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BRASIL E AMÉRICA – SÉCULOS XX-XXI

Uma análise regional da dinâmica das chefias domiciliares frente a
desestruturação do trabalho no Brasil (1980-1990)
A regional analysis of the dynamics of household directors facing the destructuring of work in
Brazil (1980-1990)

Alessandra Kely da Silva1

RESUMO: As décadas de 1980 e 1990 representou intensas transformações para o Brasil. Os anos 1980
explicitaram a crise da dívida, fato que a caracterizou como a década perdida. Depois veio a abertura comercial e
financeira, sob hegemonia do neoliberalismo. A pesquisa argumenta que as decisões de política econômica,
guardada as devidas proporções de cada período, impactaram negativamente a sociedade e tiveram efeito
desfavorável sobre o mercado de trabalho, o que implicou para as famílias em estratégias de adaptação por meio
de novos arranjos de inserção no emprego. A metodologia de análise é a estatística descritiva a partir dos dados
das pesquisas por Amostras de Domicílios (PNAD). As conclusões apontam que como saída encontrada pelas
famílias, as mulheres, especialmente as cônjuges, aumentaram sua participação no mercado de trabalho, contudo
a maioria sob vínculos precários.
Palavras-chave: Famílias. Mercado de trabalho precário. Políticas Econômicas.

