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Apresentação

Em outubro de 2014, a Fundação Jorge Duprat Figueiredo de 
Medicina e Segurança do Trabalho, a Fundacentro, apresentou o II Se-
minário de Sociologia, com o tema “Condições de trabalho das mulheres 
no Brasil”, na sede da instituição em São Paulo. A ideia do evento era, 
assim como na primeira edição, divulgar o conhecimento produzido 
pelas ciências humanas sobre a análise do trabalho, evidenciando sua 
relevância para a área da Saúde e da Segurança no Trabalho.

O tema escolhido reflete as pesquisas em realização naquele mo-
mento por pesquisadoras da Fundacentro, preocupadas com a persis-
tente tendência de precarização do trabalho em diversas atividades com 
maioria de força de trabalho feminina, concomitantemente com o pró-
prio aumento da presença da mulher no mercado de trabalho formal. 
Havia também a necessidade de pensar nas condições de trabalho das 
trabalhadoras domésticas, que começavam a ter um pouco de reconhe-
cimento dos seus direitos como trabalhadoras formais, pela Constitui-
ção Federal. Este livro vem para registrar as palestras e a conferência 
magna proferida nesse encontro histórico entre pesquisadores e dois 
chefes de estado.

O presente livro tem o objetivo de expor as falas das pesquisa-
doras à luz das discussões com o público do seminário. Neste sentido, 
reflete não apenas suas pesquisas, mas também o exercício do debate, 
da publicização de conhecimentos, da troca de ideias entre acadêmicos, 
trabalhadores, estudantes e pessoas das mais diversas profissões pre-
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sentes na plateia do evento, que, com suas audiências atentas e ques-
tões, ajudaram a avançar o debate sobre as condições de trabalho das 
mulheres no Brasil. Por isso, os textos guardam ainda características da 
oralidade, deixando em segundo plano a escrita acadêmica.

Esta publicação tem ainda outra ambição: realizar uma ponte en-
tre diferentes campos de pesquisa. Está ainda no início esta frutífera 
relação entre os estudos de gênero e a saúde e a segurança no trabalho. 
À convite do então denominado Ministério do Trabalho e Emprego, 
tivemos uma conferência magna proferida pela ministra da Secretaria 
de Políticas para Mulheres à época, Eleonora Menicucci, na abertura 
do evento.

A ministra Eleonora foi aplaudida de pé ao final de sua fala. 
Além de conhecer profundamente os problemas que afligem as mu-
lheres no Brasil devido aos seus longos anos de estudos e militância 
contra a opressão de gênero, a profª. Eleonora Menicucci de Oliveira 
já conhecia também a Fundacentro de outras épocas, quando traba-
lhou em conjunto com pesquisadores da instituição. Sua conferência 
foi um feliz reencontro.

A realização do seminário é, sem dúvida, o resultado de uma 
coleção de esforços de servidores e funcionários da Fundacentro e da 
Secretaria de Políticas para Mulheres, mas não teria sido possível sem o 
entusiasmo da presidenta da Fundacentro à época, profª Maria Amélia 
Gomes de Souza Reis. Educadora e antropóloga, ela sempre afirmou 
que era preciso mais espaço e atenção para todas as formas de trabalho 
realizado pelas mulheres brasileiras. Seu apoio está expresso não só no 
empenho em ter as presenças de ambos os ministérios, mas também na 
sua participação como palestrante e no texto que fecha este livro, Mu-
lheres indígenas e quilombolas no trabalho artesanal em comunidades tradicionais. 
Nessa fala a professora Maria Amélia demonstra o quanto seu traba-
lho prático como educadora se mistura com sua veia antropológica de 
pesquisadora, numa ação-participação de compreensão das mulheres 
artesãs indígenas e quilombolas.

Um dos objetivos do evento foi mostrar que as mulheres estão 
presentes nos mais diversos tipos de trabalho, desde o oriundo da es-
fera privada do lar ao mais sofisticado tecnologicamente. A experiência 
de conquistar o campo da engenharia, no qual infelizmente as mulhe-
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res ainda têm seu acesso dificultado, é objeto de estudo de Maria Rosa 
Lombardi, pesquisadora da Fundação Carlos Chagas. Ela apresenta seu 
estudo sobre as barreiras que as engenheiras têm que transpor para 
afirmar sua presença neste disputadíssimo mercado de trabalho.

É praticamente impossível falar do trabalho feminino formal 
sem tocar em alguma ocupação que tenha como ponto central o traba-
lho de cuidar. Apesar da visão de mundo sobre a mulher como propícia 
a realizar trabalhos de cuidado devido à sua feminilidade, o trabalho 
de Myrian Matsuo, pesquisadora da Fundacentro no Centro Estadual 
do Rio de Janeiro, vem reafirmar que o cuidado é, antes de tudo, uma 
atividade de trabalho, e não essencialmente um dom feminino. Este 
importante trabalho de cuidar, sem o qual a reprodução da vida em so-
ciedade seria impossível, também tem fatores adoecedores, os quais são 
expostos por Myrian, que fez aprofundada pesquisa de campo junto às 
cuidadoras de idosos e revela o cotidiano desse trabalho.

