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Preâmbulo

No de cur so dos anos de 1980 e 1990 a ques tão da igual da de en tre os se xos foi lar ga -
men te ocul ta da, de vi do ao au men to das de si gual da des so ci a is e do de sem pre go mas,
tam bém, às rá pi das trans for ma ções da si tu a ção das mu lhe res na so ci e da de e à su pres -
são dos ar ca ís mos ju rí di cos que, an te ri or men te, con sa gra vam o tra ta men to de si gual
de ho mens e de mu lhe res (…). Con tu do, ape sar dos avan ços in con tes tá ve is, a igual -
da de de fac to en tre mu lhe res e ho mens está mu i to lon ge de ser ad qui ri da, tan to mais
que as mu dan ças não são li ne a res (…) e que os avan ços são acom pa nha dos por efe i tos
per ver sos que re for çam a opres são fe mi ni na. A po si ção das mu lhe res na so ci e da de
(…) apa re ce por isso ab so lu ta men te con tra di tó ria e aber ta a pos si bi li da des múl ti plas,
por que os in con tes tá ve is pro gres sos al can ça dos nas dé ca das de cor ri das per ma ne cem 
in com ple tos e frá ge is (Bihr e Pfe ef fer korn, 2002).

Estas ob ser va ções di zem res pe i to a Fran ça. Mas tam bém se en qua dram per fe i ta -
men te na si tu a ção ita li a na, onde a pre sen ça das mu lhe res nos lu ga res de de ci são
eco nó mi ca e po lí ti ca se ve ri fi ca a um ní vel mí ni mo e es tá vel no tem po, não obs tan te 
o fac to de, des de há pelo me nos 20 anos, os di fe ren ci a is de ins tru ção te rem sido col -
ma ta dos e, en tre as ge ra ções mais no vas, as mu lhe res te rem mais su ces so do que os
ho mens em to das as áre as de es tu do. Além do mais, con tra ri a men te ao que acon te -
ce em Fran ça, a ques tão da pa ri da de e igual da de de opor tu ni da des con ti nua a es tar 
fora da agen da po lí ti ca e a re ce ber pou co mais que uma aten ção dis tra í da. Tam bém
no cam po da or ga ni za ção da vida quo ti di a na, as mu lhe res ita li a nas re ce bem me -
nos apo i os do que as fran ce sas sob a for ma de ser vi ços (e os pro ge ni to res, em ge ral,
me nor re co nhe ci men to eco nó mi co do cus to dos fi lhos). Con se quên cia dis so, têm
ta xas de em pre go e de fe cun di da de, não só aquém das fran ce sas, mas en tre as mais
ba i xas do mun do.

Com efe i to, en quan to até fi nal dos anos 70 exis tia, nos pa í ses de sen vol vi dos,
uma re la ção in ver sa en tre ta xas de em pre go fe mi ni no e ta xas de fe cun di da de e, por
isso, es tas úl ti mas eram mais ba i xas, nos pa í ses com mais mu lhe res em pre ga das, o
mes mo de i xou de ser ver da de no fim dos anos 90. Actu al men te são os pa í ses com
ma i or pro por ção de ac ti vi da de pro fis si o nal fe mi ni na — na Eu ro pa os pa í ses es can -
di na vos, mas tam bém a Fran ça — a re gis ta rem igual men te as mais al tas ta xas de fe -
cun di da de, em bo ra sem pre aba i xo do ní vel de subs ti tu i ção das ge ra ções. Pelo con -
trá rio, os pa í ses com me nor vo lu me de em pre go fe mi ni no são tam bém aque les com 
fe cun di da de mais re du zi da.

A ex pli ca ção para este apa ren te pa ra do xo en con tra-se na ine xis tên cia de



igual da de en tre mu lhe res e ho mens, num qua dro so ci al e cul tu ral em que as mu -
lhe res a ela as pi ram cres cen te men te; na es cas sez de po lí ti cas de con ci li a ção en tre
res pon sa bi li da des fa mi li a res e obri ga ções pro fis si o na is ou ou tras; numa so ci e da de 
que ain da con fia lar ga men te à fa mí lia e à sua di vi são do tra ba lho, es tru tu ra da em
fun ção do gé ne ro, a sa tis fa ção de to das as ne ces si da des de apo io aos in di ví du os,
des de a pri me i ra in fân cia até à ve lhi ce. Nes te con tex to, as op ções das mu lhe res en -
tre pro fis são e re pro du ção apa re cem fre quen te men te como al ter na ti vas di fí ce is; ou 
en tão en ten dem não po de rem per mi tir-se ter mais de um fi lho.

Não que ro afir mar com isto que as de ci sões de pro cri ar de pen dem ex clu si va -
men te da si tu a ção da mu lher. A par da fal ta de apo io em re la ção ao cus to dos fi lhos
está tam bém a lon ga per ma nên cia na fa mí lia — e, fre quen te men te, a de pen dên cia
eco nó mi ca — dos fi lhos de am bos os se xos, bem como as mu dan ças nas mo da li da -
des de in gres so no mer ca do de tra ba lho, tor na das mais pre cá ri as mes mo para os jo -
vens do sexo mas cu li no. Por ou tro lado, tam bém não pre ten do afir mar que as es co -
lhas in di vi du a is, no sen ti do de uma fe cun di da de mu i to re du zi da, não se jam le gí ti -
mas ou se jam eti ca men te me nos vá li das do que as fa vo rá ve is a uma fe cun di da de
mais ele va da.

De fen do que as ques tões re la ci o na das com a de si gual da de de gé ne ro têm um
pa pel cru ci al nes tas de ci sões e com por ta men tos. Elas po dem ser ana li sa das ao ní -
vel das dis cri mi na ções, di rec tas e in di rec tas, nos pro ces sos e con tex tos for ma ti vos,
no mer ca do de tra ba lho, na po lí ti ca, nos lu ga res de de ci são. Mas po dem e de vem
ser ana li sa das tam bém ao ní vel da or ga ni za ção fa mi li ar e dos as sun tos im plí ci tos e
ex plí ci tos res pe i tan tes a esta, que ins pi ram mu i tas das po lí ti cas la bo ra is e so ci a is.
Nes ta pers pec ti va ana li sa rei em par ti cu lar três fe nó me nos: a per sis ten te re la ção
ne ga ti va que se ve ri fi ca em Itá lia en tre a exis tên cia de en car gos fa mi li a res e a ac ti vi -
da de pro fis si o nal fe mi ni na; as po lí ti cas de apo io e os ser vi ços de apo io, em es pe ci al
no que con cer ne às cri an ças e aos ido sos de pen den tes; as po lí ti cas di ri gi das ao mer -
ca do de tra ba lho, no pla no do in cen ti vo à par ti ci pa ção pro fis si o nal das mu lhe res e
de apo io à con ci li a ção en tre res pon sa bi li da des fa mi li a res e pro fis si o na is.

Uma divisão sexual do trabalho familiar ainda fortemente
assimétrica

A Itá lia é um dos pa í ses eu ro pe us com uma das mais ba i xas ta xas de em pre go fe mi -
ni no, mes mo que o au men to do nú me ro de em pre ga dos nos úl ti mos anos se deva
ao in cre men to da pro fis si o na li za ção fe mi ni na. Ao mes mo tem po, mu i tas mu lhe res
con ti nu am a aban do nar o em pre go por al tu ra do nas ci men to do pri me i ro fi lho e,
al gu mas ve zes, ape nas por que ca sam (qua dro 1).

A quo ta de mu lhe res que aban do na tem po rá ria ou pro vi so ri a men te o tra ba -
lho pro fis si o nal por mo ti vos fa mi li a res é cons tan te, de uma co or te à ou tra. Entre as
co or tes mais jo vens, em bo ra di mi nua a mo ti va ção para o ca sa men to, per ma ne ce
for te a de ter fi lhos. Os da dos mais re cen tes so bre a for ça de tra ba lho (ISTAT, 2002) in -
di cam que na co or te que tem ac tu al men te 30-39 anos, a taxa de ac ti vi da de das sol -
teiras é pou co in fe ri or às dos seus co e tâ ne os: 89,7%, mas di mi nui em qua se 11



pon tos no caso das mu lhe res ca sa das sem fi lhos e 23 pon tos no das ca sa das com fi -
lhos, cuja taxa de ac ti vi da de des ce para 56%. Ten do em con ta o nú me ro de fi lhos,
ob ser va-se que têm ocu pa ção pro fis si o nal 62% das mu lhe res com um só fi lho, 49%
da que las com dois fi lhos e 35% das que têm três ou mais.