ABSTRACT: The 1980s and 1990s represented intense transformations for Brazil. The 1980s made the debt crisis
explicit, a fact that characterized it as the lost decade. Then came the commercial and financial opening, under the
hegemony of neoliberalism. The research argues that economic policy decisions, keeping the proper proportions
of each period, negatively impacted society and had an unfavorable effect on the labor market, which implied
adaptation strategies for families through new insertion arrangements in the job. The analysis methodology is
descriptive statistics based on data from surveys by Household Samples (PNAD). The conclusions point out that
as a way out found by the families, women, especially spouses, increased their participation in the labor market,
although most under precarious bonds.
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1. Introdução
Nas últimas décadas houve substancial mudança no perfil das famílias brasileiras. O
marco data da década de 1970, com uma sociedade em movimento e expansão, apresentando
continuidade nas demais, contudo, com um contexto completamente adverso, isto é, os anos
1980 marcado pela crise da dívida e desaceleração de criação de postos no mercado de trabalho
e, os anos 1990, pelo avanço do neoliberalismo e intensa reestruturação produtiva, com intenso
prejuízo aos empregos industriais.
As principais mudanças na estrutura familiar se relacionam ao tamanho das famílias,
com declínio da taxa de fecundidade e consequente redução do número de filhos, bem como
aos padrões de chefia associadas ao aumento da participação das mulheres no mercado de
trabalho. Entende-se que, todas essas modificações, sobretudo o aumento da participação das
mulheres no mercado de trabalho, transpassam a relação de causa e efeito com o ambiente de
crise econômica e desestruturação produtiva do período, embora tiveram profundos impactos,
sobretudo nas famílias mais pobres; assim, as mudanças respondem também as importantes
modificações culturais, demográficas e sociais com a mulher assumindo maior autonomia e
protagonismo no seio familiar, no mercado de trabalho e na sociedade, buscando para tanto sua
própria afirmação.
Porquanto, as transformações iniciadas nos anos 1970, frente a uma sociedade ainda em
movimento e um mercado de trabalho dinâmico, aceleraram-se nos 1980 e, principalmente, nos
1990 em um contexto econômico e uma sociedade completamente distinta e adversa. As
famílias recorreram a novas estratégias de adaptação e sobrevivência em um ambiente marcado
por profundas transformações que impactaram desfavoravelmente o mercado de trabalho, por
consequência a estrutura das relações familiares. Embora o movimento fosse de tendência para
o conjunto do país, as regiões apresentaram divergências entre si, pontuadas por suas próprias
singularidades e constituição.
De tal forma, o presente trabalho apresenta mais três seções além desta introdução. Na
seção dois, é feita a partir da literatura existente sobre o tema, uma discussão sobre a inserção
da força de trabalho da mulher. A terceira seção, analisa as tendências de inserção ao mercado
de trabalho das mulheres que assumiram posição de chefes de família, buscando evidenciar os
impactos da desestruturação do mercado de trabalho. Por fim, na última seção, são apresentadas
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as considerações, comprovando que, embora a tendência de desestruturação do emprego seja
geral para o país, existem divergências consideráveis entre as regiões, além de que, embora as
mulheres, especialmente as cônjuges, tenham adentrado no mercado de trabalho, as ocupações
em sua maioria são precárias, reflexo da divisão sexual do trabalho.
2. Famílias e mercado de trabalho: a centralidade da importância do trabalho da mulher
A ascensão do neoliberalismo colocou as demandas da população de lado, resultando
no fortalecimento das iniciativas pessoais e privadas, emergindo forte tendência de
transferência de responsabilidades do Estado para a comunidade e a família. Família esta, em
que as dimensões foram ampliadas de forma a ultrapassar os limites do parentesco por sangue
ou adoção (GOLDANI, 1994b). De tal maneira, as famílias responsabilizaram-se quase que
totalmente pela reprodução cotidiana e geracional, passando a envolver, frequente e
simultaneamente, o trabalho doméstico - inclusive o cuidado com os filhos – e o trabalho
remunerado, por parte das mulheres (BILAC, 2014).
As conjunturas marcadas por crise econômica ou crescimento geram implicações na
relação família e trabalho. Em períodos de crise, surgem possibilidades de mudanças nessa
relação, contudo assinaladas pelas questões de gênero com a divisão sexual do trabalho
determinando os lugares ocupados por homens e mulheres na esfera da reprodução e da
produção. O baixo crescimento das décadas de 1980 e 1990, especificamente a crise dos anos
1990 com a reestruturação produtiva, possibilitaram mudanças quanto à inserção dos
componentes da família no mercado de trabalho. Rearranjos familiares de inserção foram
definidos e pontuados pelo aumento da participação da mulher casada paralelamente à redução
da participação dos filhos. Além de que, fatores sociais, demográficos e culturais, implicaram
na diminuição do tamanho das famílias. Desse modo, esse processo apresentou como tendência
a destituição do padrão de manutenção do domicílio do “chefe provedor” e o surgimento das
famílias com dois provedores (MONTALI, 2016).
Sendo o trabalho e a família eixos que organizam a vida dos homens e das mulheres de
qualquer idade, raça ou nacionalidade (GOLDANI, 2002). É na família que se concentra a
responsabilidade pela qualidade de vida de seus integrantes, e a partir dela são feitas decisões
relativas à moradia, alimentação, educação, tratamento de saúde, consumo e, especialmente,
decisões quanto à participação na atividade econômica de seus membros, determinando, assim,
a principal fonte de renda para parcela considerável das famílias (LEONE et all, 2010).
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Todavia, a disposição dos componentes da família para o mercado de trabalho é marcada
por diferenciações, pois expressam relações de hierarquia e atribuições que tecem as relações
familiares definindo as possibilidades de inserção em atividades remuneradas. Logo,
diferencia-se a disponibilidade para o mercado de trabalho entre os componentes familiares,
assim como os vínculos de ocupações precários e não precários e mesmo a absorção destes por
setores de atividade. De outro modo, a sua disponibilidade é afetada pelo padrão de absorção
da força de trabalho vigente no mercado (MONTALI, 2016).
Durante as décadas de 1980 e 1990, evidenciou-se a permanência da divisão sexual do
trabalho, apesar das mudanças ocorridas na estrutura do mercado de trabalho e no emprego,
segundo o sexo (MONTALI, 2016). Dessa forma, considerando a conjuntura econômica e as
mudanças na configuração da família, ficou evidente que as transformações na relação famíliatrabalho resultaram de mudanças de natureza sociodemográficas, bem como aos valores
relacionados ao papel da mulher na sociedade brasileira (MONTALI, 2015), além dos de ordem
econômica (MONTALI, 2016) e culturais (LEONE et all, 2010). Uma vez que outros
determinantes, além da necessidade econômica, respondem à mudança na entrada da mulher no
mercado de trabalho, relacionados aos padrões de comportamento e o novo papel atribuído à
mulher na sociedade (LEONE, 1996).
As mudanças de caráter demográfico relacionam-se à diminuição da fecundidade e ao
envelhecimento da população (LEONE et all, 2010); o processo de concentração urbana dado
ao intenso movimento migratório das décadas de 1970 e de 1980; as mudanças na composição
dos domicílios, tanto na configuração como no número médio de componentes (MONTALI,
2016). Nas sociais e culturais, evidenciou-se a diminuição no número de matrimônios; o
crescimento dos divórcios e o retardo das uniões com o novo papel assumido pela mulher na
família e no trabalho. Mesmo que o modelo de família tradicional, constituído pelo casal com
filhos seja predominante, reduziu-se em decorrência do aumento dos arranjos familiares
constituídos pela mãe com filhos e pessoas vivendo sozinhas (LEONE et all, 2010). Quanto aos
associados à natureza econômica, as crises econômicas dos anos 1980 e 1990 determinaram a
expansão do setor de serviços, constituindo como o principal absorvedor da força de trabalho
da mulher (MONTALI, 2016).
Nos anos 1980, houve deteriorações e aprofundaram-se as desigualdades sociais,
encaradas na concentração da renda e redução do salário de parte expressiva da população, com
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acirramento das diferenças existentes. Acentuaram-se as divergências regionais, apontadas no
final da década como destaque para a miséria e dos sintomas de modernidade em espaços
urbanos regionais. De modo ativo, com intuito de enfrentar a deterioração das condições de
vida, a família reapareceu, ampliando-se as redes de solidariedade (GOLDANI, 1994). De outro
modo, as mudanças do início de 1990 foram em direção ao enxugamento no tamanho, com
maior diversificação nos arranjos domésticos e familiares, intensificando-se nos últimos anos
os adultos vivendo sozinhos e as famílias monoparentais (GOLDANI, 1994), tanto chefiadas
por mulheres e homens (MONTALI, 2015).
Para tanto, segundo Goldani (1994b), o processo de reestruturação das famílias e a
redução do seu tamanho não foi suficiente. Fez-se necessário o ingresso de um número maior
de membros no mercado de trabalho em tentativa de manutenção do seu orçamento familiar,
sinalizando para a entrada da mulher e dos filhos ao mercado. De outro modo, para Ramos &
Soares (1995), o principal determinante na decisão de entrada da mulher no mercado de trabalho
pode não ter sido a necessidade de complementação da renda familiar. Contudo, marcada por
estagnação econômica nos anos 1980 e por crescente empobrecimento da população no geral,
ao ingressarem no mercado de trabalho, as esposas e mães contribuíram de fato com a
manutenção da renda familiar, ajudando a arcar com os gastos da família. Assim sendo,
independente dos estímulos e da relação de causalidade quanto à entrada da mulher na atividade
econômica, o fato é que sua participação foi na direção de sustento da renda familiar,
consolidando-se como a parcela de rendimento ao perder a função de meramente complementar
(LEONE, 1996).
Compreende-se que as mudanças na organização familiar, de modo especial as
resultantes da crise econômica, impactaram diretamente no orçamento familiar à medida que a
renda do trabalho tornou-se uma parcela a mais na renda da família a ser apropriada pelos
membros. De forma que, alterações na composição da renda familiar foram sinalizadas pelo
aumento na taxa de participação feminina (RAMOS & SOARES, 1995). Conforme Sedlacek
& Santos (1991), as variações na taxa de participação representaram elemento primordial na
determinação da capacidade das famílias de se adaptarem à crise do mercado de trabalho. Vêse que esses resultados sinalizam para a importância do trabalho das mulheres e dos filhos
quanto à sobrevivência das famílias, de outro modo, questionando o tradicional modelo familiar
do chefe provedor (GOLDANI, 1994b).

