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Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo de série temporal que objetivou verificar a correlação entre a inserção da mulher 
no mercado de trabalho formal e a diminuição da taxa de fecundidade no Brasil, nos últimos 50 anos. Foram utilizadas as estima-
tivas populacionais intercensitárias realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, no Brasil, entre 1950 a 2000. 
A análise da correlação utilizou o coeficiente de correlação de Sperman. Os resultados mostram a correlação direta, mas não 
única, entre a crescente presença feminina no mercado de trabalho formal e a decrescente taxa de fecundidade geral observada 
no Brasil. Na década de 1970 houve a maior queda da taxa de natalidade, resultado não apenas da necessidade econômica e das 
oportunidades oferecidas pelo mercado de trabalho, mas, devido às transformações demográficas, culturais e sociais que vinham 
ocorrendo, afetando as mulheres e as famílias brasileiras. 
Descritores: trabalho feminino, taxa de fecundidade, saúde coletiva.

This is an epidemiological study, descriptive time series that aimed to verify the correlation between the inclusion of women  
in formal labor market and declining fertility rate in Brazil in the last 50 years. The data used were the population estimates inter-
censitárias conducted by the Brazilian Institute of Geography and Statistics, Brazil, between 1950 and 2000. The analysis of the 
correlation used the correlation coefficient Sperman. The results show a direct correlation, but not only, among the growing pre-
sence of women in formal labor market and decreasing overall fertility rate observed in Brazil. In the 1970’s were the biggest drop 
in birth rate, a result not only of economic need and the opportunities offered by the labor market, but largely due to demographic 
change, cultural and social that had occurred, affecting women and Brazilian families. 
Descriptors: women working fecundity rate, public health.

Se trata de un estudio epidemiológico, descriptivo de series temporales cuyo objetivo fue investigar la correlación entre la intro-
ducción de la mujer al mercado laboral formal y la tasa de disminución de la fertilidad en Brasil en los últimos 50 años. Se utiliza-
ron las estimaciones de población realizados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, Brasil, de 1950 a 2000. El análi-
sis de correlación se realizó a partir del coeficiente de correlación de Spearman. Los resultados muestran una correlación directa, 
pero no único entre la creciente presencia de mujeres en el mercado formal de trabajo y la tasa de disminución de la fecundidad 
general observada en Brasil. En los años 1970 hubo una caída mayor en la tasa de natalidad, un resultado no sólo de la necesidad 
económica y las oportunidades que ofrece el mercado de trabajo, pero en gran parte debido a los cambios demográficos, cultura-
les y sociales que se estaban produciendo, que afecta a las mujeres y los las familias brasileñas. 
Descriptores: trabajo de las mujeres, la tasa de fecundidad, la salud pública.
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INTRODUÇÃO

No contexto atual, observa-se a crescente participação e inser-
ção da mulher no mercado de trabalho formal e sua ascensão 

a cargos e funções que, até pouco tempo, eram exclusiva ou pre-
dominantemente masculinas. No entanto, é notório que a mulher 
continua exercendo seu papel de mãe e esposa. O que ocorreu 
foi a adição de um aspecto na identidade feminina: a profissio-
nal. É inegável que sua representatividade, no âmbito familiar, so-
freu modificações significativas a partir do momento em que esta 
se inseriu no campo do trabalho formal, não mais sendo respon-
sável exclusiva pela ordem e manutenção da estrutura familiar.

O presente trabalho pretende refletir sobre as possíveis conse-
quências que esse fato originara, relacionando-as a variáveis de-
mograficamente importantes e significativamente correlaciona-
das com a mão de obra feminina. A mais importante delas talvez 
seja a taxa de fecundidade, visto que a função procriadora da 
mulher entra em conflito com sua partici-
pação na População Economicamente Ativa 
(PEA). Supõe-se, assim, que a redução da 
fecundidade implique em um aumento da 
participação feminina na PEA. No entanto, 
outras variáveis merecem destaque como o 
contexto histórico do movimento feminista, 
a introdução da pílula anticoncepcional, a 
renda, o nível de instrução e o setor de ati-
vidade econômica.