Quando se observa a distribuição das trabalhadoras entre os se-
tores de atividade, logo se vê que elas são maioria nos serviços presta-
dos diretamente às pessoas. Nas atividades de embelezamento pessoal, 
elas são hoje mais de 90% de toda a força de trabalho do setor. Com 
vistas a dar visibilidade às trabalhadoras de setores menos estudados, o 
trabalho das manicuras é o objeto da pesquisa de doutorado de Juliana 
Andrade Oliveira. O estudo revela que a saúde e a segurança das mani-
curas estão diretamente relacionadas à exploração da divisão sexual do 
trabalho, que faz com que mulheres busquem empregos com jornada 
flexível para conseguir sustentar também a jornada doméstica de traba-
lho não remunerado. Soma-se a isso o baixo reconhecimento social que 
se dá a esta profissão, tratada como uma ocupação menos importante, 
resultando em menos preocupação social sobre a saúde e a segurança 
nos salões de beleza.

Da cidade vamos ao campo, com Maria do Rosário Sampaio, e 
lá encontramos o trabalho ligado à luta política. Quem esteve no se-
minário pôde sentir em sua fala e ver em suas fotos a força da luta das 
trabalhadoras rurais por mais participação cidadã. Neste livro, a pesqui-
sadora nos oferece um cuidadoso artigo com um balanço sobre a va-
lorização social da força de trabalho feminina ao longo do século XX, 
concluindo que mesmo hoje “a valoração da força de trabalho feminina 
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permanece sem alterações significativas e ainda inferior àquela perce-
bida por seu par masculino, cuja força de trabalho é mais bem situada, 
embora sejam os salários baixos para ambos os sexos” no meio rural.

Passados quatro anos do evento, a relevância deste livro perma-
nece a mesma da que originou o seminário. O debate de gênero nunca 
esteve tão público e caloroso. Para que essa incontornável discussão se 
dê em bons termos, é necessário que haja cada vez mais produção de 
conhecimentos e de pesquisas que mostrem o que é ser mulher e traba-
lhadora no Brasil. Toda atividade de trabalho é atravessada por relações 
sociais, que moldam a organização do trabalho e as formas como a tra-
balhadora e o trabalhador são contratados. Não existe vida social sem 
o trabalho realizado pelas mulheres e sua valorização é imprescindível 
para o combate à desigualdade e às diversas violências presentes na 
sociedade brasileira.

Com este espírito de construção de uma sociedade com melho-
res condições de trabalho também para as mulheres é que saudamos 
o(a) leitor(a).

As organizadoras: 
Juliana Andrade Oliveira e Myrian Matsuo

São Paulo, 2018
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Programação do evento

II Seminário de Sociologia da Fundacentro
Condições de Trabalho das Mulheres no Brasil

Data: 07 de novembro de 2016, das 8h30 às 17h
Local: Auditório Edson Hatem, Centro Técnico Nacional da Fundacentro

 Rua Capote Valente, 710, São Paulo – SP.

8h30        Credenciamento

9h        Abertura
Presidenta da Fundacentro – Maria Amélia Gomes de Souza Reis
Ministro do Trabalho e Emprego – Manoel Dias
Ministra da Secretaria Nacional de Políticas Públicas para Mu-
lheres da Presidência da República – Eleonora Menicucci

9h30        Conferência Magna
Ministra Eleonora Menicucci

10h30        Mesa 1: Cuidadoras, manicuras e engenheiras
Coordenadora da mesa: Daniela Sanches Tavares – tecnologis-
ta da  Fundacentro (Serviço de Ergonomia)

Carreiras femininas nas engenharias: barreiras intransponíveis?
Maria Rosa Lombardi – Pesquisadora da Fundação Carlos Chagas

A produção da beleza pessoal: análise do trabalho das manicuras
Juliana Andrade Oliveira – tecnologista da Fundacentro (Escri-
tório de Representação da Baixada Santista)

As mulheres e o trabalho de cuidar
Myrian Matsuo – pesquisadora da Fundacentro (Centro Esta-
dual do Rio de Janeiro)

11h        Discussão com a plateia 

12h        Almoço
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13h45        Apresentação da publicação digital
I Seminário de Sociologia da Fundacentro: O trabalho emo-
cional e o trabalho de cuidar

14h            Mesa 2: Mulheres em luta pelo trabalho no campo  
        e na cidade

Coordenadora da mesa: Tereza Luiza Ferreira – tecnologista  
da Fundacentro (chefe do Serviço de Sociologia e Psicologia)

O trabalho doméstico e a invisibilidade
Jurema Brites – (Universidade Federal de Santa Maria)

Trabalho, mulher e participação política no alto do Jequitinhonha
Maria do Rosário – pesquisadora da Fundacentro (Centro Esta-
dual de Minas Gerais)

Mulheres no trabalho artesanal em comunidades tradicionais
Maria Amélia Gomes de Souza Reis – presidenta da Fundacentro

16h        Discussão com a plateia

17h        Encerramento

Organização do evento:
Myrian Matsuo, Juliana Andrade Oliveira e Milda Jodelis

Concepção e coordenação técnica:
Juliana Andrade Oliveira e Myrian Matsuo

Apoio logístico:
Serviço de eventos: Claudia Cecília Marchiano,  

Giselle Ap. S. Cravo e Larissa A. Marchini
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Conferência Magna