.
XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA
ECONÔMICA & 15ª CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DE EMPRESAS
VARGINHA, 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2021

No entanto, as transformações na década de 1980, ainda que resultassem em aumento
da taxa de atividade das mulheres, manteve-se baixa, em 38%. Desse modo, a taxa de
inatividade da força de trabalho feminina ainda era elevada, mesmo que tenha apresentado
queda nas distintas faixas etárias e, também, entre as mulheres casadas e com filhos de pouca
idade. Porém, observou-se que as mulheres permaneceram concentradas em um reduzido
número de ocupações com baixo rendimento e nível de qualificação inferior, marcadas por
inexpressiva capacidade gerencial. Defrontamo-nos, então, com um quadro de participação no
mercado de trabalho com forte segregação (LAVINAS, 1996).
O contexto econômico desfavorável determinou em aumento da vulnerabilidade para
muitos. Com medidas flexibilizadas no mundo do trabalho, ocorreram restrições e cortes em
empregos e salários, com as reformas resultando em um número cada vez maior de pessoas e
famílias em situações de empregos precários, desemprego, deterioração na qualidade de vida e
maior pobreza. A comunidade e as famílias assumiram então responsabilidades por serviços
que o Estado se isentou de oferecer. Em um contexto marcado pela redução dos recursos do
Estado e desmantelamento das proteções e garantias ligadas ao emprego, as famílias assumiram
posição primordial de proteção social para os seus membros (GOLDANI, 2002).
Nos anos 1990, para os homens adultos reduziu-se a capacidade de atuarem como
provedores, do mesmo modo em que os jovens deixaram de ser fonte de recurso adicional para
a família, vista à dificuldade de se manterem e, também, inserirem no mercado de trabalho.
Além do mais, a força de trabalho feminina surgiu como um dos poucos recursos disponíveis
para a sobrevivência de muitas unidades domésticas (GOLDANI, 2002). A mulher emergiu
com um desafio duplo de ser fonte de cuidados e provimento para as suas famílias, em um
contexto de mudanças do perfil de inserção da mulher com um mercado completamente
adverso. Verificou-se a redução na taxa de atividade das mulheres mais jovens, com intenso
aumento nas idades mais elevadas, localizadas, em geral, em empregos precários com menor
segurança e baixa proteção social (LAVINAS, 1997). Esse cenário não contemplou apenas as
mulheres casadas e ocupadas, mas as não casadas, responsáveis por filhos, pais ou parentes
idosos (GOLDANI, 2002).
Nesse sentido, em um ambiente adverso e pouco favorável para o mercado de trabalho,
as famílias recorreram a outros membros como suporte para colaboração com a renda familiar
(MONTALI, 2006). As transformações no mercado de trabalho afetaram a condição de
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atividade dos integrantes no interior das famílias, visto o intenso desemprego nos anos 1990,
quando ficaram sujeitas a situações de vulnerabilidade quanto à pobreza. Para o seu
enfrentamento (LEONE et all, 2010), no interior das famílias surgiram novas opções
estratégicas de inserção no mercado de trabalho, como resposta à dificuldade de manutenção
dos aportes pelos tradicionais provedores. Tornou-se frequente o aumento da participação das
mulheres entre os ocupados, especialmente as cônjuges, com importância fundamental na
composição dos rendimentos das famílias (MONTALI, 2006).
Entretanto, conforme (BILAC, p.139, 2014)

Apesar de todas estas mudanças, o modelo de articulação entre trabalho e família não
sofre grandes alterações: quando não é a própria mulher que acumula ambas as
jornadas, em sua totalidade ou em grande parte, permanece a delegação do trabalho
doméstico e do cuidado com os filhos para outra mulher, seja a empregada doméstica
remunerada, seja alguém da rede de parentesco e vizinhança. Isso é válido tanto para
casais de dupla renda, quanto para as mulheres sem cônjuge ou para aquelas que,
mesmo tendo cônjuge, se autodefinem como principais provedoras do domicílio.

Porquanto, as indicações apontam em direção de que a manutenção deste modelo de
articulação trabalho e família, em que se assenta na sobrecarga da mulher e um menor
envolvimento do homem na reprodução, deve-se, por um lado, à conjugação de fatores
demográficos, sociais e econômicos e, de outro, à ausência adequada de políticas de articulação
trabalho e família no país que permitam o amplo acesso (BILAC, 2014). Contudo, porém, não
deve ser desconsiderado que as mudanças no período caminharam no sentido de alterações nas
condições de reprodução da população, dos padrões de relacionamento entre os membros da
família, culminando no questionamento dos modelos de autoridade e profundas alterações na
posição relativa da mulher (GOLDANI, 1993).

