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Resumo:
O objetivo desta  tese é  compreender  como as  mulheres  residentes na Região Metropolitana de
Salvador (RMS) responderam ao fenomenal aumento da precarização do mercado de trabalho local,
ocorrido entre os anos de 1997 e 2003. A tese que se defende aqui é a de que as mudanças ocorridas
na economia brasileira, e em particular na economia baiana, na passagem dos anos 1990 para os
2000, impactaram de modo desigual não apenas o modo e as características da inserção de homens
e  mulheres  no  mercado  de  trabalho  da  RMS  situação  essa  que  implicou  numa  redução  das
assimetrias  estruturais  entre  gêneros,  previamente  existentes  ,  mas  trouxeram diferenciações  de
inserção  nesse  mercado  importantes  também  entre  as  mulheres  metropolitanas.  Sustenta-se,
adicionalmente,  a  idéia  de  que  muito  provavelmente  foram as  mulheres  na  condição de  filhas
aquelas que mais se lançaram às fronteiras do mercado de trabalho metropolitano, uma vez que era,
precisamente, esse grupo de mulheres o que menos pressionava o referido mercado de trabalho no
exato  momento  em  que  o  mencionado  processo  precarização  deixa,  por  assim  dizer,  de  ser
considerado grave  e  começa a  assumir  um caráter  absolutamente  alarmante.  Sublinhados  esses
pontos, cabe informar que o presente estudo se baliza nas informações produzidas pela Pesquisa de
Emprego e Desemprego (PED) para os anos de 1997 e 2003, o que só foi possível graças ao fato do
volume de informações levantadas nesses dois momentos permitir a realização de um amplo leque
de investigações sobre diversos aspectos do mercado de trabalho regional, especialmente sobre seus
componentes estruturais. Diante dessa característica da base de dados da PED, procurase apontar
quais  respostas as  mulheres  metropolitanas  foram capazes de oferecer  a  partir  de três  aspectos
diferentes. O primeiro se refere a sua situação do ponto de vista da participação no mercado de
trabalho da RMS. Aí se trabalha com informações referentes às taxas de participação e desemprego.
O segundo diz respeito às condições e ao tipo de trabalho oferecido às mulheres em tal mercado.
Nesse ponto, o estudo se volta para a discussão das questões referentes à distribuição setorial do
emprego, bem como a distribuição da ocupação por posição na ocupação. O terceiro, e último,
concerne à problemática da mulher que se relaciona aos diferenciais de rendimentos.
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