Eleonora Menicucci
Ministra de Estado Chefe da Secretaria Nacional 

de Políticas para as Mulheres (2010-2016)

Novamente reafirmo o prazer de estar aqui com vocês para refletir 
sobre as condições de trabalho das mulheres, sobre o que avançou e quais 
são os principais desafios que temos pela frente. Porque desafios, quanto 
mais se avança, mais temos, pois a partir do momento em que conhece-
mos a realidade, mais desafios temos para enfrentá-la e transformá-la. 
Eu não tenho dúvida de que o cotidiano do trabalho das mulheres, seja 
o do trabalho invisível dentro de casa, não remunerado, ou o do trabalho 
feito de dentro de casa e remunerado, ou o do trabalho fora de casa, tem 
que ser cada vez mais conhecido, porque cada vez mais esse cotidiano de 
trabalho apresenta novas ressignificações que temos que enfrentar.

Se historicamente nós, mulheres, entramos com força nos dife-
rentes mundos do trabalho, a partir da década de 1970, começamos, 
baseadas na realidade em que estávamos, a reivindicar mudanças nas 
condições e na organização do trabalho. O que era, até então, um ce-
nário fragmentado, passa a fornecer grandes fragmentos para pensar a 
intervenção por meio de políticas públicas. 

Dito isso, eu não posso deixar de pontuar um dado que considero 
muito importante, que saiu na Pesquisa Nacional por Amostra de Domi-
cílios (PNAD) 2013 e foi comentado pelo Instituto de Pesquisa Econô-



16

mica Aplicada (Ipea):1 as mulheres representam 43,5% da mão de obra 
economicamente ativa. Agora, se é um avanço, onde estão essas mulhe-
res? O que elas fazem? E quanto ganham? E quem são essas mulheres?

A crise econômica internacional acontece. No entanto, o nosso 
governo há 12 anos, e nos últimos quatro anos da presidenta Dilma, 
privilegiou, sem dúvida nenhuma, a política de valorização e do salário-
-mínimo com reajuste, a manutenção da retirada da pobreza, da ex-
trema miséria, com condições de qualidade de vida, isto é, a retirada 
do Brasil do mapa da fome. Esse é um dado importantíssimo. Não 
abriu mão da inclusão das mulheres no mercado de trabalho, não abriu 
mão da capacitação das mulheres nos cursos do Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).2 Em média, 66,8% 
das matrículas dos cursos do Pronatec são de mulheres em cursos até 
então ocupados por mão de obra masculina, pelos homens. As mu-
lheres não estão deixando de ser cabelereiras, manicuras, cuidadoras, 
não! Mas elas estão se capacitando nos cursos técnicos para ocuparem 
também profissões cujo acesso não lhes era permitido.

Abro um parêntese para contar um fato. No ano passado3, lan-
çamos no Planalto uma campanha pela autonomia econômica das mu-
lheres. Convidamos quatro mulheres que se formaram nos cursos do 
Pronatec para contar suas histórias de vida. E elas foram ao Planalto. 
Todas têm histórias maravilhosas. Uma delas era uma faxineira cuja 
máquina de lavar estragou. Chamaram os técnicos especializados para 
fazer o conserto da máquina e a faxineira ficou olhando o homem ma-
nusear o equipamento e fazer o conserto. Então ela pensou: “Por que 
eu não posso fazer isso? Vou buscar um curso técnico de mecânico 
para consertar máquinas. Mas não vou ficar só nas máquinas de lavar, 
não; eu vou consertar todas essas peças e vou deixar de ser faxineira”. 
Naquele momento em que contava a história, ela já tinha feito o curso, 

1 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Mulheres e trabalho: breve análise 
do período 2004-2014. Nota técnica n. 24 (Disoc), março 2016. Disponível em: <http://ipea.
gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=27317&Itemid=9>. Aces-
so em: 17  maio 2017.
2  Segundo o site oficial do Pronatec, o programa “foi criado pelo Governo Federal em 2011, 
por meio da Lei no 12.513, com o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de 
cursos de educação profissional e tecnológica no país”. Disponível em: <http://pronatec.mec.
gov.br/inscricao/>. Acesso em: 17 maio 2017.
3 Em 2013.
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depois uma especialização e tinha aberto sua empresa. Tinha emprega-
dos e privilegiou mulheres na contratação. Ela era uma pequena empre-
endedora utilizando-se da capacitação que teve nos cursos do Pronatec 
e da linha de crédito orientada que temos para quem queira abrir seu 
negócio, sua pequena e média empresa.

Esse é um depoimento do Brasil real. Claro que existem outros 
depoimentos, mas o que quero destacar aqui é que essas oportunidades 
foram abertas e estão abertas. Isso nós não podemos perder. E era isso 
que estava em jogo nessa última campanha, e isso nós não perdemos.

A crise tem impactos, mas, quando você opta, escolhe, tem um ca-
minho, tem uma linha, tem uma escolha de vida para eliminar a desigual-
dade social, para eliminar os preconceitos, as discriminações, sejam de 
classe, de gênero, de raça, por orientação sexual, por deficiência, enfim, 
esse leque enorme que nós temos que enfrentar, você escolhe um lado. 
E com este outro lado você não vai entrar em consenso. Então eu quero 
pontuar para vocês esses números e vou pedir licença para ler um: a taxa 
de atividade4 das mulheres passou de 50,1% para 54,6% entre 2000 e 
2013. Não é pouca coisa; representa uma diferença significativa. Quando 
nós colocamos essa proporção na relação da equidade salarial, verifica-
mos que as mulheres são mais escolarizadas, mais capacitadas do que os 
homens, e mesmo assim ainda ganham muito menos que eles.