Com ta xas de ac ti vi da de mais ba i xas, as mu lhe res ca sa das com fi lhos têm,
por ou tro lado, ta xas de de sem pre go mais al tas, não só re la ti va men te aos ho mens
mas tam bém às mu lhe res sem fi lhos. Por isso, as res pon sa bi li da des fa mi li a res li ga -
das ao cu i dar dos fi lhos re du zem quer a pos si bi li da de de per ma ne cer no mer ca do
de tra ba lho, quer a de man ter um em pre go ou de en con trar ou tro em caso de per da
do pri me i ro. O efe i to ne ga ti vo de cor ren te da exis tên cia de res pon sa bi li da des fa mi -
li a res é mais alto para as mu lhe res com ba i xa qua li fi ca ção que vi vem no sul, em re -
la ção àque las com di plo mas es co la res mé di os-al tos que vi vem no cen tro-nor te. Tal
como de mons tra do em ou tras pes qui sas, para ob ten ção de em pre go e en quan to
fac tor de di fe ren ci a ção so ci al, o ní vel de es co la ri da de re ves te-se ain da de ma i or im -
por tân cia para as mu lhe res do que para os ho mens: tem in ci dên cia, não só so bre o
tipo de ocu pa ção pro fis si o nal re la ti va men te à qual se pode ter as pi ra ções, mas tam -
bém so bre a pró pria pos si bi li da de de per ma ne cer no mer ca do de tra ba lho, em si -
tuação de pa ri da de com qual quer ou tra con di ção. As mu lhe res com ma i or ní vel de
ins tru ção que vi vem no cen tro-nor te são as que re ú nem mais con di ções para per -
ma ne cer no mer ca do de tra ba lho ao lon go do ci clo de vida fa mi li ar: por que têm
mais re cur sos para ad qui rir ser vi ços de apo io (até por que são ge ral men te ca sa das
com ho mens que ga nham tan to ou mais do que elas); e por que são ob jec to de um in -
ves ti men to mais ele va do da par te das en ti da des em pre ga do ras. O aban do no da ac -
ti vi da de pro fis si o nal quan do nas cem os fi lhos pode ser en ten di do como uma es co -
lha pro vi só ria e re ver sí vel. To da via, da dos de pes qui sas re a li za das in di cam que em 
Itá lia, mais do que nou tros pa í ses, para as mu lhe res mais do que para os ho mens, e
em par ti cu lar para as mu lhe res com en car gos fa mi li a res, so bre tu do de ba i xa es co -
la ri da de, o aban do no do em pre go é uma de ci são ar ris ca da: quan to mais lon go for o 
tem po que se per ma ne ce fora do mer ca do de tra ba lho, mais di fí cil é re tor nar ao
mes mo (Schiz ze rot to, 2002).

Razões

Idade da mãe e número de filhos

Um filho Dois filhos Três ou mais filhos

Idade da mãe Idade da mãe Idade da mãe

25-34 35-44 45-54 25-34 35-44 45-54 25-34 35-44 45-54

Casamento 6,8 5,7 7,7 8,7 5,8 10,3 (a) (a) 10,8
Nascimento do primeiro filho 15,7 13,5 16,9 18,4 13,6 15,4 (a) (a) 12,9
Nascimento do segundo/mais filhos — — — 13,8 11,1 12,0 (a) (a) 14,3
Nascimento dos filhos — — — 25,2 19,4 23,0 (a) (a) 22,3
Outras razões familiares 5,4 7,0 9,3 7,1 6,6 9,7 (a) (a) 10,2

Nota: (a) da dos es ta tis ti ca men te não sig ni fi ca ti vos.

Quadro 1 Mu lhe res ca sa das com um ou mais fi lhos, que aban do na ram pelo me nos uma vez o seu tra ba lho
por ra zões de or dem fa mi li ar, se gun do a ida de e o nú me ro de fi lhos



Uma pes qui sa efec tu a da pelo Mi nis té rio do Tra ba lho em 1998 (ISTAT, 2000:
478-479) re ve lou que, en tre as mu lhe res que de i xam o em pre go de vi do ao nas ci -
men to de um fi lho, uma quo ta re le van te, e em au men to, fá-lo du ran te o pe río do
pro te gi do, isto é, du ran te a li cen ça de ma ter ni da de. No pe río do de 1991-1995, exis -
ti ram cer ca de 12.000 ca sos por ano; em 1998, exis ti ram qua se 14.000. No mes mo
ano, es tes ca sos cons ti tu íam cer ca de 10,5% de to das as mães tra ba lha do ras (as sa la -
ri a das) com fi lhos com me nos de um ano de ida de. As per cen ta gens fo ram mais al -
tas nas re giões do nor te, atin gin do cer ca de 20% no Ve ne to, cer ca de 18% na Lom -
bar dia e Tren ti no-Alto Adi ge, cer ca de 15% na Emí lia-Ro ma na, Tos ca nia, e Fri u li
Ve ne za Gi u lia.

Pro va vel men te, exis te mais do que uma ex pli ca ção para este fe nó me no, à pri -
me i ra vis ta sur pre en den te. Pelo me nos uma par te des tas mu lhe res foi for ça da a as -
si nar uma car ta de de mis são em bran co no acto da con tra ta ção — car ta esta que foi,
de po is, uti li za da con tra si uma vez que en gra vi da ram. Mas, pro va vel men te, ou tras 
te rão re nun ci a do ao em pre go já no pe río do pro te gi do, pe las di fi cul da des en con tra -
das em fa zer fren te a res pon sa bi li da des múl ti plas e con tra di tó ri as, para além das
pres sões fa mi li a res. Mes mo no âm bi to do re cen te in qué ri to à fe cun di da de efec tu a -
do pelo ISTAT (2003), re ve lou-se que 20% das mães que es ta vam em pre ga das an tes
do nas ci men to de um fi lho, de po is de i xam de o es tar, en quan to 10% mu da ram de
em pre go, e 7% pas sa ram para um re gi me de tem po par ci al.

Con ci li ar res pon sa bi li da des fa mi li a res e pro fis si o na is pode, de fac to, tor -
nar-se di fí cil para as mu lhe res, não só pe los ho rá ri os de tra ba lho pou co fa ci li ta do -
res e pela fal ta de ser vi ços ade qua dos, mas tam bém pe las ex pec ta ti vas e com por ta -
men tos fa mi li a res, em pri me i ro lu gar, dos ma ri dos/pais dos seus fi lhos. O pri me i -
ro es tu do so bre os usos do tem po efec tu a do pelo ISTAT a ní vel na ci o nal, há 13 anos
atrás (ISTAT, 1993), as si na lou que, ao so mar o tra ba lho fa mi li ar e aque le que é re -
mu ne ra do, as mu lhe res com en car gos fa mi li a res tra ba lha vam em mé dia uma hora
a mais do que os ho mens. Estas di fe ren ças fo ram con fir ma das pelo in qué ri to do
ISTAT so bre “Fa mí lia, as sun tos so ci a is e con di ções da in fân cia”, de 1998, que con ti -
nha, in clu si va men te, al gu mas per gun tas so bre os usos do tem po. Aguar dan do os
da dos do novo in qué ri to so bre os usos do tem po, re a li za do pelo ISTAT em 2003, as -
si na la mos que, mes mo as es ti ma ti vas efec tu a das, pela pri me i ra vez, pelo Ban co de
Itá lia no “Inqué ri to aos ren di men tos fa mi li a res” de 2000, in di cam que as tra ba lha -
do ras com res pon sa bi li da des fa mi li a res de di cam ao tra ba lho fa mi li ar não re mu ne -
ra do cer ca do do bro do tem po que lhe de di cam os ho mens: 29,3 ho ras por se ma na,
ver sus 12,3 ho ras. Em con se quên cia, em bo ra as mu lhe res te nham em mé dia um dia
útil de tra ba lho mais cur to que o dos ho mens (35,5 ho ras por se ma na e 43,1 ho ras,
res pec ti va men te), e pas sem me nos tem po no tra jec to casa-tra ba lho, o seu tem po de 
tra ba lho glo bal é mais lon go: 64,8 ho ras re la ti va men te a 53,6 ho ras dos ho mens.
Isto sig ni fi ca que as mu lhe res em pre ga das com res pon sa bi li da des fa mi li a res tra ba -
lham, glo bal men te, de modo re mu ne ra do e não re mu ne ra do, cer ca de mais dois
me ses por ano do que os ho mens.

Uma ma i or car ga de tra ba lho fa mi li ar para as mu lhe res re duz, por um lado, o
tem po que as mes mas po dem de di car não só ao re pou so, mas tam bém ao tra ba lho
re mu ne ra do, bem como o tipo de em pre go que pos sam ace i tar — em ter mos de



dis tân cia, ho rá ri os de tra ba lho, en tre ou tros. Por ou tro lado, co lo ca-as no ris co de
se rem en ca ra das pe las en ti da des la bo ra is como pro fis si o na is pou co fiá ve is e/ou
mais dis pen di o sas.

No qua dro das res pon sa bi li da des fa mi li a res, é so bre tu do o tra ba lho de pres -
ta ção de cu i da dos que se apre sen ta exi gen te em ter mos de tem po e não fa cil men te
de le gá vel pela fal ta de ser vi ços ade qua dos, em par ti cu lar no que con cer ne à pri -
meira in fân cia e à fra gi li da de e de pen dên cia na ve lhi ce.