O contexto histórico e social do papel 
feminino como figura reprodutora e situa-
da na esfera familiar foi-se desnaturalizan-
do. Com a discussão sobre a sexualidade, 
no movimento de mulheres, configurou-
se, de forma diferenciada, a liberdade da 
sexualidade reprodutiva, a introdução da 
pílula anticoncepcional, a desmercanti-
lização, a ocupação do espaço público e 
demais ganhos para as mulheres1,2.

O trabalho tem transformado não somen-
te a vida feminina, mas também a familiar 
e a própria convivência em sociedade. 
Os avanços são conquistas de várias ge-
rações. Segundo o estudo realizado pela 
National Research Council, as mudanças que atraem as mulhe-
res para o mercado de trabalho ocorreram pelas oportunidades, 
como pela motivação da nova geração em ser diferente de suas 
mães. Neste sentido, considera por um lado, que há o crescimen-
to da remuneração das pessoas com o nível médio e, de outro, 
o aumento da importância do poder econômico feminino, que 
pode redefinir papéis tradicionais após o casamento e a materni-
dade (diminuir desigualdades intradomiciliares). Atualmente, para  
a maioria das mulheres, uma transição bem-sucedida no trabalho 
e na vida familiar se deve ao recebimento de rendimentos3.

Desse modo, torna-se pertinente admitir que tais medidas 
possam ter contribuído mais efetivamente para a manutenção 
da tendência de queda de fecundidade. Nesta perspectiva, 
houve a significativa transformação do papel social da mulher 
a partir de seu ingresso no mercado de trabalho. Com esse in-
tuito, o estudo objetivou verificar a correlação entre a inserção 
da mulher no mercado de trabalho formal e a diminuição da 
taxa de fecundidade no Brasil, de 1950 a 2000. 

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo epidemiológico e descritivo de série 
temporal, referente a inserção da mulher no mercado de tra-
balho e diminuição da taxa de fecundidade no Brasil, no pe-
ríodo de 1950 a 2000. Este tipo de estudo investiga dados de 
uma mesma área ou população em momentos distintos4. 

Para estudar a correlação foram utilizadas as estimativas 
populacionais intercensitárias dos últimos seis censos realiza-
dos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE)5. 
Foram consideradas as variáveis: população feminina geral, 
parcela feminina da população economicamente ativa e taxas 
de fecundidade geral. Os dados foram delineados a partir das 
informações do Censo Demográfico em abril de 2008.

A análise estatística utilizou o Coeficiente de Correlação 
de Sperman. Foi feita a análise de regressão para verificar a 
o comportamento das variáveis taxa de fecundidade no Brasil 

(variável resposta) e inserção da mulher no 
mercado de trabalho (variável preditora)6. 
Foram excluídas as disparidades encontra-
das entre as regiões brasileiras, pelo moti-
vo de que isso poderia deixar o estudo de-
masiadamente extenso e desviá-lo de seu 
objetivo generalista e amplo.

RESULTADOS
De acordo com os dados dos últimos seis 
censos, em relação ao prospecto da taxa de 
fecundidade e os números absolutos - PEA 
feminina entre 1950-2000, nota-se que  
à PEA feminina aumentou na medida em 
que a taxa de fecundidade diminuiu, obser-
va-se, que a taxa de fecundidade passou de 
6,2 para 2,3 enquanto à PEA, aumentou de 
3.778.612 para 32.957.738. 

A análise de regressão verificou uma re-
lação negativa significante (p<0,01) entre 
inserção feminina no mercado de trabalho e 
a diminuição da taxa de fecundidade no Bra-
sil nos últimos 50 anos. Em suma, a variável 
respondente de média de filhos por mulher 
foi decrescendo à medida que a PEA femini-

na aumentava. Tais tendências, que já começavam a se delinear 
no final dos anos 1970, consolidaram-se entre os anos 1980 e a 
presente década. Um bom ajuste do modelo (R2=0,97) é dado 
pela equação de regressão da PEA feminina e taxa de fecundida-
de: 

Na figura 1, visualiza-se claramente essa tendência e se nota 
a amplitude de variação quanto o ritmo de queda da taxa de 
fecundidade, a partir do aumento da PEA feminina entre as dé-
cadas de 1950 a 2000.