Nós lançamos na sexta-feira passada, junto com o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário (MDA), o primeiro relatório de indicadores estatísticos 
de gênero, baseado no Censo de 2010. Além do Censo Agropecuário, 
o Censo de 2010 é o único que fornece dados sobre os municípios 
desagregados por sexo, raça, escolaridade, número de famílias, número 
de filhos, chefes de família, saneamento e habitação. Então qualquer 
pessoa que entrar no site do IBGE agora encontra um sistema nacional 
de indicadores de gêneros. Clica lá e aparece o Brasil; aí você clica em 
município, no indicador que você quer ver e lá tem.

4 Taxa de atividade  é a percentagem de pessoas economicamente ativas em relação às pessoas 
de 10 ou mais anos de idade, de acordo com definição do IBGE. Disponível em: <http://
www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/concei-
tos.shtm>. Acesso em: 17 maio 2017.
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Com isso, mostrou-se que, de 2000 a 2010, diminuiu a diferença 
salarial entre homens e mulheres. Era mais ou menos de 74,2% e hoje 
está por volta de 66% em relação ao que ganham os homens. No en-
tanto, esses desafios todos que precisamos enfrentar não estão postos 
apenas na questão salarial. E, para entender isso, é importante destacar 
três aspectos. O primeiro é que nós conseguimos, nesses 12 anos, a am-
pliação da formalização do trabalho. O que significa isso? Houve uma 
política sistemática do Governo Federal de ampliar o trabalho formal. 
O que se retirou da informalidade teve um impacto muito grande.

Entre 2000 e 2003 o crescimento do emprego formal para as mulhe-
res foi de 77%, enquanto para os homens foi de 58%. Isso é um dado muito 
importante. Isso quer dizer que nós, mulheres, estávamos na informalidade.

Não podemos falar em trabalho formal sem pontuar o avanço 
que foi a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) das trabalhadoras 
domésticas em 2003, com a regulamentação da ampliação para igua-
lar os direitos trabalhistas das mulheres, das trabalhadoras domésticas, 
com todos os outros trabalhadores. Esse foi um marco. Faltam ser re-
gulamentados ainda alguns deles, que estão no Congresso.5 O que tinha 
que sair do Executivo já saiu. Isso é fundamental, porque a PEC das 
domésticas acaba com o trabalho escravo dentro das casas. Agora, per-
sistindo o trabalho escravo, haverá punição.

Vocês vão me dizer: “Mas vai diminuir o número de carteiras 
assinadas”. Não tenha dúvida, mas não haverá mais trabalhadoras sem 
carteira assinada. Então tudo tem dois lados. São dois desafios: a regu-
lamentação dos direitos que faltam ser regulamentados e a ratificação 
da convenção 189 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
que é a PEC das domésticas. Claro que nós sabemos que uma lei é 
muito mais forte do que ratificar a Convenção; no entanto, o valor sim-
bólico da ratificação é fundamental para o Brasil. Já saiu do Ministério 
do Trabalho um parecer positivo, já saiu do Ministério das Relações 
Exteriores, já saiu da Secretaria de Políticas para Mulheres, está na Casa 
Civil para a sanção da presidenta, para que ela mande para o Congresso, 
pois novamente é o Congresso que ratifica, a pedido dela6.

5 A regulamentação ocorreu com a Lei Complementar no 150, de 1o de junho de 2015.
6 A ratificação pelo governo brasileiro da Convenção 189 da OIT ocorreu em 31 de janeiro 
de 2018.



19

Outro aspecto que eu quero reafirmar para vocês é o aumento do 
empreendedorismo das mulheres, tanto urbanas, como rurais. Em 2012, 
abrimos um edital com prêmios para grupos de trabalhadoras rurais que 
são autônomas, que se gerem. Não era para premiar uma trabalhadora, 
era para premiar grupos. Foram inscritos 580 grupos de trabalhadoras ru- 
rais neste Brasil afora, que são organizações coletivas de produção. Pre-
miamos vídeos das menções honrosas no Palácio do Planalto, e está 
saindo um livro agora, o livro com a história dos grupos.7

E com os prêmios, esses grupos já se multiplicaram, e nós não es-
tamos falando de grupos que já existiam há muito tempo e eram conheci-
dos. Fizemos busca ativa de grupos, porque elas também não aparecem, 
continuam invisíveis.  Mesmo já tendo provido a documentação básica 
para a trabalhadora rural, que é o RG, por mais que nós tenhamos produ-
zido uma política pública de enfrentamento à violência para as mulheres 
do campo e da floresta, por mais que tenhamos feito chegar a formali-
zação dentro da agricultura familiar, elas ainda são muito invisíveis por 
causa do tamanho deste Brasil. Se as trabalhadoras urbanas são invisíveis, 
como tantas trabalhadoras domésticas ou tantas outras trabalhadoras que 
nós temos no Brasil, imaginem as trabalhadoras rurais, que são muito 
mais! No entanto, todas nós comemos e esquecemos que estamos co-
mendo o que é produzido por elas, por mulheres, em grande parte.

