016.

¹ IBGE (2014)
² MTPS/RAIS (2014)

NID Observatório do Trabalho