Os serviços para a infância: uma oferta em crescimento mas ainda
abaixo das necessidades

Os ser vi ços para a in fân cia em Itá lia es tru tu ram-se em dois ní ve is: as cre ches para
as cri an ças na fa i xa dos 0 aos 2 anos, os jar dins-de-in fân cia para as cri an ças dos 3
aos 5 anos. O jar dim-de-in fân cia, ain da que não faça par te do sis te ma de en si no
obri ga tó rio, tem uma ofer ta qua se uni ver sal e é fre quen ta do por cer ca de 80% das
cri an ças da fa i xa etá ria res pec ti va. O ho rá rio de aber tu ra pode va ri ar de uma ci da -
de para ou tra e de um sis te ma para ou tro (es ta tal, ca ma rá rio, se gun do acor dos es -
pe cí fi cos), po den do apre sen tar pro ble mas or ga ni za ti vos às fa mí li as em que am bos
os pro ge ni to res tra ba lham, pois por nor ma fun ci o na das 8/9 ho ras da ma nhã até às
16/17 ho ras da tar de.

Por ou tro lado, a si tu a ção para as cri an ças mais pe que nas é com ple ta men te
di fe ren te. Os da dos mais re cen tes in di cam uma taxa de co ber tu ra (in clu in do os es -
ta be le ci men tos pú bli cos e pri va dos) de 7,4%, em 2000, com um au men to in fe ri or a
2% re la ti va men te aos 5,8% re ve la dos em 1992 (Cen tro Na zi o na le di Documenta -
zione e Ana li si per l’Infanzia e l’Adolescenza, 2000). Mes mo que os in ves ti ga do res
afir mem que pos sa exis tir uma es ti ma ti va aba i xo dos va lo res re a is, no me a da men te 
no que diz res pe i to às cre ches pri va das, este per cen tu al é mu i to in fe ri or ao re la ti vo
à taxa de par ti ci pa ção no mer ca do de tra ba lho de mães com fi lhos nes te gru po etá -
rio: cer ca de 47% a ní vel na ci o nal, na se gun da me ta de dos anos 90, se gun do os da -
dos do in qué ri to do ISTAT “Fa mí lia, as sun tos so ci a is e con di ções da in fân cia”, de
1998, com um au men to de 5% re la ti va men te a cin co anos an tes.

Po de re mos co lo car a hi pó te se de que o re du zi do au men to nas ta xas de ac ti vi -
da de fe mi ni na no pe río do em aná li se in clui, en tre ou tras ra zões, a es cas sez de ofer -
ta de ser vi ços para a pri me i ra in fân cia, que con ti nu am a per ma ne cer uma ex cep -
ção, mais do que a nor ma.1 No en tan to, esta é ape nas uma par te da ex pli ca ção, dado 
que exis te uma quo ta de cri an ças que têm am bos, ou ape nas um, pro ge ni tor em pre -
ga do, que não fre quen tam a cre che e que nem se quer cons tam nos pe di dos de ins -
cri ção nem nas lis tas de es pe ra. Ten do por base os da dos apre sen ta dos no qua dro 1,
de fac to, os in ves ti ga do res es ti mam que exis ta pelo me nos 25 % de pro cu ra in sa tis -
fe i ta: só três em cada qua tro cri an ças re la ti va men te às qua is se so li ci tou ins cri ção

1 So bre o efe i to po si ti vo da dis po ni bi li da de de cre ches na ofer ta de tra ba lho fe mi ni no, con sul tar o
es tu do de Addab bo e Oli vi er (2003).



en con tram lu gar na cre che. Mas mes mo esta es ti ma ti va é mu i to in fe ri or à po ten ci al
pro cu ra.

Mu i tos pro ge ni to res são en co ra ja dos a re pe tir a ins cri ção pela sim ples es cas -
sez de lu ga res e pela exis tên cia de lon gas lis tas de es pe ra; en quan to ou tros po dem
con si de rar de ma si a do al tos os cus tos (por re la ção com o cus to do jar dim-de-in fân -
cia ou mes mo de uma ama, que tem a van ta gem de co brir tam bém os dias em que a
cri an ça se en con tra do en te): tra tan do-se de um ser vi ço de pro cu ra in di vi du al, o va -
lor da men sa li da de va ria de acor do com os ren di men tos fa mi li a res. Numa ci da de
como Tu rim ou Mi lão, a men sa li da de mais alta, paga por cer ca de me ta de das
crianças, é equi va len te a apro xi ma da men te um ter ço do or de na do de um pro fes sor
em iní cio de car re i ra.

No en tan to, mu i tos pro ge ni to res pa re cem pre fe rir ain da so lu ções dis tin tas da 
cre che: como o re cur so a avós, amas, en tre ou tros. Os da dos do Inqué ri to Mul tis co -
po, de 1998, so bre este tema, su ge rem que cer ca de me ta de das mães que não co lo -
cam os seus fi lhos na cre che pre fe rem ou tras so lu ções.2 E mes mo en tre aque las que,
pelo con trá rio, os co lo cam, cer ca de 29% pre fe ri ria con fiá-los aos cu i da dos de um
fa mi li ar, caso ti ves se essa pos si bi li da de.3

Estes da dos de vem ser li dos com uma cer ta ca u te la, dado que en tre os mo ti -
vos da pre fe rên cia por uma so lu ção fa mi li ar são tam bém to ma dos em con si de ra -
ção os cus tos, quer fi nan ce i ros quer or ga ni za ti vos, do re cur so à cre che, so bre tu do,
se a ofer ta é es cas sa e os ho rá ri os não são de todo com pa tí ve is com os do em pre go.
O que os da dos as si na lam cla ra men te é que a pro cu ra de lu ga res na cre che é mu i to
mais ba i xa que a te o ri ca men te po ten ci al, até por mo ti vos de dis po ni bi li da de por
par te de fa mi li a res para os cu i da dos com as cri an ças, em par ti cu lar das avós; en -
quan to o re cur so às amas e ou tras for mas de ser vi ço ao do mi cí lio é mu i to mais raro. 
Não exis tem da dos com pa rá ve is com anos pre ce den tes; mas é pro vá vel que nos
pri me i ros anos da dé ca da de 1990 a pre fe rên cia por esta so lu ção, e a pos si bi li da de
de re cor rer à mes ma, fos se mais alta. Se se con si de rar que a pre fe rên cia pela cre che
é mais fre quen te en tre as mães mais jo vens e mais ins tru í das, e que a pro cu ra cres ce
com a ofer ta, é pos sí vel sus ten tar a hi pó te se de que um au men to da ofer ta de ser vi -
ços de qua li da de, com cus tos con ti dos, pos sa ul te ri or men te es ti mu lar a pro cu ra
não ex pres sa ac tu al men te. Até por que as co or tes de avós mais jo vens po dem já não
es tar dis po ní ve is para o cu i da do a tem po in te i ro dos seus ne tos, dado que per ma -
ne ce rão no mer ca do de tra ba lho em per cen ta gem cres cen te e ao lon go de mais tem -
po. Com efe i to, o mes mo in qué ri to do ISTAT, de 1998, in di cou que, se é ver da de que 

2 Com efe i to, in ves ti ga ções lo ca is que in ci di ram, seja so bre as lis tas de es pe ra, seja di rec ta men te
so bre as mães, in di ca ram que a di fe ren ça en tre a ofer ta e a pro cu ra de cre ches é mu i to mais alta.
Por exem plo, uma son da gem re a li za da em Roma so bre uma am pla amos tra de fa mí li as es ti ma
em 35,4% a per cen ta gem de pro cu ra in sa tis fe i ta, ain da que esta pes qui sa mos tre uma per cen ta -
gem ape nas um pou co in fe ri or (33,5%) de pre fe rên cia por uma so lu ção fa mi li ar (Za nat ta, 2002).
Nos ou tros ca sos a au sên cia de ins cri ção na cre che mu ni ci pal deve-se quer à exis tên cia de es tru -
tu ras pri va das mais có mo das, quer, mais fre quen te men te, a uma re pre sen ta ção ne ga ti va so bre a 
qua li da de da mes ma.

3 Os in qué ri tos re a li za dos pe ri o di ca men te pelo IRP so bre a pre fe rên cia dos ita li a nos nos te mas de po -
lí ti ca fa mi li ar in di cam um au men to da pro cu ra de cre ches ao lon go do tem po. Ver Pa lom ba (2000).



uma per cen ta gem ma i or de avós se ocu pa dos ne tos re la ti va men te ao que acon te cia 
há dez anos atrás, fa zem-no com me nor fre quên cia a tem po in te i ro.