Pode-se perceber uma relação significativa entre o aumento 
da inserção da mulher no mercado de trabalho e a diminuição 
da taxa de fecundidade nos últimos 50 anos. No entanto, não se 
pode afirmar que este seja a único e principal motivo. Para tanto, 
foi realizada uma análise bibliográfica existente sobre trabalho 
feminino. Foram encontradas várias discussões acerca do papel 
social da mulher e as representações que existem em torno dis-
so. Mesmos fatos ocorridos principalmente na década de 1970 
e meados de 1980 podem proporcionar uma visão mais ampla  
e completa da díade taxa de fecundidade-trabalho feminino.

“apesar de Todas essas 
mudaNças, muiTa 

coisa coNTiNua igual: 
as mulheres seguem 
como as priNcipais 
respoNsáveis pelas 

aTividades domésTicas 
e cuidados dos filhos 
e demais familiares, 

o que represeNTa uma 
soBrecarga para aquelas 

que TamBém realizam 
aTividades ecoNômicas”
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A saúde coletiva é um campo amplo de possibilidades 
que, historicamente, vem incorporando novos conhecimen-
tos e práticas. Desde a década de 1970 multiplicaram-se  
os estudos sobre gênero com ênfase no caráter social, repro-
dutivo e relacional das diferenças entre homens e mulheres.

Na relação de gênero e trabalho alguns estudiosos1 ressal-
tam que ocorreu uma tendência mundial a partir das últimas 
décadas, para o crescimento da participação das mulheres 
no mercado de trabalho, tanto nas áreas formais, quanto nas 
informais da vida econômica. No entanto, verifica-se que 
essa participação se traduz, principalmente, em empregos 
precários e vulneráveis, como se tem observado na Ásia,  
Europa e América Latina.

A renda feminina aparece como um complemento ao or-
çamento familiar, sendo mantido sob os ombros masculinos 
tal responsabilidade. Essa visão naturalizada culturalmente 
impõe a necessidade de discutir o papel fundamental ocu-
pado pelas mulheres na reprodução da sociedade de classes. 
No entanto, as mulheres começaram a participar de forma 
importante, da produção com o trabalho assalariado, ainda 
que sua necessidade primária permanecesse na manutenção 
do espaço privado e doméstico.

Nos países do Norte, o modelo tende ao trabalho em tem-
po parcial. Ocupado, majoritariamente, de 80% (França) 

a mais de 95% (Japão), por mulheres, significando um salá-
rio parcial, o que agrava as disparidades existentes na reparti-
ção do trabalho doméstico no convívio do casal. Nos países 
do Sul, se configura o trabalho informal, sem nenhuma prote-
ção social. As empregadas domésticas e as diaristas exercem 
esse trabalho na maioria das vezes, sem vínculo empregatí-
cio formal. Os dois casos, tempo parcial e trabalho informal,  
estão relacionados aos empregos fora do setor público, desen-
volvidos no comércio, com características de instabilidade, 
má remuneração, com uma possibilidade quase inexistente de 
formação, de promoção e de carreira e limitação ou inexis-
tência dos direitos sociais1.

No caso do Brasil, a inserção da mulher no mercado de tra-
balho iniciou-se, entre as décadas de 40 e 60 do século XIX, 
com a consolidação da indústria brasileira. Naquele período, 
não só a presença feminina era notável, mas a de crianças nas 
indústrias de fiação e tecelagem. Na sua maioria, eram imi-
grantes de origem europeia. Geralmente, executavam tarefas 
pouco especializadas e mal remuneradas, com uma carga ho-
rária média de 14 horas diárias7.

Estudos estatísticos evidenciam o crescimento, no país, da 
população feminina no mercado de trabalho, que se inten-
sificou a partir da metade dos anos de 1970. Resultado não 

apenas da necessidade econômica e das oportunidades ofere-
cidas pelo mercado de trabalho, mas, em grande parte, devido 
às transformações demográficas, culturais e sociais que vêm 
ocorrendo e que têm afetado as mulheres e as famílias brasi-
leiras. Notam-se, desde aquela época, que é cada vez mais 
intenso e diversificado o trabalho feminino, não mostrando ne-
nhuma tendência de retrocesso, apesar das crises econômicas 
que assolaram o país a partir dos anos 1980, fato comprova-
do em 1990, quando mais de 22,9 milhões de trabalhadoras 
constituíam cerca de 40% da força de trabalho brasileira8,9.