3. As chefias domiciliares: pode-se falar em tendência à igualdade entre famílias chefiadas
por homens e mulheres?

A presente seção visa analisar, a partir de um recorte por gênero, os principais
movimentos relacionados aos chefes de domicílios, visto que são estes os responsáveis pela
família. O objetivo é verificar as mudanças ocorridas no período no que tange a estrutura
familiar e sua relação com o emprego, tomando como contexto a crise da dívida dos anos 1980
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e a reestruturação produtiva dos anos 1990. Isto é, de que forma as famílias responderam a esse
contexto de crise e precarização do trabalho?
Assim sendo, a Tabela 1 e o Gráfico 1, apresenta a proporção de famílias chefiadas por
homens e mulheres, para o Brasil e para as cinco regiões. De imediato observa-se que no Brasil,
em 1981, 80,8% das famílias ainda eram chefiadas por homens, contra 19,2% das chefiadas por
mulheres. Em 1989, cerca de 79,6% das famílias estavam os homens à frente, contra 22,4% as
mulheres e, em 1999, havia cerca de 71,7% das famílias chefiadas por homens, contra 28,3%
por mulheres. Desse modo, embora tenha aumentado a proporção de famílias chefiadas por
mulheres, ainda em 1999, mais de 70% dos domicílios contavam como principal provedor o
homem. Não obstante, acredita-se que o aumento da proporção de famílias chefiadas por
mulheres é fruto de importantes acontecimentos que marcaram o período. O primeiro trata das
mudanças advindas do interior das próprias famílias, expresso na diminuição do arranjo
tradicional composto pelo chefe provedor e o crescimento de arranjos alternativos, dentre este
os chefiados por mulheres. Já o segundo associa-se ao fato de que no período muitos homens
perderam seus empregos, resultando que as mulheres, especificamente as cônjuges, tornassem
as principais responsáveis pela manutenção e provimento do lar, dadas às más condições de
vida em que ficaram sujeitados, resultando em instabilidade familiar. Por fim, destacam-se as
mudanças demográficas, crescimento das separações e divórcios, da expectativa de vida maior
para as mulheres gerando mais viuvez feminina, bem como da crescente proporção de mulheres
solteiras com filhos, dos processos de maior integração da mulher no mercado de trabalho,
aumento da educação e diminuição da fecundidade.
As famílias do centro-oeste são as que mais se assemelham às médias brasileiras. De
modo que, em 1981, em 80,2% das famílias o homem era responsável pela chefia do domicílio
e, as mulheres, correspondiam a 19,8% das famílias. Durante as duas décadas reduziu-se a
proporção das famílias chefiadas por homens, consequentemente aumentaram-se as chefiadas
por mulheres. Em 1999, 71,1% das famílias contavam com o homem como chefe do domicílio
e, 28,9% as mulheres, embora a diferença ainda permanecesse considerável.
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Tabela 1 – Proporção de famílias chefiadas por homens e mulheres, 1981/1999
Região

Ano

(em %)

Homem

1981
78,1

1985
78,0

1989
75,7

1990
74,3

1995
72,3

1999
69,8

Mulher

21,9

22,0

24,3

25,7

27,7

30,2

Homem

77,2

76,2

74,6

74,9

72,5

69,1

Mulher

22,8

23,8

25,4

26,0

27,5

30,9

Sudeste

Homem
Mulher

81,7

80,4

78,2

78,3

75,4

72,1

18,3

19,6

21,8

21,7

24,6

27,9

Sul

Homem

83,1

81,7

80,1

80,4

78,7

74,6

Mulher

16,9

18,3

19,9

19,6

21,3

25,4

Homem

80,2
19,8

80,2

77,9

77,4

76,3

71,1

19,8

22,1

22,6

23,7

28,9

80,8
79,6
77,6
77,5
75,2
19,2
20,4
22,4
22,5
24,8
Fonte: elaboração própria a partir dos microdados das Pnads. Vários anos

71,7
28,3

Norte
Nordeste

Centro-Oeste

Mulher
Brasil

Homem
Mulher

Em geral, todas as regiões se aproximam nas médias, com 70% das famílias chefiadas
por homens e 30% por mulheres. O sul apresentou os níveis mais deteriorados, mesmo
incorrendo em reduções durante as duas décadas, continua se mantendo a região com as maiores
proporções. Em 1981, 83,1% das famílias eram chefiadas por homens contra 16,9% por
mulheres e, em 1999, os homens eram 74,6% e as chefiadas por mulheres, 25,4%. Observouse que, as famílias das regiões norte e nordeste, foram as que apresentaram, em 1999, as maiores
proporções de chefia por mulheres. No norte, em 1999, 69,8% das famílias eram chefiadas por
homens e, 30,2% das famílias chefiadas por mulheres. Já no nordeste, 69,1% das famílias
contavam com o homem à frente, contra 30,9% das famílias chefiadas por mulheres. Essas duas
regiões, economicamente as mais pobres do país, podem apresentar como resposta a esse
diferencial na proporção de famílias chefiadas por mulheres, quando comparadas com as
demais regiões, o fato de: 1) terem se tornado as principais chefes dos domicílios em
decorrência da perda de emprego dos companheiros; 2) são as responsáveis pelos domicílios
por se constituírem em famílias monoparentais, ou seja, aquelas compostas somente por mãe e
filhos, pois em muitas situações de abandono por parte dos companheiros tornam-se em
principais responsáveis pelo cuidado dos filhos e provimento do lar; 3) além de estarem na
posição de chefia, embora os cônjuges continuem trabalhando.
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Gráfico 1 - Proporção de famílias chefiadas por homens e mulheres, 1981/1999
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Dando prosseguimento às análises do perfil dos chefes de domicílios, divididos por sexo
e regiões, a Tabela 2 esboça a média de idade das famílias chefiadas por homens e mulheres.
Para o Brasil, a média de idade dos domicílios chefiados por homens elevou-se de 41,9 anos,
em 1981, para 43,2 anos, em 1999 e, de outro modo, a média de idade dos domicílios chefiados
por mulheres diminuiu de 46,7 anos, em 1981, para 46,1 anos, em 1999. Dessa forma,
evidencia-se que as mulheres apresentam uma média etária superior à dos homens, quando em
voga está a chefia do domicílio. Um segundo movimento advém do aumento da idade média
dos domicílios chefiados por homens, expressado na redução do diferencial médio de idade
existente entre as famílias chefiadas por homens e mulheres, ainda que permanecesse essa
diferença de idade em relação aos sexos de referência. Além da possível redução de domicílios
chefiados por mulheres na etapa de viuvez, houve aumento das chefias em outras etapas do
ciclo de vida.
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Tabela 2 – Idade média do chefe da família, dividido por sexo e região 1981/1999
Ano
Região
Norte

Sexo
1981
1985
1989
1990
Homem
41,5
40,4
41,0
41,2
Mulher
43,7
44,0
44,2
43,6
Nordeste
Homem
43,1
43,0
43,0
43,2
Mulher
48,3
48,0
47,2
48,0
Sudeste
Homem
42,6
42,5
43,4
43,5
Mulher
48,7
48,4
48,3
49,2
Sul
Homem
41,4
41,2
41,8
41,9
Mulher
48,1
47,8
47,9
48,1
CentroHomem
40,6
41,1
41,3
41,2
Oeste
Mulher
44,5
44,4
43,5
44,1
Homem
Brasil
41,9
41,6
42,1
42,2
Mulher
46,7
46,5
46,2
46,6
Fonte: elaboração própria a partir dos microdados das Pnads. Vários anos