Além dis so, as mães tra ba lha do ras re ce bem ma i or apo io da sua rede de pa -
ren tes co no cen tro-nor te, onde exis tem mais ser vi ços do que no sul, re gião onde é
tam bém mais fre quen te que mu lhe res mais jo vens pres tem apo io aos seus pró pri os 
pa ren tes e, em par ti cu lar, à ge ra ção de mu lhe res mais ido sas, de vi do às pi o res con -
di ções de sa ú de que, em mé dia, exis tem en tre os ido sos des tas re giões. Para a mu -
lher me ri di o nal, es tar em pre ga da con fi gu ra-se, as sim, como uma ex pe riên cia mais
di fí cil, não só pe las re du zi das opor tu ni da des no mer ca do de tra ba lho, mas tam -
bém pela so bre car ga de so li ci ta ções de apo io pro ve ni en tes da fa mí lia — a de con vi -
vên cia, mas tam bém a alar ga da.

Em ge ral, en quan to as co or tes de mu lhe res mais ve lhas apre sen ta vam uma
taxa de par ti ci pa ção pro fis si o nal mais ba i xa, es pe ci al men te nos anos de cons ti tu i -
ção da fa mí lia, mas ti nham uma ma i or dis po ni bi li da de de avós a tem po in te i ro, as
co or tes mais jo vens en con tram-se numa si tu a ção de cer to modo opos ta: não por -
que exis tam me nos avós, pelo con trá rio; mas por que es tas es tão me nos dis po ní ve is 
para se ocu pa rem dos ne tos, de modo sis te má ti co e con ti nu a do. O au men to do em -
pre go en tre as jo vens mães e a di mi nu i ção da dis po ni bi li da de a tem po in te i ro dos
avós po de ri am en tão fa zer au men tar a pro cu ra de ser vi ços de apo io nos pró xi mos
anos, pro vo can do por sua vez um au men to da ofer ta. No en tan to, pre sen te men te, a 
pre fe rên cia por um apo io de tipo in for mal e de base fa mi li ar, em con jun to com a
sua dis po ni bi li da de con cre ta, não só re duz, como de sen co ra ja a pro cu ra de ser vi -
ços for ma is. Isto tem efe i tos, no me a da men te, so bre a pro cu ra de tra ba lho fe mi ni no, 
na me di da em que re duz o nú me ro po ten ci al de pos tos sus cep tí ve is de se rem cri a -
dos nes te sec tor. Acres ce, ain da, que a exis tên cia de lis tas de es pe ra, com as con se -
quen tes prá ti cas de in di vi du a li za ção dos cri té ri os de “gra vi da de da ne ces si da de”
para cons tru ir a clas si fi ca ção das lis tas, tem um ou tro efe i to ne ga ti vo so bre a pro cu -
ra: dado que as cri an ças que fre quen tam a cre che pro vêm de modo des pro por ci o -
na do de fa mí li as que são con si de ra das, de al gu ma for ma, pro ble má ti cas (por que
po bres e/ou so ci al men te iso la das ou com pro ge ni to res sós ou com uma mãe que
apre sen ta al gum tipo de ina de qua ção), ou apre sen tam elas pró pri as al gum pro ble -
ma (por ta do res de de fi ciên cia), a cre che tor na-se me nos atra en te para pro ge ni to res
“nor ma is” com cri an ças “nor ma is”. Estes, com ra zão ou sem ela, te mem que as
suas cri an ças se jam es tig ma ti za das ou te nham que en fren tar des de mu i to cedo
uma car ga des pro por ci o na da de di fi cul da des de re la ci o na men to. Uma ofer ta mais
am pla, mais uni ver sa li za da, de lu ga res em cre ches, fa vo re ce ria a sua le gi ti ma ção
en quan to lu gar bom para cres cer e po de ria, tal vez, aju dar o seu fi nan ci a men to
atra vés do alar ga men to da po pu la ção dos que po dem pa gar men sa li da des mais al -
tas.4

O de sen vol vi men to, nos anos mais re cen tes, no se gui men to da lei 285/1997,
de ser vi ços di ver si fi ca dos e fle xí ve is di ri gi dos à pri me i ra in fân cia po de rá

4 A exis tên cia de um efe i to per ver so des te tipo emer ge de modo no tá vel, por exem plo, num es tu -
do so bre wel fa re mu ni ci pal em Tu rim, que tem uma fi lo so fia for te men te re dis tri bu ti va. Ver Ne gri 
e Sa ra ce no (1999).



con tri bu ir para uma vi são mais fa vo rá vel dos con tex tos edu ca ti vos e de so ci a li za -
ção não ex clu si va men te fa mi li ar e, por con se quên cia, in di rec ta men te, tam bém da
cre che. Isto ain da que es tes ser vi ços não res pon dam às ne ces si da des das fa mí li as
nas qua is am bos os pro ge ni to res, ou o úni co exis ten te, tra ba lham a tem po in te i ro.

Estes tí mi dos avan ços po dem ser, por ou tro lado, con fron ta dos com as mo di -
fi ca ções no mer ca do de tra ba lho. Em par ti cu lar as ge ra ções mais jo vens, aque las
que em prin cí pio es tão na ida de de te rem fi lhos pe que nos, es tão pre sen tes de modo 
des pro por ci o na do nos con tra tos de tra ba lho atí pi cos. Este fac to, en tre ou tros, não
fa ci li ta o seu aces so a cre ches pú bli cas, não só pela au sên cia de um con tra to de tra -
ba lho re gu lar e “cer ti fi ca do”, mas tam bém pe las exi gên ci as de ho rá rio. Estes mes -
mos tra ba lha do res, ou me lhor tra ba lha do ras, por não se rem for mal men te assala -
riados ou por tra ba lha rem em mi cro em pre sas, são au to ma ti ca men te ex clu í dos de
even tu a is ser vi ços de apo io fa mi li ar pro mo vi dos pe las gran des em pre sas para o
seu pes so al, cuja cri a ção foi re cen te men te in cen ti va da atra vés de fi nan ci a men tos a
car go do Fon do So ci a le Na zi o na le.

A dis po ni bi li da de, quer de fa mi li a res, quer de ser vi ços de qua li da de a pre ços
aces sí ve is para as cri an ças mu i to pe que nas, é cer ta men te um ele men to cru ci al nas
de ci sões das mães re la ti va men te à sua par ti ci pa ção no mer ca do de tra ba lho. Mas
tam bém a or ga ni za ção dos ho rá ri os es co la res, pelo me nos para todo o pe río do de
es co la ri da de obri ga tó ria, tem um pa pel im por tan te. Acer ca des te as pec to, tem sido 
as si na la do que os ho rá ri os das es co las do en si no bá si co es tão lon ge de se rem ajus -
ta dos aos ho rá ri os dos pais e mães com ac ti vi da de pro fis si o nal: as cri an ças re gres -
sam nor mal men te a casa à hora de al mo ço, sem te rem ac ti vi da des or ga ni za das no
pe río do da tar de, ou en tão têm-nas ape nas al gu mas ho ras por se ma na. Os ho rá ri os
a tem po in te i ro es tão di fun di dos ape nas nas gran des ci da des do cen tro-nor te, onde 
são uti li za dos por cer ca de me ta de dos alu nos do 1.º ci clo. De modo mais ge ral,
pode afir mar-se que exis te, e sem pre exis tiu, uma tra di ção de au sên cia sis te má ti ca
de co or de na ção en tre as po lí ti cas la bo ra is e as po lí ti cas edu ca ti vas — não ape nas
no que con cer ne à tran si ção en tre a es co la e o tra ba lho, mas tam bém à co or de na ção
dos ho rá ri os dos adul tos en quan to pro fis si o na is e como pro ge ni to res. E mes mo ac -
tu al men te a ques tão dos ho rá ri os es co la res não é co lo ca da, quan do se de ba te a con -
ci li a ção en tre res pon sa bi li da des fa mi li a res e la bo ra is. É como se este pro ble ma dos
tem pos des fa sa dos ces sas se no li mi ar da por ta da es co la do 1.º ci clo.

Os cuidados a idosos e outras pessoas dependentes: uma
responsabilidade apenas familiar?

Os ser vi ços não hos pi ta la res de pres ta ção de cu i da dos e as sis tên cia de tipo do mi ci -
liá rio ou ins ti tu ci o nal a ido sos, em Itá lia, es tão ain da lar ga men te aba i xo das ne ces -
si da des, não são sem pre de boa qua li da de e, quan do pri va dos, são mu i to ca ros. A
ma i o ria das pes so as ido sas não au tó no mas é apo i a da quer por um côn ju ge, mes mo
ido so e por ve zes tam bém vul ne rá vel, ou por um pa ren te, fre quen te men te mu lher:
uma fi lha, uma nora, na sua pró pria casa ou na casa des ta (Cas ti gli o ni, 2002;
Buratta e Cri a le si, 2002). Nas ins ti tu i ções ou la res para ido sos en con tram-se ape nas 



aque les que são tão gra ve men te de pen den tes que não po dem ser as sis ti dos na sua
pró pria re si dên cia, bem como aque les que não têm fa mi li a res dis po ní ve is para se
ocu pa rem de les — e são lon gas as lis tas de es pe ra. Não é por aca so que se cri ou um
flo res cen te mer ca do de ser vi ços de apo io, pri va do e fre quen te men te in for mal, com
pre ços, e for mas de ex plo ra ção, al ta men te va riá ve is e fora de qual quer con tro lo.