Quando do ingresso da mulher no mercado de trabalho 
formal, esta encontrava obstáculos e dificuldades de natu-
rezas diversas. Porém, é interessante observar que, via de 
regra, as justificativas para o desaconselhamento e inserção 
feminina no mercado de trabalho convergiam a um ponto 
comum: a ameaça da estrutura familiar e o desvio da mulher 
como ser destinado à reprodução. Costumavam se dedicar 
a seus familiares, abrindo mão de sua própria satisfação em 
prol dos filhos e companheiros. A inserção no mercado de 
trabalho alterou esse quadro7,9.

Da década de 1980 em diante, o que se pode observar  
é apenas a acentuação e consolidação de um movimento que 
se iniciou em meados da década de 1960, evidenciou-se na de 
1970 e consolidou-se a partir daí, com a decréscimo da taxa 
de fecundidade em detrimento do aumento da participação fe-

Figura 1 - Relação da taxa de fecundidade e PEA 
feminina entre os anos de 1950-2000 no Brasil.
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minina no mercado de trabalho formal, fenômeno observado 
atualmente e não mais como mera tendência.

Nos anos 1990, o emprego masculino regrediu ou se es-
tagnou, a liberalização do comércio e a intensificação da 
concorrência internacional tiveram por consequência um 
aumento do emprego e do trabalho remunerado das mulhe-
res ao nível mundial, com exceção da África sub-sahariana. 
Notou-se um crescimento da participação das mulheres no 
mercado de trabalho, tanto nas áreas formais quanto nas in-
formais da vida econômica, assim como no setor de serviços1. 
Pesquisas realizadas por economistas consideradas feministas 
indicam claramente essa tendência10,11. Trata-se de um dos pa-
radoxos da globalização, este aumento do emprego remune-
rado acompanhado pela sua precarização 
e vulnerabilidade crescentes.

Como esperado, em estudos realizados 
com o intuito de analisar a taxa de ativida-
de feminina, a partir da década de 1970, 
chega a mais de 47%, ou seja, de cada 
100 mulheres em idade de trabalhar, mais 
de 47 trabalhavam ou procuravam traba-
lho. O incremento acentuado ocorrido, 
entre os anos de 1990 e 1993, deve ser 
atribuído, em parte, a uma redefinição do 
conceito de trabalho adotada pelo IBGE, 
a partir 1992. A nova definição do concei-
to passa a incluir atividades para o auto-
consumo, a produção familiar e outras até 
então não consideradas como trabalho.  
A nova metodologia do IBGE, no entanto, 
não avançou a ponto de incluir, na PEA,  
a atividade doméstica realizada pelas do-
nas-de-casa, que continuava a ser classifi-
cada como inatividade econômica. Agora, 
mais visíveis e em maior número, as traba-
lhadoras passam a representar, no final da 
década, uma parcela de cerca de 40% da 
força de trabalho brasileira8.

Ao longo dos anos 1970 e 1980, foi re-
alizado um trabalho de crítica às estatísti-
cas oficiais, naquela época, consideradas 
inadequadas para traduzir a real contri-
buição das mulheres à sociedade. Nos 
levantamentos censitários e domiciliares  
do IBGE, o trabalho doméstico realizado 
em domicílio pelas donas de casa não era considerado como 
atividade econômica. Contudo, as pessoas que, ao responde-
rem nos questionários desse órgão oficial, que sua atividade 
principal era realizar “afazeres domésticos”, eram classificadas 
como economicamente inativas, juntamente com os estudan-
tes, aposentados, doentes, inválidos e os que vivem de renda12.

As informações sobre essa categoria não eram estatistica-
mente divulgadas e o conhecimento ficava restrito aos res-
ponsáveis por essas pesquisas oficiais, ou na dependência de 
tabelas especiais ou pesquisas pontuais. Entretanto, a partir 
da publicação dos resultados das pesquisas em microdados, 
foi possível se obter informações sobre esse conjunto de ati-
vidades que demanda tempo e energia de quem as realiza.  
Na realidade, deveria ser contabilizado como um trabalho 
não remunerado, e não inatividade.