1995
41,1
43,0
43,1
47,3
44,0
49,1
42,3
48,1
40,9
43,4

1999
42,1
42,7
43,6
47,2
45,2
48,9
43,0
48,1
42,0
43,4

42,3
46,2

43,2
46,1

Nesse sentido, dentre as regiões, foi o sudeste a que apresentou as maiores médias de
idade dos domicílios chefiados por homens ou mulheres. Em 1981, a idade média das famílias
chefiadas pelo homem era de 42,6 e, da mulher era 48,7 anos, à vista disso, nota-se uma
diferença média de 6,1 anos entre os sexos. Durante as duas décadas essa diferença reduziu-se
para 3,7 anos e em 1999, os homens chefes tinham em média 45,2 anos e as mulheres, 48,9
anos. De outro modo, as médias de idade mais baixas estavam nas regiões norte e centro-oeste.
Em 1981, no norte, os domicílios chefiados por homens apresentaram uma idade média de 41,5
anos e, os por mulheres, 43,7. Já em 1999, o diferencial diminuiu ainda mais, com os chefiados
por homens contando com uma média de 42,1 anos e os chefiados por mulheres, 42,7. No
centro-oeste, em 1981, os homens chefes de domicílios tinham em média de 40,6 anos e as
mulheres 44,5 anos, para em 1999, a idade daqueles elevar para 42,0 anos e a das mulheres,
declinar para 43,4 anos.
Já na Tabela 3, observa-se a proporção média da renda total do domicílio que dependia
da renda do chefe ou pessoa de referência, seja ele homem ou mulher. Verifica-se em um
primeiro momento que, durante as duas décadas, a renda média dos chefes de domicílios,
homem ou mulher, passaram a conferir maior peso na composição do rendimento total do
domicílio. Outro importante fato esteve relacionado, pois no final da década de 1990, no sudeste
e sul, o rendimento médio das chefes mulheres superou em nível de contribuição total para a
renda do domicílio, se comparado à contribuição do rendimento dos chefes homens. Desse
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modo, no Brasil, em 1981, o rendimento médio do chefe homem para a composição do
rendimento total da família foi de 15,0% e da mulher, 12,0%, apresentando tendência de
aumento da importância de ambos os rendimentos para a composição do rendimento total. De
tal modo, em 1999, os chefes homens contribuíam com 18,1% para o rendimento total e as
mulheres, 16,4%.
Tabela 3 – Proporção média da renda do domicílio que depende do chefe, dividido por
sexo e região - 1981/1999
Ano
Região
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

Brasil

(em %)

Sexo
Homem

1981
12,4

1985
13,7

1989
13,8

1990
13,7

1995
14,3

1999
15,2

Mulher

9,2

10,7

11,0

11,2

12,9

13,1

Homem

13,4

14,3

14,9

14,6

16,0

16,3

Mulher

11,4

12,9

12,6

13,9

17,3

16,0

Homem

16,4

17,3

17,7

17,5

18,4

18,3

Mulher

13,4

15,8

16,2

16,8

18,8

18,9

Homem

16,6

18,5

18,1

18,2

19,3

19,2

Mulher

15,2

18,3

18,6

19,4

22,2

21,5

15,0

15,9

16,5

16,2

17,9

18,1

Mulher

12,0

15,0

14,5

17,2

17,7

16,4

Homem

14,8

15,9

16,2

16,0

17,2

17,4

Homem

Mulher

12,2 14,5
14,6 15,7 17,8
Fonte: elaboração própria a partir dos microdados das Pnads. Vários anos

17,2

No norte estão as menores contribuições dos rendimentos médios dos chefes de
domicílios para a composição do rendimento total. Em 1981, o rendimento médio do chefe
homem contribuiu com 12,4% para a renda total do domicílio e o das chefes mulheres, 9,2%.
No decorrer do período, a dependência do rendimento dos chefes de domicílios tornou-se maior;
ainda assim, em 1999, os chefes homens contribuíam em média com 15,9% da renda total do
domicílio e as mulheres, com 13,1%. A região nordeste foi a única em que as contribuições dos
rendimentos dos chefes homens e mulheres praticamente igualaram-se no final do período
analisado. Se em 1981, o chefes homens colaboravam com 13,4% para a renda total da família
e, as chefes mulheres com 11,4%, ficou evidenciado que, em 1999, a contribuição dos chefes
homens foi de 16,3% e das mulheres, 16,0%.
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Já no sul e sudeste, no final do período analisado, as contribuições do rendimento médio
das chefes mulheres superaram em grau de importância a composição da renda total média do
domicílio. Se em 1981, no sudeste, os chefes homens participavam com 16,4% para a renda
total média domiciliar e, as chefes mulheres, com 13,4%. Em 1999, os chefes homens
contribuíam com 18,3% para o rendimento total e, as mulheres com 18,9%. Já na região sul,
em 1981, os chefes homens colaboravam com 16,6% e as mulheres com 15,2% para o
rendimento médio total do domicílio, para em 1999, os chefes masculinos participarem com
19,2% e, as chefes mulheres, com 21,5% do rendimento total médio do domicílio. Esse
movimento em direção a superação da importância relativa dos rendimentos das mulheres em
relação aos homens para compor o rendimento do domicílio pode estar ligado a intensa
reestruturação produtiva e perda de emprego dos homens, no período.
Buscando-se pontuar as tendências em relação às pessoas de referência na família para
as duas décadas de grandes transformações, com os Gráficos 2 e 3, pode-se dimensionar o grupo
de ocupação da pessoa de referência do homem ou mulher. Observou-se que, no norte, em 1981,
os três grupos de ocupação que mais se destacavam, quando eram os homens nessa condição,
foi a indústria de transformação (29,3%), comércio e atividades auxiliares (17,8%) e
administrativa (16,3%) e o grupo de menor importância, prestação de serviços (2,3%). Em
relação às mulheres chefes de domicílios, os três grupos com maior importância era o de
prestação de serviços (33,6%), administrativo (16,7%) e indústria de transformação (16,4%) e,
o grupo de menor participação, transporte e comunicação (0,9%).
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Gráfico 2 – Grupo de ocupação da pessoa de referência na família, homem, 1981/1999
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Fonte: elaboração própria a partir dos microdados das Pnads. Vários anos