Dada a si tu a ção, em con for mi da de com as ex pec ta ti vas so ci a is e fa mi li a res
pre va le cen tes, a pre sen ça de um ido so mu i to vul ne rá vel na pró pria rede de pa ren -
tes co di rec ta é, com fre quên cia, uma ca u sa de aban do no do em pre go por par te das
mu lhe res, so bre tu do quan do os ren di men tos dele pro ve ni en tes são ba i xos, não
com pen san do o re cur so a apo i os pro fis si o na li za dos. Nos úl ti mos anos mu i tos mu -
ni cí pi os in tro du zi ram, pa ra le la men te aos ser vi ços do mi ci liá ri os pú bli cos (des ti na -
dos em gran de par te a quem não tem fa mi li a res po ten ci al men te em con di ções de se 
ocu pa rem de les), e aos ser vi ços pri va dos de qua li da de dis po ní ve is no mer ca do, a
mo da li da de dos sub sí di os por pres ta ção de as sis tên cia a um pa ren te, em bo ra cir -
cuns cri ta a pes so as de ba i xos ren di men tos. Embo ra in di rec ta men te, esta me di da
re pre sen ta o re co nhe ci men to do cus to eco nó mi co do tra ba lho de apo io. Mas tam -
bém sig ni fi ca o en co ra ja men to às mu lhe res das fa mí li as de ba i xos ren di men tos
para as su mi rem esse en car go, ain da que não com por te di re i tos para efe i tos de pen -
são de re for ma, com o ris co de quan do fo rem ido sas vul ne rá ve is não te rem, por sua
vez, re cur sos eco nó mi cos pró pri os ou de es tes se rem mu i to es cas sos. Para quem
tra ba lha por con ta de ou trem, a lei 53/2000 so bre li cen ças pa ren ta is in tro du ziu a
pos si bi li da de de se usu fru ir de li cen ças não re mu ne ra das para cu i dar de fa mi li ar
gra ve men te do en te ou in vá li do, in clu in do um pro ge ni tor ido so. E a par tir da le gis -
la ção fis cal de 2001, o tra ba lha dor pode usu fru ir des ta li cen ça e re ce ber sub sí dio
equi va len te à pen são so ci al, por um pe río do má xi mo de dois anos, su je i to a pro va
de ren di men tos fa mi li a res, mas ape nas nos ca sos em que a pes soa de pen den te é
um fi lho.

Inovações dos anos 90 na legislação do trabalho sobre conciliação

O re e qui lí brio das res pon sa bi li da des do tra ba lho de apo io não diz ape nas res pe i to,
ob vi a men te, à ofer ta de ser vi ços, mas tam bém à di vi são se xu al do tra ba lho pro fis -
si o nal e das res pon sa bi li da des fa mi li a res. Esta não pode, com efe i to, ser ob jec to de
pres cri ção nor ma ti va. Mas as nor mas, em par ti cu lar as for mas de re gu la ção das
pres ta ções la bo ra is e das li cen ças, não são ne u tras. Elas po dem cris ta li zar a tradi -
cional di vi são do tra ba lho ou, pelo con trá rio, in cen ti var a mu dan ça se as pes so as o
de se ja rem. Algu mas im por tan tes ino va ções le gis la ti vas da se gun da me ta de dos
anos 90, es ti mu la das por di rec ti vas eu ro pe i as (Za nat ta, 2002), avan ça ram jus ta -
men te nes ta se gun da di rec ção. Duas leis são as si na la das em par ti cu lar: a lei
25/1999 so bre o tra ba lho noc tur no e a lei 53/2000 so bre li cen ças pa ren ta is. A esta
acres ce, num ou tro pla no, e pro va vel men te na di rec ção opos ta, a re gu la ção do tra -
ba lho a tem po par ci al.



A lei 25/1999 sobre o trabalho nocturno e a lei 53/2000 sobre licenças
parentais: também o pai tem responsabilidades de apoio

A lei 25/1999 é a trans po si ção, na le gis la ção ita li a na, da di rec ti va da UE so bre o tra -
ba lho noc tur no. Can ce la a in ter di ção an te ri or men te exis ten te para as mu lhe res,
mas in se re uma nor ma fa ci li ta do ra re la ti va men te aos pro ge ni to res, de am bos os se -
xos, de cri an ças pe que nas. O ar ti go 25.º da lei es ti pu la efec ti va men te que tan to o
pai como a mãe são res pon sá ve is no que diz res pe i to aos cu i da dos com as cri an ças
pe que nas.

As duas ques tões — da con ci li a ção en tre res pon sa bi li da des fa mi li a res e pro -
fis si o na is e do re e qui lí brio das res pon sa bi li da des en tre ho mens e mu lhe res — é
cen tral na lei 53/2000. Pre ce di da de mu i tos anos de pro pos tas e de cam pa nhas pú -
bli cas, tam bém ela cons ti tui a ac tu a ção ita li a na so bre duas di rec ti vas eu ro pe i as, a
96/94 CEE e a 92/85 CEE, além da re co men da ção 92/94 CEE. As prin ci pa is ino va -
ções in tro du zi das re la ti va men te à re gu la ção das li cen ças de ma ter ni da de for mu la -
das na lei 1204/1971, que ti nha re to ma do e alar ga do as me di das exis ten tes, e na lei
903/1977, que ha via in tro du zi do, em par te, a pos si bi li da de de uma li cen ça de pa -
ter ni da de, são as se guin tes:

— Fle xi bi li da de na dis tri bu i ção tem po ral dos cin co me ses de li cen ça de ma ter ni -
da de obri ga tó ria. Em par ti cu lar, é pos sí vel re du zir o pe río do pre ce den te ao
par to para alon gar o ime di a ta men te pos te ri or.

— Um cla ro di re i to au tó no mo do pai à li cen ça, in de pen den te men te da con di ção
da mãe pe ran te o tra ba lho e do fac to de esta uti li zar o pró prio di re i to op ci o nal
à li cen ça. A uti li za ção de um pe río do de li cen ça por par te do pai é, além dis so,
in cen ti va da. Acres cen ta-se um mês ao pe río do to tal dis po ní vel para o ca sal
pro ge ni tor (indo até 10 me ses) des de que o pai uti li ze pelo me nos três me ses
des se tem po.

— Uma ma i or fle xi bi li da de no usu fru to da li cen ça op ci o nal: não só por que pode
ser dis tri bu í da en tre am bos os pro ge ni to res e usu fru í da na for ma de tem po
par ci al ver ti cal, mas por que o pe río do de uti li za ção é alar ga do até que a cri an -
ça atin ja oito anos de ida de. Re co nhe ce-se, des te modo, que o pro ble ma da
pres ta ção de cu i da dos e do acom pa nha men to da cri an ça abran ge um pe río do 
que vai além do seu pri me i ro ano de ida de.

— Eli mi na ção das res tri ções às fal tas por do en ça dos fi lhos com me nos de três
anos de ida de, ain da que exis ta um li mi te às que são re mu ne ra das.

— Intro du ção de ou tro tipo de li cen ças por ra zões fa mi li a res, tais como mor te ou 
gra ve do en ça do côn ju ge ou de um ele men to da fa mí lia. Se o tra ba lha dor é o
res pon sá vel pelo apo io a um fa mi li ar com ele va do grau de de pen dên cia,
mes mo não co-ha bi tan te, pode ob ter até três dias por mês de li cen ça pa gos, e
até um ano de li cen ça não re mu ne ra da, com di re i to à ma nu ten ção do pos to de 
tra ba lho.

— Pos si bi li da de de li cen ça não re mu ne ra da para pros se gui men to de es tu dos,
in de pen den te men te da par ti ci pa ção nas ac ti vi da des for ma ti vas ofe re ci das
pela en ti da de pa tro nal.



— Incen ti vos eco nó mi cos para as em pre sas que apli cam po lí ti cas de ho rá ri os ou 
de or ga ni za ção do tra ba lho que fa vo re cem a con ci li a ção: ho rá ri os fle xí ve is,
“ban cos do tem po”, pos si bi li da de de pas sar tem po ra ri a men te para o re gi me
de tem po par ci al e as sim por di an te. Me ta de dos fun dos des ti na dos a este
 objectivo de vem ser re ser va dos às pe que nas e mé di as em pre sas: aque las que
têm pro ble mas ma i o res face às au sên ci as tem po rá ri as ou re cor ren tes e onde
exis te uma con cen tra ção ele va da de for ça de tra ba lho fe mi ni na.