Outro estudo, na década de 1990, mais detalhado e mais 
aceito na comunidade científica do que ocorrera na década de 
1970 abordou-se, genericamente, as mudanças nos fatores cul-
turais das famílias, consequências não previstas de ações gover-
namentais isoladas e complementaridade casual entre processos 
estruturais e a ação dos indivíduos. Mais especificamente, lis-
tam o cálculo econômico para a definição do número de filhos, 
conceitos entre atividade sexual e reprodutiva e deslocamento 
da responsabilidade social da família para o Estado13.

O número de famílias atinge mais de 46 milhões e o declí-
nio dos níveis de fecundidade provoca redução no tamanho 
delas que, no final dos anos noventa, passaram a ter apenas 
3,4 membros. Com a diminuição da fecundidade, o número 

de filhos por mulher se reduziu, sobretudo 
nas cidades e nas regiões mais desenvolvi-
das do país, diminuiu-se o tamanho das fa-
mílias, o que acarretou o aumento do nú-
mero de famílias chefiadas por mulheres. 
Houve transformações nos padrões cultu-
rais e nos valores relativos ao papel social 
da mulher, devido à intensificação causada 
pelo impacto dos movimentos feministas, 
desde os anos setenta, e pela presença, 
cada vez mais atuante, das mulheres nos 
espaços públicos, alterando a constituição 
da identidade feminina, mais voltada para 
o trabalho produtivo8.

A relação entre filhos e o engajamento 
pode ajudar a explicar a participação da 
mulher no mercado de trabalho, conside-
rando-se que um menor número de filhos 
estaria relacionado a uma maior inserção 
neste mercado14. O impacto da maternidade 
sobre a oferta de trabalho feminina resulta 
em um efeito renda que tende a ser positivo 
com a redução da renda per capita familiar 
e substitutivo resultante do custo de oportu-
nidade, que, dependendo do salário rece-
bido no mercado, poderá ser negativo em 
função dos benefícios da maternidade, sa-
tisfação e habilidades na criação dos filhos.

A maternidade é um dos fatores que mais 
interferem no trabalho feminino, quando os 
filhos são pequenos. A responsabilidade pela 
guarda, cuidado e educação dos filhos na fa-

mília, limita a saída da mulher para o trabalho remunerado, so-
bretudo, se os rendimentos obtidos são insuficientes para cobrir 
custos com formas remuneradas de cuidado infantil.

Nas últimas três décadas, transformações em relação ao 
papel da mulher na sociedade, no sentido de aspirações por 
novas realizações no trabalho e vida reprodutiva, as facili-
dades tecnológicas de alimentação infantil e a diversidade 
de estímulos contextuais se conflitaram com o papel de mãe 
atribuído pela sociedade15. A isso, resultou na difícil situa-
ção da mulher em ter que conciliar suas atividades profissio-
nais com as maternas.

Entretanto, apesar de todas essas mudanças, muita coisa 
continua igual: as mulheres seguem como as principais res-
ponsáveis pelas atividades domésticas e cuidados dos filhos 

“o impacTo da 
maTerNidade soBre 

a oferTa de TraBalho 
femiNiNa resulTa em 
um efeiTo reNda que 
TeNde a ser posiTivo 

com a redução da reNda 
per capiTa familiar e 

suBsTiTuTivo resulTaNTe 
do cusTo de oporTuNidade, 

que, depeNdeNdo do 
salário receBido No 
mercado, poderá ser 
NegaTivo em fuNção 

dos BeNefícios da 
maTerNidade, saTisfação 
e haBilidades Na criação 

dos filhos”
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e demais familiares, o que representa uma sobrecarga para 
aquelas que também realizam atividades econômicas.

O papel da mulher é definido na sociedade doméstica, 
como responsável pela educação e criação dos filhos, en-
quanto cabe ao homem o papel de relacionar-se com os 
meios de produção e de ganho financeiro, de modo a propi-
ciar um suporte material ao núcleo familiar, ao mesmo tempo 
em que se distancia dos problemas que emergem do seu in-
terior16. Em estudo sobre a sexualidade e gênero com adoles-
centes se observou a preocupação da maioria representativa 
das jovens (meninas) quanto às consequências da relação se-
xual16. Historicamente, tem-se remetido à mulher o papel de 
responsável pela contracepção e recaem sobre a mulher, en-
cargos físicos, emocionais, sociais e financeiros relacionados 
a uma gravidez indesejada, em termos de sua imagem junto  
à comunidade em que está inserida.