Outro ponto em relação também às trabalhadoras rurais são as 
características da produção familiar, pois, no campo, a produção fa-
miliar é uma característica forte, a produção é conjunta de homens e 
mulheres, marido e mulher, companheiro e companheira. O que isso 
permitiu? Possibilitou o acesso à aposentadoria, o acesso ao seguro 
saúde e o acesso à licença maternidade, mudou a característica dessa 
produção familiar. Por isso nós chamamos o Congresso Latino Ameri-
cano de Agricultura Familiar em Brasília.

Isso não quer dizer em hipótese nenhuma que eu não reconheça, 
e que o Governo não reconheça, o trabalho informal das mulheres 
imigrantes e o que tem acontecido aqui, sobretudo com mulheres bo-
livianas, que são mão de obra escrava para grandes marcas de grife que 
nós usamos. Eu já parei de usar várias delas. Mas tem mão de obra es-

7 Livro lançado em dezembro de 2014, conforme notícia disponível em: <http://www.spm.gov.
br/noticias/spm-lanca-livro-sobre-atuacao-de-mulheres-rurais>. Acesso em: 17 maio 2017.
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crava lá, e está na lista do Ministério do Trabalho, e nós corremos atrás. 
Diminuiu, mas corta uma aqui, nasce uma lá.

Outro destaque importante que eu quero fazer é o aumento do 
salário-mínimo. Como o ministro Manoel Dias falou, é a preocupação 
nossa com a manutenção do salário mínimo. Quero destacar só este 
dado: 30% das mulheres, comparados a 21% dos homens, recebem até 
um salário mínimo. Já começa aí a desigualdade. O acesso da mulher ao 
mundo do trabalho deu um salto qualitativo. O nó é na ascensão das 
classes, na ocupação de cargos de direção e até nos conselhos. Eu gostei 
muito de uma expressão que a Laís Abramo8 usou na semana passada 
em um seminário do Programa de Pró-Equidade Gênero e Raça. Foi-se 
o mito de que a mulher não produz porque ela tem filho, porque sai para 
amamentar, porque sai para levar a criança à escola, porque sai para a 
reunião de pais e mestres, para levar a criança ao médico. O absenteísmo 
da mulher por causa da menstruação, da amamentação, da menopausa e 
enfim, toda responsabilidade é no biológico da mulher, é na vida repro-
dutiva, quando, na verdade, o absenteísmo tem a marca da divisão sexual 
do trabalho. É esse pensamento de culpar o biológico da mulher que 
precisamos romper.

Não é a divisão de produção e reprodução biológica que defi-
ne ou que pode definir o lugar de homens e mulheres no mundo do 
trabalho, porque o homem tem absenteísmo também. O homem tam-
bém falta ao trabalho e não tem a justificativa que a mulher tem pelos 
direitos garantidos na gestação, no parto e n o puerpério. Mas por que 
a mulher, quando é estuprada no caminho de casa para o trabalho, o 
atestado, o boletim de ocorrência (BO) que ela faz não serve de justifi-
cativa? Por quê? Porque é preconceito, porque as chefias vão dizer que 
ela provocou, que ela foi estuprada porque provocou, porque estava 
vestindo uma roupa assim ou assado. Ora bolas, que história é essa? 
Enquanto a cultura da violência permanecer impregnada na socie- 
dade, ela vai permanecer no mundo do trabalho para discriminar e 
manter o mito da baixa produtividade da mulher. Porque, quando a 
mulher é vítima de assédio moral dentro do trabalho, isso não é com-
putado, por mais que a Margarida9 tenha dito, tenha falado, tenha dis-

8 Laís Abramo foi diretora da Organização Internacional no Trabalho (OIT) no Brasil entre 
2005 e 2015.
9 Margarida Barreto, médica pesquisadora especialista em assédio moral no trabalho.
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cutido, por mais que todas nós saibamos, por mais que exista lei ou 
portarias que determinem isso, essas questões têm que ser rompidas. 
E o nosso Governo tem tolerância zero com a violência contra as 
mulheres, contra os negros, contra a população LGBT, contra a defi-
ciência, contra as mulheres idosas e contra a jovem. Nós estamos em 
parceria com o Ministério do Trabalho e com vários outros ministé-
rios, colocando isso como pauta prioritária no âmbito não só da for-
mação das nossas políticas públicas, mas nos decretos, nas portarias 
das nossas legislações.