— Res pon sa bi li da de das en ti da des lo ca is, em par ti cu lar mu ni ci pa is, quan to à
co or de na ção dos “tem pos das ci da des”: ser vi ços pú bli cos e pri va dos, in -
cluindo trans por tes, fa ci li ta do res da vida quo ti di a na dos tra ba lha do res. São
aqui re fe ri dos os pla nos re gu la do res dos ho rá ri os, cuja de fi ni ção é ne ces sá rio
de sen vol ver com o mé to do da co or de na ção aber ta en tre to dos os ac to res re le -
van tes e cuja su per vi são é con fi a da às re giões.5

Tra ta-se de uma lei com ple xa, que apre sen ta tam bém al guns pro ble mas or ga ni za ti -
vos e ad mi nis tra ti vos para as em pre sas.6 É no en tan to mu i to im por tan te, so bre tu do 
por dois as pec tos: em pri me i ro lu gar in tro duz uma ma i or fle xi bi li da de do tem po
de tra ba lho, e é mais fa vo rá vel a tra ba lha do res e tra ba lha do ras; em se gun do lu gar
en co ra ja as mu lhe res a não de i xa rem o tra ba lho logo que as suas res pon sa bi li da des
fa mi li a res au men tam, bem como a não ti ra rem li cen ças pro lon ga das de uma só
vez. Ao mes mo tem po fa vo re ce um re e qui lí brio das res pon sa bi li da des en tre pro -
ge ni to res, apo i an do in di rec ta men te uma pers pec ti va de com bi na ção en tre res pon -
sa bi li da des fa mi li a res e pro fis si o na is en quan to as pec to nor mal da vida de quem
tra ba lha, e não en quan to es pe ci fi ci da de fe mi ni na ne ga ti va.

Não es tão dis po ní ve is da dos sis te má ti cos so bre o uso des ta lei, ain da insufi -
cientemente co nhe ci da, não só pela sua in tro du ção re cen te, mas por que, mes mo
que tal pos sa pa re cer ab sur do, não exis te um sis te ma de ar qui vo in for ma ti za do,
ho mo gé neo nem cen tra li za do. Por isto, e tam bém pelo pas sa do, nas com pa ra ções
in ter na ci o na is fal tam sis te ma ti ca men te da dos ita li a nos so bre o uso das li cen ças.
Este fac to é, por sua vez, um in dí cio da fal ta de sen si bi li da de e aten ção po lí ti ca re la -
ti va, não só a es tes te mas, mas tam bém à mo ni to ri za ção das po lí ti cas num sen ti do
mais am plo.

Da dos mais lo ca li za dos (in ves ti ga ções para tese de li cen ci a tu ra, son da gens
ini ci a is ex plo ra tó ri as para pos te ri o res pes qui sas mais am plas) de mons tram que o
nú me ro de ho mens que usu fru em de li cen ças é cir cuns cri to e es tas ge ral men te cor -
res pon dem a pe río dos bre ves. Pa re ce, além dis so, que a uti li za ção é ma i or no sec tor 
pú bli co, o que não sur pre en de: são aí me no res os ris cos de mar gi na li za ção re la ti va -
men te às opor tu ni da des de car re i ra e de ex po si ção ao pe ri go de cons tar en tre

5 Já a lei 142/90 so bre go ver nos lo ca is ti nha dado aos pre si den tes de câ ma ra a res pon sa bi li da de
de co or de na ção dos ho rá ri os dos ser vi ços pú bli cos e pri va dos. E des de a se gun da me ta de dos
anos 80 al gu mas câ ma ras e pro vín ci as, a ma i o ria no cen tro-nor te, com ou sem o su por te de uma
lei lo cal es pe ci al men te cri a da para este efe i to, de ram al guns pas sos nes ta di rec ção.

6 Para um exa me apro fun da do e crí ti co des ta lei, e tam bém das suas li ga ções com ou tras leis e re -
gu la men tos, ver D. Got tar di (2001) e L. Ca la fá (2001).



aque les que po dem ser mais fa cil men te dis pen sa dos no caso de cri se em pre sa ri al. É 
so bre tu do no em pre go pú bli co que o pri me i ro mês de li cen ça pa ren tal é pago a
100%. Por isso, se um pai re cor re ao mes mo não so fre qual quer li mi ta ção de ren di -
men tos. A ques tão do pa ga men to das li cen ças sur ge, as sim, cru ci al não só para as
mães, mas para os ca sa is e suas ne go ci a ções in ter nas. Dado que o sa lá rio do ma ri do
é, nor mal men te, mais ele va do do que o da mu lher, re nun ci ar a 70% des te sa lá rio
em nome de um prin cí pio de pa ri da de ou de um ma i or de se jo de en vol vi men to pa -
re ce uma es co lha im pos sí vel.

O cam po de apli ca ção da lei 53/2000, pra ti ca men te, en vol ve ape nas o tra ba -
lho por con ta de ou trem. Ain da que a lei 1024/71, tan to a pri me i ra, como o poste -
rior Tex to Úni co so bre li cen ças de ma ter ni da de e pa ter ni da de, te nham nor mas que
abran jam tam bém tra ba lha do ras in de pen den tes e pro fis si o na is li be ra is e seus ma -
ri dos, tra ba lha do res as sa la ri a dos, que, ago ra, ao con trá rio do que se pas sa va an te -
ri or men te, po dem usu fru ir de li cen ça pa ren tal, as ques tões da con ci li a ção e da fle -
xi bi li za ção dos ho rá ri os de tra ba lho co lo cam-se de modo dis tin to no caso do tra ba -
lho in de pen den te e dos pro fis si o nal li be ra is. Tal vale, dir-se-ia com ma i or ra zão,
para os vá ri os ti pos de con tra tos de tra ba lho atí pi cos, com uma for te pre sen ça de jo -
vens, ho mens e mu lhe res, em ida de re pro du ti va. Estas re la ções de tra ba lho, na re a -
li da de, não in clu em qua is quer me di das de pro tec ção da ma ter ni da de e de apo io à
con ci li a ção (o caso, por exem plo, dos em pre sá ri os em nome in di vi du al) ou con -
tem plam-nas, ain da que em me di da re du zi da, mas ope ran do num con tex to em
que é di fí cil uti li zá-las. Uma jo vem tra ba lha do ra com fun ções de co or de na ção, por
exem plo, di fi cil men te po de rá per mi tir-se usu fru ir mes mo ape nas o pe río do de li -
cen ça obri ga tó ria (e, de fac to, não é obri ga da), por que o sub sí dio de ma ter ni da de é
de ma si a do ba i xo. E ain da me nos po de rá per mi tir-se es tar fora do mer ca do de tra -
ba lho por um pe río do mais lon go, não só por mo ti vos eco nó mi cos mas da pró pria
po si ção pro fis si o nal. O mes mo vale para uma mu lher com um con tra to de tra ba lho
in te ri no ou a tem po de ter mi na do: mes mo que es te ja co ber ta pela lei 53/2000, é di fí -
cil que vol te a en con trar uma ocu pa ção no mo men to em que aca be a li cen ça de ma -
ter ni da de. Ao mes mo tem po, terá me no res pos si bi li da des de ne go ci ar com o com -
pa nhe i ro a re par ti ção de uma even tu al li cen ça: não só por que ela não tem o di re i to,
mas por que o com pa nhe i ro ou se en con tra na mes ma si tu a ção ou en tão é tra ba lha -
dor por con ta de ou trem a tem po in de ter mi na do, sen do o úni co a tra zer para casa
um ren di men to se gu ro (além de fre quen te men te mais alto). Estes efe i tos so bre as
ques tões da con ci li a ção, e os gra us de vul ne ra bi li da de acres ci da, que po dem afec -
tar quem tem de ar ti cu lar res pon sa bi li da des fa mi li a res e pro fis si o na is, em par ti cu -
lar mu lhe res, não fo ram tra zi dos para as dis cus sões so bre a fle xi bi li da de no mer ca -
do de tra ba lho, nem por par te do go ver no e dos le gis la do res, nem mes mo por par te
dos sin di ca tos. Além dis so, tam bém não são alvo da aten ção da Co mis são Euro -
peia, não obs tan te a ên fa se dada ao ma ins tre a ming de gé ne ro, a to dos os ní ve is e em
to das as po lí ti cas.



O apoio ao regime de tempo parcial: só as mulheres têm problemas de
conciliação?