Quanto aos aspectos econômicos, a gravidez na adolescên-
cia, na maioria das vezes, causa um impedimento para a for-
mação profissional. A jovem normalmente abandona a escola 
para enfrentar o mercado de trabalho sem preparo. Assim a so-
ciedade onde vive cada vez mais complexa, competitiva e exi-
gente, maiores serão as exigências feitas ao indivíduo17.

Esse processo social adquiriu dimensão estrutural no mundo 
contemporâneo. O aparecimento de métodos anticoncepcio-
nais mais seguros tornou-se um dos fatores que mais radical-
mente contribuíram para a redefinição do lugar social da mu-
lher. Consequentemente, as decisões nas relações familiares 
foram modificadas em sua organização, na divisão de tarefas 
domésticas e na educação dos filhos9.

No início do movimento feminista o controle sobre o corpo, 
e mais especificamente sobre a contracepção, teve um caráter 
de domínio e poder. Isto significa o controle sobre a reprodu-
ção, ter relações sexuais com prazer, poder falar sobre orgas-
mo, enfim, ter a possibilidade de decidir sobre o próprio corpo. 
O controle sobre o próprio corpo, sobretudo nos anos 1970, 
com o lema: “nosso corpo nos pertence” trouxe um novo sig-
nificado1. Juntamente com o advento do movimento feminista, 
houve uma significativa expansão do mercado de trabalho e 
maior acessibilidade da mulher ao sistema educacional, o que 
gerou oportunidades, até então, pouco acessíveis às mulheres. 
Desse modo, possibilitou-se o acesso aos métodos anticoncep-
cionais e novos comportamentos afetivos e sexuais2.

Nessa mesma época, sugere-se a ruptura do papel social 
clássico de mulher destinada à maternidade, introduzindo-a no 
mercado de trabalho e conscientizando-a acerca do seu papel 
de cidadã18. Isso remete a mudanças dos fatores sociais13.

Em pesquisa sobre a relação do trabalho na perspectiva de 
gênero, as áreas inerentes à saúde têm promovido o reconheci-
mento social e a visibilidade das atividades ocupacionais exer-
cidas pelas mulheres. Evidenciam que papéis predeterminados 
e atribuídos a homens e mulheres é uma construção social.  
A partir deste pressuposto, explicita-se a necessidade de trans-
formação das relações entre ambos, o trabalho e a sociedade19.

Atualmente, tem crescido várias discussões quanto aos 
direitos da mulher em relação as suas escolhas reprodutivas 
autônomas, bem como melhorias acerca da maternidade. 
Quanto à organização da atenção prestada às mulheres, ain-
da há um longo caminho a percorrer para que seja possí-
vel garantir-lhes informações e tecnologias suficientes para  

o exercício de suas escolhas reprodutivas autônomas20.
Observa-se que a produção científica e a preocupação com 

a saúde da mulher não se restringe só à maternidade. Da déca-
da de 1990 até os dias de hoje, várias conquistas foram alcan-
çadas, áreas profissionais as quais, anteriormente, se constituí-
am redutos masculinos têm-se aberto para o trabalho feminino.

A participação feminina na PEA tem apresentado modifica-
ções significativas, nos últimos anos. Seja por caráter de afir-
mação perante a sociedade, ou por necessidades de aumentar 
a renda familiar, devido às várias crises financeiras e políticas 
que ocorreram e repercutem no mundo e no país, o que se ve-
rifica é, cada vez mais, a participação da mulher e o aumento 
das taxas de atividade feminina no mercado de trabalho.

Como a determinação do número de filhos por mulher deve 
estar associada a um controle de fecundidade, considera-se 
que tal medida deva ser de interesse coletivo, portanto, uma 
política de Estado. Caberia ao Governo prover às mulheres o 
acesso a melhores condições de saúde e informações acerca de 
sua vida sexual, para que elas, principalmente as residentes nas 
Regiões Norte e Nordeste do País, consigam planejar melhor,  
a maternidade e a sua condição no mercado de trabalho.