Com o avançar da década, a importância relativa das participações mudaram tanto para
os chefes homens quanto para as mulheres, efeito direto das transformações ocorridas na
estrutura produtiva e de emprego no período. Compreende-se, por isso, que em 1999, para os
homens chefes de domicílio a indústria de transformação (24,1%) continuou a figurar maior
importância, porém incorreu em queda de 5,2%. Em seguida, agropecuária e produção extrativa
vegetal e animal (15,9%) passou a compor o segundo grupo de maior relevância dos chefes
homens, acompanhada de comércio e atividades auxiliares (15,8%), com prestação de serviços
(1,4%), o de menor importância. Já em relação às mulheres chefes de domicílio, prestação de
serviços (27,9%), acompanhado de comércio e atividades auxiliares (17,8%) e técnica,
científica, artística e assemelhada (16,1%) foram os grupos que mais as empregaram. Por fim,
transporte e comunicação (0,6%) manteve-se como o grupo com menor participação em grau
de empregabilidade das chefes mulheres.
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Gráfico 3 – Grupo de ocupação da pessoa de referência na família, mulher, 1981/1999
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Fonte: elaboração própria a partir dos microdados das Pnads. Vários anos

Se tratando do nordeste, em 1981, os três grupos de ocupação de maior relevância para
os chefes homens foram a indústria de transformação (32,8%), seguida de agropecuária e
produção extrativa vegetal e animal (17,5%) e comércio e atividades auxiliares (17,1%), de
outro modo, o de menor participação foi técnica, científica, artística e assemelhada (5,4%). Já
para as mulheres chefes do domicílio, em 1981, os três grupos que mais empregaram foram
prestação de serviços (34,6%), indústria de transformação (16,5%) e comércio e atividades
auxiliares (15,5%), com o que menos empregou sendo transporte e comunicação (0,5%). Em
1999, ainda que os três principais grupos de ocupação dos chefes homens perdessem
participação, mantiveram-se como os que mais empregaram, somente invertendo o grau de
importância, com a indústria de transformação (24,9%), seguida de comércio e atividades
auxiliares (16,0%) e de agropecuária e produção extrativa vegetal e animal (17,5%) e, por fim,
prestação de serviços (2,2%) o de menor empregabilidade. Quanto às chefes mulheres,
observou-se que a indústria de transformação deixou de estar entre os três principais grupos de
ocupação, configurando em grau de importância, a prestação de serviços (30,0%), comércio e
atividades auxiliares (18,3%) e técnica, científica, artística e assemelhada (13,6%) e, por outro
lado, de menor participação sendo transporte e comunicação (0,8%).
As regiões sudeste e sul, apresentaram participações semelhantes na importância dos
grupos de ocupações, quando o homem era a pessoa de referência na família e, embora tenham

.
XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA
ECONÔMICA & 15ª CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DE EMPRESAS
VARGINHA, 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2021

perdido participação relativa durante o período, mantiveram-se as mesmas posições. Se, em
1981, no sudeste, os três principais grupos de ocupação eram a indústria de transformação
(38,5%), administrativa (21,7%) e comércio e atividades auxiliares (11,8%), com o de menor
importância sendo prestação de serviços (2,5%), em 1999, as importâncias mantiveram-se, com
indústria de transformação (31,7%), administrativa (15,9%), comércio e atividades auxiliares
(12,8%) e, por fim, prestação de serviços (2,7%). No sul, em 1981, os três principais grupos
eram indústria de transformação (37,1%), administrativa (20,3%), comércio e atividades
auxiliares (12,1%), com o de menor empregabilidade, prestação de serviços (1,8%). Em 1999,
mantiveram-se as posições, com indústria de transformação (31,6%), administrativa (16,5%),
comércio e atividades auxiliares (11,0%) e, prestação de serviços (1,8%). Quanto aos grupos
ocupacionais das mulheres chefes de domicílios, em 1981, o grau de importância dos principais
grupos das duas regiões (sudeste e sul) divergia, apesar disso, ao final do período, em 1999,
tornaram-se os mesmos. Em 1981, no sudeste, os três principais grupos de ocupação que mais
empregavam eram prestação de serviços (38,7%), administrativo (18,3%) e indústria de
transformação (16,4%) e o que menos empregava, transporte e comunicação (1,6%). Em 1999,
os três principais foram prestação de serviços (32,9%), técnica, científica, artística e
assemelhada (15,0%) e administrativa (14,9%) e o menos relevante foi transporte e
comunicação (0,8%). No sul, em 1981, os três principais foram prestação de serviços (39,3%),
indústria de transformação (17,7%), técnica, científica, artística e assemelhada (15,1%) e o de
menor importância, transporte e comunicação (1,2%). Por fim, em 1999, os três principais
grupos de ocupação passaram a ser prestação de serviços (27,3%), administrativa (15,8%) e
técnica, científica, artística e assemelhada (13,3%) e o de menor importância, transporte e
comunicação (1,2%).
Por último, no centro-oeste, os três principais grupos de ocupação dos chefes homens e
mulheres mantiveram-se ao longo das duas décadas. Se em 1981, os três principais grupos dos
homens eram a indústria de transformação (28,2%), administrativa (23,2%) e comércio e
atividades auxiliares (13,7%), com o de menor participação sendo prestação de serviços (2,0%).
Em 1999, mantiveram-se indústria de transformação (24,7%), administrativa (16,5%) e
comércio e atividades auxiliares (12,3%) e o de menor importância, prestação de serviços
(2,6%). Já para as mulheres chefes de domicílio, os três principais grupos de ocupação foram o
de prestação de serviços (43,3%), administrativa (19,1%) e técnica, científica, artística e
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assemelhada (13,7%) e o de menor, agropecuária e produção extrativa vegetal e animal (0,7%).
Em 1999, os três principais continuaram prestação de serviços (37,6%), administrativa (15,4%)
e técnica, científica, artística e assemelhada (12,9%), com o que menos empregava passando a
ser transporte e comunicação (0,9%).
Em princípio, podem ser consideradas algumas tendências presentes em todas as regiões
nas duas décadas analisadas. A primeira refere-se à queda de participação em todos os grupos
de ocupação para os chefes homens para todas as regiões, refletindo, de fato, a perda de postos
de emprego que comprometeram fortemente os chefes homens e os filhos adultos no período.
Foi a indústria de transformação a mais afetada, resultado do processo de reestruturação
produtiva, especificamente dos anos 1990. Por outro lado, houve aumento na participação das
chefes mulheres para todos os grupos de ocupação, exceto na indústria de transformação, que
foi o setor mais prejudicado, e em prestação de serviços, em que comércio e atividades
auxiliares aumentaram a participação em todas as regiões. Pode-se concluir que esse
movimento resultou da maior participação das mulheres no mercado de trabalho, bem como ao
fato de assumirem a chefia do domicílio em resposta ao prejuízo de emprego dos principais
mantenedores da família.
Merece ainda destaque, o aumento considerável do grupo de ocupação denominada
“outra ocupação, ocupação mal definida ou não declarada” tanto para os chefes homens e
mulheres, para as cinco regiões. Esse aumento relativo nesse grupo de ocupação pode ser
indicativo de que, em decorrência da perda de muitos postos de empregos no período em que
ambos se viram obrigados a se inserirem em ocupações informais e precárias,
consequentemente, mal definidas, teve como finalidade a preservação do sustento da família.
Pra finalizar, embora os chefes de domicílios homens tenham perdido participação na
indústria de transformação como resultado da redução de grandes postos de emprego nesse
setor, fruto da reestruturação produtiva, esses ainda permaneciam inseridos em ocupações mais
estruturadas que lhes asseguravam direitos legais e melhores qualidades de emprego. De outro
modo, as chefes mulheres, em sua maioria estavam inseridas na prestação de serviços, ou seja,
em atividades muitas vezes precarizadas e informais, refletindo, assim, a segmentação das
ocupações dos chefes homens e mulheres, em que aqueles usufruem de melhores postos,
estrutura e salários em detrimento destas.
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Gráfico 4 – Ramo de atividade da pessoa de referência na família, homem, 1981/1999
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Fonte: elaboração própria a partir dos microdados das Pnads. Vários anos