O aumento da escolaridade e das oportunidades de captação 
profissional é o terceiro aspecto que eu quero destacar. É inegável o 
avanço das mulheres, o esforço que as mulheres fizeram e estão fazen-
do para se capacitar, seja nos cursos dos Pronatec, do Pronatec Brasil 
Sem Miséria, no Ciência sem Fronteira, indo para fora do país, mas é 
um esforço que tem partido delas, porque elas querem cada vez mais se 
qualificar, para competirem, para mostrarem que sabem, que podem 
se desenvolver ali. Não tenho dúvida de que o século XXI é o sécu-
lo das mulheres. O protagonismo todo é das mulheres, porque uma 
sociedade na qual as mulheres têm protagonismo é aquela na qual elas 
vivam uma vida sem violência de qualquer faceta, na qual as mulheres 
possam trabalhar e ter creches para deixar suas crianças, na qual as mu-
lheres tenham condições de escolher quantos filhos querem ter, na qual 
o estupro não seja mais uma arma de guerra do cotidiano – porque o 
estupro não é arma só nas guerras mundiais, ou na guerra do Iraque, ou 
na guerra do Afeganistão, ou na Líbia, é no cotidiano. Hoje temos his-
tórias de assaltos nos quais as mulheres são estupradas e feitas reféns. 
Então esse cotidiano tem que ser visibilizado e rompido.

E quando você o visibiliza por meio de políticas públicas para 
melhorar o acesso às oportunidades, sobretudo à educação, está cons-
truindo uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária. As crianças 
serão mais felizes, os jovens serão mais felizes e os homens sem dúvida 
nenhuma serão mais felizes. Vejam bem a magnitude dessas questões. 
As mulheres possuem mais anos de estudos que os homens. Todas 
vocês são pesquisadoras ou pretendem ser, estudiosas. Nós mulheres 
estudamos em média 8,2 anos e os homens estudam em média 7,8 
anos10. As mulheres são a maioria das matriculadas no ensino médio 

10 Dados atualizados pela PNAD 2016.
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integrado e na educação profissional, 50,8%, e no ensino profissional 
elas são 53,8%. Na universidade, por mais que ainda sejamos maioria 
nas profissões das áreas das humanidades, a inclusão das mulheres nas 
áreas exatas já está aparecendo. Nas biotecnologias, nas nanotecno-
logias, nas tecnologias da informação, elas já estão aparecendo. Sei 
disso porque temos um projeto em parceria com o Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), de meninas e 
jovens com bolsas para professoras de ensino médio, para estudantes 
de ensino médio que se interessarem pelas ciências exatas e para pro-
fessoras de universidades que acolhessem, que aceitassem acolher esses 
jovens. Foram 990 projetos inscritos e foram selecionados 400. E tudo 
isso tem sido rompido, mas a defasagem ainda existe, porque ainda 
permanece a cultura da divisão sexual do trabalho, essa divisão sexual 
do trabalho que é a base do patriarcado.

Enquanto essa cultura patriarcal permanece, é preciso realmente 
investir fortemente. E é nessa cultura que estão os maiores fatores, 
indicadores dos fatores desencadeadores do processo de adoecimento 
das mulheres no mundo do trabalho. São adoecimentos provocados 
pelos assédios, sejam sexuais ou morais, pela discriminação e o con-
finamento das mulheres portadoras de lesões por esforço repetitivo 
(LER) até hoje. Porque uma coisa é o homem ter LER, porque ele tem 
a mulher que cuida dele, ou a mãe. Outra coisa é a mulher ter a LER, 
que não pode carregar a criança, não pode abotoar o sutiã, não pode 
pentear o cabelo e não pode tomar banho sozinha.

Isso eu falo porque fiz uma pesquisa que deu origem à minha li-
vre docência aqui no Brasil, quando eu trabalhava também no Instituto 
Nacional de Saúde do Trabalhador (INST) da Central Única dos Tra-
balhadores (CUT), e em Milano, com as mesmas empresas paralelas. E 
quando eu fui relatora da Organização das Nações Unidas (ONU) no 
Brasil para os Direitos Humanos à Saúde, uma das escolhas foi Mulheres 
no Mundo do Trabalho, o processo de adoecimento é impressionante, e 
agora com o mundo cada vez mais tecnológico agregou-se à LER a 
visibilidade da doença mental. E essa doença mental é sub-reptícia, 
subliminar, insidiosa, por quê? Antigamente tínhamos as repressões 
das idas aos banheiros, hoje se dá de outra forma. Hoje se dá mais 
tecnologicamente. Hoje é tão insidiosa que vai do trabalho escravo, so-
bretudo com mulheres imigrantes (estamos tentando acabar com isso) 
até as altas firmas multinacionais. E é a partir desta filigrana de fatores 
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desencadeadores de doenças que afetam a saúde mental que primeiro 
começa: “Ah, ela está deprimida. Ah, ela não quer vir”, até a tarja preta, 
a licença para tratamento e o nunca retorno dela ao mundo do trabalho, 
e aí o suicídio.

Então precisamos abrir e temos tentado fazer. Todos esses ga-
nhos que nós tivemos são muito grandes, eu tenho discutido muito isso 
com o Ministério da Saúde, com o ministro Chioro11, e mostrado para 
ele que essa é uma pauta que o mundo do trabalho tem que entender, 
que a mulher não é só gestação, parto e puerpério. A mulher é muito 
mais do que isso, a mulher tem sexualidade, a mulher menstrua, a mu-
lher entra na menopausa, a mulher é um instrumento e foi muito mais 
agora, com a visibilidade não só com políticas públicas, mas a visibili-
dade das denúncias, das violências contra as mulheres. Nós perdemos 
o medo de denunciar. Então denunciamos no mundo do trabalho e 
denunciamos fora dele.