Tam bém o en co ra ja men to ao tra ba lho a tem po par ci al, atra vés de uma re gu la men ta ção
fa vo rá vel, quer para as em pre sas quer para os tra ba lha do res, pode ser lido como uma
ini ci a ti va vi san do, não só o au men to da ofer ta de tra ba lho, em par ti cu lar fe mi ni no, mas
tam bém o apo io da con ci li a ção. A pri me i ra for ma de re gu la men ta ção do tra ba lho a tem -
po par ci al é de 1984. Pos te ri or men te, com a lei 196/1997 fo ram in tro du zi dos in cen ti vos
para as em pre sas atra vés do de sa gra va men to de im pos tos, e a ex pan são da pro cu ra de
tra ba lho a tem po par ci al tor nou-se um ob jec ti vo es pe cí fi co das po lí ti cas de em pre go,
com a dis po ni bi li za ção de re cur sos para tal fim. Em par ti cu lar, a lei fis cal de 2000, no art.
20.º, co lo ca à dis po si ção re cur sos para um trié nio quer, cla ra men te, para a cri a ção de no -
vos pos tos de tra ba lho a tem po par ci al, quer para a trans for ma ção de em pre gos a tem po
in te i ro em tem po par ci al, atra vés de um subs tan ti vo de sa gra va men to fis cal das con tri -
bu i ções das en ti da des pa tro na is. Este é ma i or para o tem po par ci al “lon go” (cer ca de três 
quar tos do ho rá rio nor mal), o qual pa re ce com bi nar me lhor as ne ces si da des de ren di -
men to e as ne ces si da des or ga ni za ti vas da tra ba lha do ra. O de cre to-lei 61/2000, que
subs ti tu iu a lei de 1984, e que re pre sen ta a ac tu a ção de Itá lia na di rec ti va UE so bre tra ba -
lho em re gi me de tem po par ci al (97/1981, CE), sis te ma ti zou to das es tas di ver sas me di -
das, na pers pec ti va de for ne cer uma me lhor pro tec ção às tra ba lha do ras e tra ba lha do res
nes te re gi me, ob jec ti vo ul te ri or men te re to ma do e re for ça do com o de cre to-lei 100/2001.
Em sín te se, os pon tos prin ci pa is des ta nova re gu la men ta ção do tra ba lho em re gi me de
tem po par ci al pre vê em:

— a pos si bi li da de de di ver sas for mas de tem po par ci al;
— a re ver si bi li da de da es co lha (e da pre ce dên cia con ce di da aos tra ba lha do res a

tem po par ci al no mo men to em que es te jam dis po ní ve is no vos pos tos de tra -
ba lho a tem po in te i ro);

— a igual da de de tra ta men to com o re gi me de tem po in te i ro para a re mu ne ra ção 
ho rá ria e para as fé ri as.

O Re la tó rio de Mo ni to ra gem so bre as Po lí ti cas Ocu pa ci o na is e de Tra ba lho, edi ção do Mi -
nis té rio do Tra ba lho, de De zem bro de 2000, de mons tra que, no pe río do 1995-2000,
o re gi me de tem po par ci al in vo lun tá rio au men tou me nos que o vo lun tá rio — 0,6%
para 2% —, em par ti cu lar en tre as mu lhe res e no cen tro-nor te. Esta evo lu ção po de -
ria su ge rir que exis te uma ofer ta de em pre go a tem po par ci al ain da não sa tis fe i ta, a
emer gir de vi do ao au men to da pro cu ra. Esta ofer ta la ten te po de ria tam bém in clu ir, 
pelo me nos, uma par te das mu lhe res que, se gun do as es ti ma ti vas re cen te men te
efec tu a das pelo ISTAT, in te gram a “área cin zen ta”: aque las que não es tão ac ti va -
men te à pro cu ra de tra ba lho e, por con se guin te, não são ti das em con ta en tre os de -
sem pre ga dos, mas que es ta ri am dis pos tas a tra ba lhar se gun do “de ter mi na das
con di ções”. Tra ta-se de uma área em ex pan são en tre as mu lhe res com fi lhos, que
au men ta com o nú me ro de fi lhos. Se gun do os úl ti mos da dos so bre a for ça de tra ba -
lho, tra ba lham em re gi me de tem po par ci al 8,9% das tra ba lha do ras que não vi vem
em ca sal, 14% das que vi vem em si tu a ção de con ju ga li da de sem fi lhos, 23% das



mu lhe res com dois fi lhos ou mais, es pe ci al men te se são pe que nos. Tra ba lham
em re gi me de tem po par ci al 24,5% das mães tra ba lha do ras com fi lhos até aos 13
anos.

A for te fe mi ni za ção do au men to do tra ba lho a tem po par ci al, tam bém con fir -
ma da nos da dos mais re cen tes so bre a for ça de tra ba lho, não está to da via isen ta de
pro ble mas. Indi ca na re a li da de que, não só da par te dos de ci so res po lí ti cos, mas
tam bém das en ti da des pa tro na is e mes mo dos tra ba lha do res/tra ba lha do ras, a
con ci li a ção con ti nua a ser um pro ble ma que diz res pe i to ex clu si va men te às mu lhe -
res. Ain da que o re gi me de tra ba lho a tem po par ci al não lhes es te ja por prin cí pio re -
ser va do, são elas que ocu pam, em lar ga ma i o ria, as po si ções que o pre vê em e ape -
nas a elas se deve todo o au men to re ve la do nes tes cin co anos. Não pode, por con se -
guin te, sur pre en der que o gé ne ro (ser mu lher), o sta tus fa mi li ar (ser ca sa da, ser
mãe) re du zam as fu tu ras opor tu ni da des pro fis si o na is das tra ba lha do ras a tem po
par ci al re la ti va men te aos tra ba lha do res e às tra ba lha do ras em re gi me de tem po in -
te i ro.7 Não é o tem po par ci al, por si só, que re duz es tas pos si bi li da des, mas as ra -
zões es pe cí fi cas pe las qua is este se pra ti ca: con ci li ar res pon sa bi li da des profissio -
nais e fa mi li a res. É no en tan to con si de ra do que o tra ba lho a tem po par ci al ape nas
se con fi gu ra como so lu ção “con ci li a do ra” em de ter mi na das con di ções, par ti cu lar -
men te quan do não está li ga do à obri ga ção de tur nos in có mo dos, ou su je i tos a al te -
ra ções se ma na is ou men sa is.

Observações conclusivas

Con si de ro que se pos sa afir mar que, em Itá lia, ape sar da cres cen te aten ção e de
al gu ma im por tan te ino va ção le gis la ti va, as ques tões — dis tin tas mas li ga das
en tre si — da igual da de de opor tu ni da des, da pa ri da de de gé ne ro e da con ci li a -
ção en tre tra ba lho fa mi li ar e tra ba lho re mu ne ra do es tão ain da bem lon ge de se -
rem uma pri o ri da de na agen da dos de ci so res po lí ti cos ita li a nos.8 No me lhor dos 
ca sos, tra ta-se de di men sões acres ci das, que não in for mam re al men te o nú cleo
cen tral das po lí ti cas. Exis te ain da mu i ta am bi va lên cia so bre es tes te mas, seja no
que diz res pe i to às mu lhe res seja, tal vez com ma i or in ten si da de, no que con cer -
ne aos ho mens. Per sis te, com efe i to, uma for te di fi cul da de em con si de rar tam -
bém os ho mens como tra ba lha do res que têm res pon sa bi li da des, não só de ma -
nu ten ção mas igual men te de apo io fa mi li ar. Par te des ta am bi va lên cia é cul tu -
ral, e de ri va de mo de los ra di ca is re la ti vos quer à di vi são se xu al do tra ba lho,
quer às ex pec ta ti vas acer ca da so li da ri e da de in ter ge ra ci o nal. As al te ra ções em

7 Mi nis té rio del La vo ro e del la Pre vi den za So ci a le (2000), pp. 51-54. Ver tam bém P. Vil la (2001) e
ISTAT (2002).

8 Vil la, na sua ava li a ção crí ti ca dos pla nos de ac ção na ci o na is so bre a ocu pa ção (pla ni di azi o ne na -
zi o na li sull’occupazione), de 1998, in di ca que se de ram sig ni fi ca ti vos pro gres sos de um ano para
ou tro. Mas con clui que, mes mo no pla no de 2001, a pri o ri da de da igual da de de opor tu ni da des e
da pa ri da de de gé ne ro con ti nua a per ma ne cer ba i xa. Ambas as co i sas — me lho ra men to e pri o ri -
da de con ti nu a men te ba i xa — per ma ne cem ain da nos pla nos pos te ri o res.



cur so nos com por ta men tos fa mi li a res (por exem plo, o au men to da ins ta bi li da -
de con ju gal, a lon ga per ma nên cia dos jo vens no seio fa mi li ar) e de mo grá fi cos
(ba i xa fe cun di da de, en ve lhe ci men to da po pu la ção), são fre quen te men te en ten -
di dos como pro ble mas a en fren tar em ter mos de re for ço dos va lo res tradicio -
nais e não tan to como o con tex to no qual, e atra vés do qual, é ne ces sá rio de sen -
vol ver po lí ti cas so ci a is e de em pre go ade qua das.