Complementando a análise precedente, os Gráficos 4 e 5 dizem respeito ao ramo de
atividade da pessoa de referência na família, seja ela homem ou mulher. Se por um lado o grupo
de ocupação representa o conjunto de atividades em que a pessoa de referência na família esteve
inserida, o ramo de atividade trata do setor específico da atividade em que trabalhavam. Desse
modo, em 1981, no norte, sudeste e sul, as indústrias de transformação, indústria da construção
e outras atividades industriais eram os setores que mais empregavam os homens na condição
de pessoa de referência, seguido de comércio de mercadorias e, de outro modo, o que menos
empregou foi serviço auxiliar de atividade econômica. No norte, a maior empregabilidade era
da indústria de transformação (15,2%), indústria da construção (11,0%), outras atividades
industriais (3,6%), comércio de mercadorias (17,5%) e, o que menos empregou foi o de serviço
auxiliar de atividade econômica (4,2%). No sudeste, a região predominantemente com maior
peso do setor industrial, os setores em grau de importância foram indústria de transformação
(27,2%), indústria da construção (13,4%), outras atividades industriais (2,7%), comércio de
mercadorias (12,6%) e, o de menor empregabilidade serviço auxiliar de atividade econômica
(4,1%). No sul, indústria de transformação (22,0%), indústria da construção (13,1%), outras
atividades industriais (3,2%), seguido de comércio de mercadorias (14,3%), com o que menos
empregou sendo serviço auxiliar de atividade econômica (4,3%). No nordeste e centro-oeste,
os ramos de atividade foram os mesmos, porém nas duas regiões a indústria da construção
apresentava maior peso que a indústria de transformação, diferentemente das demais regiões.
Dessa maneira, no nordeste, em grau de relevância foi a indústria de transformação (14,0%),
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indústria da construção (15,7%), outras atividades industriais (3,7%), seguido de comércio de
mercadorias (16,0%) e o de menor importância, serviço auxiliar de atividade econômica (2,9%).
No centro-oeste, indústria de transformação (8,7%), indústria da construção (14,6%), outras
atividades industriais (3,6%), seguido de comércio de mercadorias (14,4%), com o que menos
empregou sendo serviço auxiliar de atividade econômica (4,2%).
Marcadas por intensas transformações durante as duas décadas de análise, ao findar o
período, em 1999, refletindo a retração do setor industrial e, apesar da diminuição,
conjuntamente o ramo industrial continuou o maior absorvedor dos homens pessoas de
referência na família. Desse modo, no norte, esses setores representavam, respectivamente,
indústria de transformação (11,2%), indústria da construção (10,7%), outras atividades
industriais (2,0%), seguido de comércio de mercadoria que alcançou pequeno incremento
(18,6%) e o serviço auxiliar de atividade econômica (3,7%) que continuou o que menos
empregou. No sudeste, a maior retração foi na indústria de transformação (18,2%), seguida da
indústria da construção (13,1%), outras atividades industriais (2,1%), de comércio de
mercadorias (15,0%), e o que menos empregou passou a ser o social (4,8%). No sul, indústria
de transformação (19,9%), indústria da construção (12,9%), outras atividades industriais
(1,6%), seguido de comércio de mercadorias (14,2%) e o de menor empregabilidade também
passou para o social (5,3%). Já no nordeste e centro-oeste, embora o setor industrial tenha
retraído, o ramo da indústria da construção continuou como o que mais absorveu os homens
chefe de família. No nordeste, via-se a indústria de transformação (10,7%), indústria da
construção (12,7%), outras atividades industriais (1,9%), seguido de comércio de mercadorias
(18,1%) e com o menos empregava serviço auxiliar de atividade econômica (3,5%). Por fim,
no centro-oeste, indústria de transformação (9,2%), indústria da construção (13,6%), outras
atividades industriais (2,4%), seguido de comércio de mercadorias (16,0%) e o que menos
empregou foi serviço auxiliar de atividade econômica (4,7%).
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Gráfico 5 – Ramo de atividade da pessoa de referência na família, mulher, 1981/1999
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Fonte: elaboração própria a partir dos microdados das Pnads. Vários anos