A dupla jornada hoje, a dupla, a tripla, a quádrupla, não pode ser acei-
tável como justificativa para punir, violentar, discriminar ou demitir, por- 
que existem leis que impedem, e as leis no Brasil têm sido para ficar, 
por mais que muita gente não acredite. O exemplo de uma é a Lei Maria 
da Penha. Ela veio para ficar e está sendo implementada. Nós consegui-
mos até pactuar com o Ministério da Previdência Social a indenização 
regressiva, igualzinho ao que acontece com o acidente de trânsito, para 
que os agressores de mulheres paguem, ressarçam ao poder público, à 
União, no caso ao Instituo Nacional do Seguro Social (INSS), os gastos 
que a União teve com as pensões ou com os dependentes e as depen-
dentes das mortas, assassinadas, e das mulheres sequeladas.

Então, bater em mulher hoje e matar ou estuprar a mulher, além 
de dar cadeia por no mínimo três anos, mexe na conta bancária do 
agressor. Eu, infelizmente, estou quase chegando à conclusão de que 
mexer na conta bancária dá mais medo do que cadeia...

Caminhando para o final de minha fala, não posso deixar de pon-
tuar a perversidade dentro das relações raciais, das mulheres negras. Se 
nós somos 51,7% da população, as mulheres negras são 47% desses 
51%. Elas são as mais pobres, as mais vulneráveis, as menos escola-
rizadas e as que acessam menos as oportunidades. Não é à toa que o 

11 Arthur Chioro, ministro da Saúde entre 2014 e 2015.
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nosso governo é defensor rigoroso das cotas nos concursos públicos, 
nas universidades, porque, se você não visibiliza e não afirma a discri-
minação, ela vai continuar sendo, existindo sub-repticiamente. Então é 
não ao racismo em todas as suas dimensões e em todas as suas esferas. 
E para isso é preciso entender que homens e mulheres são iguais em 
oportunidades, capazes e vão disputar em nível de igualdade. E homens 
e mulheres negros precisam de cotas para romper um processo escra-
vocrata que existiu no Brasil e existe até hoje, subliminarmente, porque 
é muito dito e muito falado, tem lei e dá cadeia.

Quero falar também da importância de enfrentarmos outros de-
safios. As condições de trabalho das mulheres nos desafiam a pensar 
sobre como agir considerando as exigências colocadas por diferentes 
perspectivas12, mas uma delas é o nosso foco, que é a questão da equi-
dade. A equidade é central no nosso projeto de um país sem preconcei-
to e sem discriminação. Incorporar também na pauta – e nós incorpo-
ramos como Governo Federal – a dimensão do uso do tempo e a divisão 
do trabalho doméstico. Nós temos que acabar também com o mito de 
que o uso do tempo feminino é impeditivo. Temos que reconhecer o 
uso do tempo feminino e a importância das mulheres que escolhem 
pela maternidade terem políticas que garantam a maternidade, o exer-
cício da plena maternidade, e daquelas que escolhem não ter filhos, que 
garantam aquela escolha. O tempo produtivo e o tempo reprodutivo 
interferem um no outro e em uma outra coisa que se chama “política 
do cuidado”, com a qual estamos trabalhando muito.

Não gosto de pensar na política do cuidado só como o cuidado 
com filhos, principalmente hoje, que a população está envelhecendo. 
Temos que pensar em cuidado no geral. O que é o cuidado? Só cui-
da quem sabe, quem tem a dimensão de que esse cuidado é dialético. 
Você só cuida quando sabe cuidar de si mesmo. Saber cuidar de si mes-
mo significa se reconhecer como cidadão e cidadã. Não é se conhecer 
como cidadã de segunda categoria, portanto tem que ser você, entre 
três filhos, dois homens e uma mulher, tem que ser a mulher quem 
cuida dos pais idosos. Você tem que disputar até ali o cuidado, para 
romper a divisão sexual do cuidado. No mundo rural, com outra cul-
tura, as mulheres eram as últimas a se servirem nas refeições. Hoje está 

12  Nota das organizadoras: Aqui a autora se refere às perspectivas das mulheres negras, qui-
lombolas, indígenas, transexuais, lésbicas, que enfrentam ainda mais outros obstáculos.
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mudando. E a política de cuidado, quando você vê uma idosa cuidando 
de outra idosa, é lamentável.

Nesse âmbito, um dos desafios é essa política do cuidado articu-
lada com a política do uso do tempo. E finalmente eu quero mostrar 
para vocês que eu não foquei no cuidado das crianças porque eu estou 
pensando na sociedade inteira, nessa curva epidemiológica que ela deu. 
É preciso pensar no cuidado das crianças hoje, você tem que pensar 
no trabalho doméstico, e ao pensar no trabalho doméstico você tem 
que incluir na regulamentação essas cuidadoras. Não há lei que esti-
pule o trabalho de cuidadora, como não há até hoje legislação que 
estipule o trabalho de turnos nos hospitais. São portarias específicas 
para hospitais, por incrível que pareça. Mas com a regulamentação da 
legislação da PEC das trabalhadoras domésticas isso vai mudar.