Mas a am bi va lên cia é re for ça da pe los cons tran gi men tos im pos tos pela ne ces -
si da de de sa ne ar a dí vi da pú bli ca. Os in ves ti men tos — em ser vi ços, prin ci pal men -
te — não re a li za dos quan do não exis tia este tipo de pre o cu pa ção, tor nam-se mais
di fí ce is ago ra; e a pro cu ra de ser vi ços, ali a da à cres cen te pre sen ça de mu lhe res no
mer ca do de tra ba lho, pode ser in ter pre ta da como pro ble má ti ca e acu sa da de ser
uma for ma de des res pon sa bi li za ção por par te da fa mí lia, ou me lhor, das mu lhe res,
mais do que uma ne ces si da de de con ci li a ção en tre fa mí lia e ac ti vi da de
pro fis si o nal.

Tam bém o pa pel, sem pre mais im por tan te, atri bu í do ao re cur so à pro va dos
me i os fa mi li a res para dis tri bu i ção de be ne fí ci os ou de fi ni ção de ní ve is de com par -
ti ci pa ção na des pe sa, a ní vel na ci o nal e so bre tu do lo cal, po dem es tar em con tra di -
ção com o ob jec ti vo de au men tar a taxa de par ti ci pa ção pro fis si o nal fe mi ni na (ver
tam bém Addis, 2000). A au sên cia de uma aten ção es pe cí fi ca e con ti nu a da — su por -
ta da pela pro du ção de da dos e es ta tís ti cas ade qua das — so bre o im pac to de gé ne ro
nes tas e em me di das aná lo gas, pode di fi cul tar a dis po si ção de cor rec ções que tra -
gam um me lhor equi lí brio en tre o ob jec ti vo da equi da de e re dis tri bu i ção ver ti cal, e
aque le da equi da de de gé ne ro.9

Nes ta pers pec ti va, um qua dro de re fe rên cia im por tan te é dado pela lei
328/2000, a “lei-qua dro so bre o sis te ma in te gra do de ser vi ços e in ter ven ções so -
ciais”. Esta de fi ne os cri té ri os co muns que de vem in for mar as in ter ven ções nes te
cam po em todo o ter ri tó rio na ci o nal, tal como nos di ver sos ní ve is e ti pos de res pon -
sa bi li da de do go ver no cen tral, re gi o nal e lo cal, as ins ti tu i ções pú bli cas e sem fins
lu cra ti vos. Entre os ob jec ti vos da lei está o re co nhe ci men to e apo io das res pon sa bi -
li da des fa mi li a res e, no in te ri or des tas, é ex pli ci ta men te men ci o na do tan to o apo io
à igual da de de opor tu ni da des como à di vi são das res pon sa bi li da des en tre mu lhe -
res e ho mens. Infe liz men te, nem to das as ob ser vân ci as e re gu la men tos exi gi dos
por esta lei, atra vés de mo dos de ma si a do con fu sos, fo ram com ple ta dos e, em vez
dis so, por mo ti vo da re for ma do tí tu lo V da cons ti tu i ção, mais do que pela pas sa -
gem de go ver no, o pro ces so de ac tu a ção foi for te men te abran da do. Acres ce que o
ac tu al go ver no, como se de duz não só pe las de cla ra ções re cor ren tes, mas atra vés
do Li bro Bi an co sul Wel fa re pu bli ca do em Fe ve re i ro de 2003, atri bui de um modo ex -
plí ci to à fa mí lia, in di vi du al men te ou or ga ni za da em as so ci a ções fa mi li a res, um
for te pa pel no for ne ci men to de ser vi ços e mo da li da des de in clu são so ci al. Tal

9 Acres cen ta rei tam bém isto ao elen co de “di le mas por re sol ver” que, se gun do Bosi e Ono fri
(2001), ca rac te ri zam a si tu a ção ita li a na ac tu al. O seu elen co in clui: a) a es co lha en tre trans fe rên -
ci as em gé ne ros e trans fe rên ci as mo ne tá ri as; b) a es co lha en tre uni ver sa lis mo e se lec ti vi da de; c)
a es co lha en tre im pos tos e con tri bu tos para fi nan ci a men to da des pe sa so ci al; d) a es co lha en tre
de du ção fis cal e trans fe rên cia di rec ta na for ma de apo io ao ren di men to.



ên fa se mos tra-se pou co con gru en te com as ne ces si da des de con ci li a ção tra ba -
lho-fa mí lia, na au sên cia de in ves ti men tos em ser vi ços mais con sis ten tes do que os
que ac tu al men te exis tem.

[Tra du ção de San dra Ma te us]
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Resumo/ Abstract/ Résumé/Resumen

A igual da de di fí cil: mu lhe res no mer ca do de tra ba lho em Itá lia e a ques tão
não re sol vi da da con ci li a ção

As ta xas de em pre go fe mi ni no em Itá lia são in fe ri o res à mé dia eu ro pe ia e as mu lhe res
con ti nu am a sair do mer ca do de tra ba lho de vi do a exi gên ci as fa mi li a res. Isto de pen de
seja da fal ta de ser vi ços, seja de uma for te di vi são do tra ba lho se gun do o gé ne ro, seja
ain da da pre va le cen te atri bu i ção à fa mí lia de res pon sa bi li da des nos cu i da dos das
pes so as de pen den tes. As ques tões da igual da de de opor tu ni da des e da con ci li a ção



con ti nu am a per ma ne cer fora da agen da po lí ti ca, não obs tan te al gu mas ino va ções
re cen tes. Tal pode, em par te, ex pli car por que é que a Itá lia tem hoje uma das ta xas de
fe cun di da de mais ba i xas.

Pa la vras-cha ve Igual da de de opor tu ni da des, tra ba lho, con ci li a ção, fa mí lia.

A dif fi cult equa lity: wo men’s par ti ci pa ti on in the la bor mar ket in Italy and
the un re sol ved ques ti on of re con ci ling work and fa mily life

The ra tes of fe ma le em ploy ment in Italy are lo wer than the Eu ro pe an ave ra ge and
wo men are still le a ving the la bor mar ket on ac count of fa mily de mands. The re a sons
for this are the lack of ser vi ces, a pro noun ced gen der-ba sed di vi si on of la bor and the
fact that the fa mily is ge ne rally left to take res pon si bi lity for lo o king af ter its
de pen dent mem bers. Equa lity of op por tu nity and the re con ci li a ti on of work and
fa mily life are is su es that are still mis sing from the po li ti cal agen da, des pi te cer ta in
re cent in no va ti ons. This si tu a ti on may partly ex pla in why Italy to day has one of the
lo west birth-ra tes.

Key-words Equa lity of op por tu nity, la bor, re con ci li a ti on of work and fa mily life,
fa mily.

La dif fi ci le éga li té: la par ti ci pa ti on des fem mes sur le mar ché du tra va il
ita li en et le probl ème ir ré so lu de la con ci li a ti on

Les taux d’emploi des fem mes en Ita lie sont in fé ri e urs à la mo yen ne eu ro péen ne et les
fem mes con ti nu ent de quit ter le mar ché du tra va il à ca u se des con tra in tes fa mi li a les.
Ceci s’explique par le man que de ser vi ces, par une im por tan te di vi si on du tra va il se lon
le gen re ou en co re par l’attribution pré pon dé ran te à la fa mil le des res pon sa bi li tés
con cer nant les so ins aux per son nes dé pen dan tes. Les ques ti ons de l’égalité des chan ces
et de la con ci li a ti on sont tou jours ex clu es de l’agenda po li ti que, mal gré quel ques
in no va ti ons ré cen tes. Cet te si tu a ti on peut ex pli quer, en par tie, pour quoi l’Italie a
au jourd’hui l’un des taux de fé con di té les plus bas.

Mots-clés Éga li té des chan ces, tra va il, con ci li a ti on, fa mil le.

La di fi cil igual dad: mu je res en el mer ca do de tra ba jo ita li a no y la ir re so lu ta
cu es tión de la con ci li a ción

Las ta sas de em pleo fe me ni no en Ita lia son in fe ri o res a la me dia eu ro pea y las mu je res
con ti núan a sa lir del mer ca do de tra ba jo de bi do a las exi gen ci as fa mi li a res. Esto de pen de 
de la fal ta de ser vi ci os, ó por una fu er te di vi sión del tra ba jo se gún el gé ne ro, y tam bién
por la pre do mi nan te atri bu ción a la fa mi lia de las res pon sa bi li da des en los cu i da dos de



per so nas de pen di en tes. Las cu es ti o nes de la igual dad de opor tu ni da des y de la
con ci li a ción, con ti núan a es tar fu e ra de la agen da po lí ti ca, a pe sar de al gu nas
in no va ci o nes re ci en tes. Esto pu e de ex pli car, en par te, por qué Ita lia ti e ne una de las ta sas
de fe cun di dad mas ba jas.

Pa la bras-cla ve Igual dad de opor tu ni da des, tra ba jo, con ci li a ción, fa mi lia.