CONCLUSÃO
Este estudo mostrou que, apesar de quase não haver fontes de 
consultas específicas, que tratam exatamente do tema proposto, 
existem outras que se aproximam ou que abordam um ou ou-
tro aspecto isoladamente. A maioria das publicações existentes 
descrevem o trabalho feminino de diversas áreas (inclusive o da 
saúde), do trabalho em si (sem a preocupação da abordagem 
de gênero), saúde do trabalhador e aspectos inerentes à saúde 
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da mulher, como reprodução feminina, amamentação, e outros.
A existência de fontes que abordem o assunto de maneira 

direta, a priori, investigou os assuntos que mais parecia cor-
responder aos pretendidos neste estudo, voltados aos conhe-
cimentos teóricos inerentes ao trabalho 
de uma forma mais ampla e, mais espe-
cificamente, ao trabalho feminino. Desde 
uma descrição histórica em referências 
mundiais, como no Brasil, até as concei-
tuações atuais, o feminismo se constitui 
um marco na inserção da mulher no mer-
cado de trabalho e na diminuição da taxa 
de fecundidade, às bases teóricas que 
abordam a estrutura familiar.

É adequado explicitar que o assunto des-
te estudo foi estruturado com tema e título, 
a partir de experiências empíricas, de obser-
vações informais acerca das várias vertentes 
que permeiam a vida da mulher, na atuali-
dade. Apesar de buscar, cada vez mais, re-
alização e qualificação profissional, muitas 
mulheres não descartam a possibilidade e o 
desejo de estruturarem para si uma família. 
A grande questão que interessa a este traba-
lho é a constatação de que a inserção maci-
ça da mulher no mercado de trabalho tem relação direta com o 
modo com que as famílias brasileiras vêm sendo estruturadas no 
último decênio, principalmente a partir da década de 1970, e 
no que se refere ao número de filhos por mulher.

Também é de grande importância enfatizar que este estudo, 
apesar de considerar dados oficiais do IBGE referentes a todo o 
território nacional, pode não representar a realidade de todas 
as regiões brasileiras. Correu-se o risco de representar, mais 

fidedignamente, algumas regiões do que outras, mas como  
o objetivo principal era dar uma conotação ampla e generalis-
ta ao estudo, optou-se considerar apenas as médias nacionais.

A interpretação dos resultados de estudos realizados com 
dados secundários demanda cautela, principalmente daque-

les que se baseiam em séries históricas 
de censos que, no Brasil, apresentavam 
as disparidades encontradas entre as regi-
ões brasileiras que, certamente, influen-
ciaram a qualidade das séries históricas 
de interesse. Além disso, as taxas anuais 
de fecundidade total correspondem a es-
timativas obtidas por técnicas indiretas, 
quando, nem sempre, são entendidos os 
pressupostos para o seu cálculo.

Contudo, apesar destas limitações, 
pode-se considerar perfeitamente válida 
a tendência da correlação negativa entre  
a inserção da mulher no mercado profis-
sional e a queda da taxa de fecundidade, 
no Brasil, nos últimos 50 anos, apresen-
tada no estudo, na medida em que foram 
utilizados dados demográficos fidedignos5.

A recente e progressiva inserção da 
mulher no mercado de trabalho tem sido 
acompanhada por uma série de dificulda-

des: discriminação em relação ao tipo de atividade, rejeição 
em certos empregos devido à maternidade e salários mais 
baixos que os dos homens. No entanto, a mulher vem supe-
rando esses problemas e a tendência mundial mostra que a 
participação feminina atingirá níveis cada vez mais superio-
res. É previsto, ainda, constante declínio nas taxas de fecundi-
dade, em consequência da crescente participação da mulher 
no mercado de trabalho5.                 

“pode-se perceBer uma 
relação sigNificaTiva 
eNTre o aumeNTo da 

iNserção da mulher No 
mercado de TraBalho e 
a dimiNuição da Taxa de 
fecuNdidade Nos úlTimos 
50 aNos. No eNTaNTo, Não 

se pode afirmar que  
esTe seja a úNico e 
priNcipal moTivo”


