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381 - A CONTEMPORANEIDADE DA MULHER TRABALHADORA E 

AS ALGUMAS VERTENTES DA DUPLA JORNADA. 

 Sá LS,  Lima EP,  Gama LN

Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil

Este artigo mostra a evolução da mulher trabalhadora desde o século XIX 

até a atualidade, na qual ela vem buscando seu espaço, desmistificando a 

dupla jornada como um fardo ou uma necessidade, haja vista almejar sua 

independência financeira, utilizando-se do trabalho como uma forma de 

crescimento intelectual e satisfação pessoal, lutando contra preconceitos 

e discriminações de gênero, que afetam diretamente sua saúde mental, fí-

sica e social. Este artigo objetiva criar uma página na Internet dedicada à 

mulher trabalhadora; divulgar resultados de estudos e pesquisas sobre a 

mulher numa abordagem acadêmico-científica e proporcionar serviços de 

informação e contribuição social à mulher trabalhadora. Este estudo se 

caracteriza por criação de um website direcionado a mulher trabalhadora, 

utilizando pesquisa bibliográfica em literaturas e em bases de dados Lilacs, 

Scielo e Medline, considerando o período de produção de 2003 a 2007, além 

de outras multimídias de interesse para a temática pesquisada. O site se ca-

racteriza por um conjunto de páginas Web, isto é, de hipertextos acessíveis 

geralmente pelo protocolo http (Hypertext Transfer Protocol), que significa 

Protocolo de Transferência de Hipertexto na Internet. As páginas são orga-

nizadas dentro do site numa hierarquia observável no URL. O respectivo 

site, proposta deste trabalho, está hospedado no endereço: http://www.uff.

br/enfermagemdotrabalho/trabmulher.htm Concluímos que a mulher brasi-

leira tem cada dia avançado com sua independência econômica e social, 

tendo seu espaço de trabalho mais respeitado e mostrando sua capacidade 

de atuar em cargos que antes era dominado pelo homem. Com a mulher 

trabalhadora na contemporaneidade e a vertente da dupla jornada, visamos 

contribuir com estratégias e métodos para despertar esse processo com o 

website que construímos para entretenimento feminino. 
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