Em relação às mulheres pessoa de referência na família, no Gráfico 7, pode-se observar
que, em 1981, para todas as regiões, majoritariamente o ramo de atividades que mais as
empregaram foi o de prestação de serviços e o social e, o que menos empregou, indústria da
construção. Sendo assim, no norte, esses setores correspondiam, respectivamente à prestação
de serviços (39,7%) e social (21,3%), com a indústria da construção (0,9%) e outras atividades
industriais (0,9%), a que menos empregou. No nordeste, prestação de serviços (41,2%) e social
(18,5%), com o que menos empregou sendo a indústria da construção (0,6%). No sudeste,
prestação de serviços (41,8%), social (19,2%) e, indústria da construção (0,8%), de menor
empregabilidade. Na região sul, prestação de serviços (43,7%), social (19,1%), com a indústria
da construção (0,6%) com menor empregabilidade. Por fim, centro-oeste, prestação de serviços
(48,0%), social (20,4%) e, o de menor peso foi a indústria da construção (0,5%).
Já em 1999, embora o ramo da prestação de serviços tenha diminuído, conjuntamente
com o social, continuaram como os que mais empregavam as mulheres quando estas eram a
pessoa de referência na família. No norte, mesmo com a retração do setor de prestação de
serviços (35,7%), junto ao social (23,3%) que expandiu, continuaram como os setores que mais
empregaram e, o que menos, indústria da construção (0,1%). No nordeste, prestação de serviços
(38,9%), social (20,6%) e o de menor empregabilidade, indústria da construção (0,6%). No
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sudeste, prestação de serviços (40,1%) e social (20,0%) se mantiveram como os de maior
empregabilidade e indústria da construção (0,4%) o de menor. No sul, o ramo de prestação de
serviços (33,9%) foi dentre as regiões o que mais encolheu, junto com o social (20,2%)
continuaram com as maiores empregabilidades e, a indústria da construção (0,5%) o de menor.
Por fim, no centro-oeste, a prestação de serviços (45,8%) e o social (18,8%) foram os que mais
empregaram e a indústria da construção (0,3%) o que menos empregou.
Em suma, como consequências ficaram expostas a tendência de redução das
disparidades entre as famílias chefiadas por homens e mulheres durante as duas décadas
analisadas. Entretanto, embora o movimento tenha sido de: (1) redução das desigualdades entre
a proporção de famílias chefiadas por homens e crescimento nas chefiadas por mulheres; (2)
queda em relação à média de idade das famílias chefiadas por homens e mulheres, com aumento
da idade média das chefiadas por homens e redução das por mulheres; (3) aumento na
dependência do rendimento do chefe de domicílio, homem e mulher, para a composição do
rendimento total da família, com aumento considerável da importância do rendimento de
mulher chefe para a composição do rendimento total familiar e; (4) perda para os homens
chefes, de participação na indústria de transformação, embora estes ainda permanecessem em
sua maioria empregados nessa ocupação e, as mulheres, grandemente nos serviços. Ainda
houve o aumento no grupo “outra ocupação, ocupação mal definida ou não declarada” para
ambos, refletindo diretamente a elevação da precarização das ocupações geradas. Dessa
maneira, ainda assim, as desigualdades existentes entre as famílias chefiadas por homens e por
mulheres, especificamente em relação à sua representatividade enquanto principais
responsáveis pela família e grupo de ocupação permaneceram acentuadas.

4. Conclusão

Quando são analisadas as estratégias firmadas pelas famílias frente a um mercado de
trabalho em crescente desestruturação, é passível de compreender as diferentes respostas das
famílias face às conjunturas que condicionam as possibilidades de emprego. De tal maneira
que, pelas análises da precarização do trabalho e do desemprego a partir da ótica da família
ficou evidente a queda do emprego formal especialmente quando tratado dos chefes de família,
sobretudo na década de 1990, para o setor industrial. De outro modo, como uma resposta frente
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a essa sociedade em transformação, se em um primeiro momento, na década de 1970, o aumento
da participação das mulheres no mercado de trabalho é visto a partir de uma conjuntura
favorável, nas décadas de 1980 e 1990, quando são as cônjuges e as chefes do domicílio a
adentrarem no mercado de trabalho, o contexto é completamente diverso. Essas mulheres ao
aumentarem sua participação no mercado de trabalho foram essencialmente no setor de
serviços, implicando em muitos casos informalidade e empregos precários, portanto,
explicitando a divisão sexual do trabalho presente no mercado de trabalho que delega às
mulheres, postos de emprego mais vulneráveis.
Do mesmo modo que, para as cinco regiões analisadas, embora apresentando a mesma
tendência de precarização do emprego e destituição dos vínculos formais expresso na queda da
participação dos homens e, em resposta, o aumento das chefes de família mulher em suas
participações no mercado de trabalho, tornando-se, em muitos casos as principais provedoras
do lar nesse período de crise e restruturação produtiva, encontramos um país dividido. Separado
entre um extremo norte e nordeste, por um lado e do outro lado, sudeste, centro-oeste e sul,
evidenciando o distanciamento entre um Brasil economicamente mais rico e, de outro, um
Brasil de miséria e pobreza. Porquanto, a crise e o ajuste econômico incorreram em pesados
custos sociais para a sociedade e famílias brasileiras, com deterioração do emprego e renda. As
mudanças evidenciadas no aumento da participação da mulher no mercado de trabalho ao
mesmo tempo têm refletido em obstáculo quanto a sua participação mais plena na atividade
econômica.
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