E para realmente finalizar, quero mostrar que as mulheres ajuda-
ram, nessas últimas eleições, o Brasil a renovar o compromisso com esse 
projeto. O projeto do desenvolvimento, com crescimento da eliminação 
total da miséria, com desenvolvimento, com inclusão das mulheres, com 
inclusão da população negra, com inclusão dos jovens, porque a juven-
tude não pode continuar morrendo na rua tendo uma perspectiva de 
vida de 18 anos, sobretudo jovens negros, homens, e com a eliminação 
de toda e qualquer violência, e com políticas que assegurem este direito 
cada vez mais. E eu não posso deixar de dizer que, independentemente 
dos ministros e das ministras que ficarem ou que assumirem, a linha do 
governo é definida, é clara, é transparente, e cumprimentar o prefei-
to Hadadd, na pessoa da secretária Denise, por ter ampliado no Minha 
Casa, Minha Vida as cotas para a população de rua, para a população 
LGBT, para mulheres e para pessoas com deficiência. É um avanço, 
gente! É um avanço da contemporaneidade, não é modernidade; é aca-
bar com o atraso, é acabar com o preconceito e com a discriminação.

O que a Fundacentro faz hoje – parabenizo a presidenta da Fun-
dacentro, Maria Amélia, pelo que está fazendo – tem um significado 
muito grande, porque abre um seminário com dois ministros falando, 
de um governo recém-eleito, reafirmando a linha do governo e assu-
mindo os desafios postos pelos avanços, porque desafios só aparecem 
quando existem avanços. Quem está parado não tem desafio, ou quem 
retrocede, não tem. Então quero agradecer demais o convite para estar 
aqui, dizer que foi uma alegria muito grande estar com vocês e que 
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nós do Ministério de Política para as Mulheres estamos à disposição da 
Fundacentro para parcerias, fortalecendo as parcerias com o Ministério 
do Trabalho.

Fico muito feliz em ver essa plateia aqui tão jovem, tão entusias-
mada, tão atenta, e me dá muita esperança e muita alegria olhar para 
trás, para a minha vida, e ter a certeza, a convicção de que tudo que 
eu vivi pela democracia do país, tortura, ditadura, prisão, tudo valeu a 
pena; ter sobrevivido para ver esse momento histórico do Brasil e essas 
faces que brilham com tanta esperança para o desenvolvimento cada 
vez maior do nosso país, da nossa democracia e de um projeto inclusive 
sem restrições.

Muito obrigada e uma excelente semana.
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Carreiras femininas nas engenharias: 
barreiras intransponíveis?

Maria Rosa Lombardi
Pesquisadora da Fundação Carlos Chagas

Bom dia, ou boa tarde, para todos e todas que estão aqui. É um 
prazer voltar a esta casa na qual participei de inúmeros e importantes 
seminários no passado. Queria agradecer o especial convite feito pela 
Myriam Matsuo para participar desta mesa. 

Trago aqui o olhar sobre as carreiras que no passado, digamos 
assim, não eram tradicionalmente femininas e que hoje estão se trans-
formando. Qual é a posição das mulheres nessas carreiras? Quais são 
os desafios encontrados? Quais são as dificuldades? Já há algum tempo 
eu tenho me dedicado a estudar um pouco a questão das engenheiras, 
porque engenharia é uma daquelas profissões que ainda é bastante re-
sistente à entrada e à ascensão feminina, apesar de isso também estar 
evoluindo no curso do tempo, mas de uma forma muito, muito lenta, 
como vamos ver Eu trouxe alguns dados aqui para vocês.

Fiz uma junção de alguns dados um pouco mais antigos, outros 
mais recentes, com o intuito de dar um panorama breve sobre a inserção 
das mulheres nessa carreira e sobre quais são as principais dificuldades 
que elas encontram. 
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Há uma clássica pergunta que se faz para as mulheres nas áreas 
tecnológicas e na engenharia também: por que há um número reduzido 
de mulheres na engenharia? Essa pergunta tem sido recorrente há mui-
tos anos, há décadas; de fato; ela tem sido feita não só pelas próprias 
engenheiras que estão no campo como pelos seus colegas homens, pelas 
empresas, pelos pesquisadores, pelos sindicatos em busca de uma res-
posta. Na verdade não existe uma, mas podem haver várias razões para 
que esse número ainda continue reduzido. Algumas explicações ou algu-
mas razões que são invocadas para justificar essa pequena presença das 
mulheres na engenharia se reportam ao início da profissão. Por exem-
plo: a engenharia nasceu como uma profissão militar, foi desenvolvida 
dentro da caserna e depois separou-se; essa origem militar pode ser uma 
das razões que afasta as mulheres, ou afastou no passado, da profissão. 

Outra razão elencada são as condições de trabalho nem sem-
pre muito favoráveis a todos os trabalhadores, homens e mulheres. 
Se pensarmos em canteiros de obras, por exemplo, é desconfortável 
tanto para os homens quanto para as mulheres. E essa é uma das ra-
zões invocadas para justificar a menor presença feminina: a dificuldade 
dos ambientes de trabalho, que no passado as moças tinham menos 
desejo de se expor em campo. Mas eu penso que isso está mudando. 
No campo de pesquisa que estou fazendo agora, algumas empresas, 
construtoras, me dizem que são muito procuradas por mulheres para 
fazer estágios nos seus corpos de funcionários; as mulheres não que-
rem ficar em escritório, não, elas querem ir para o campo.

Outra questão muito invocada para dizer por que a engenharia 
é uma profissão que de alguma maneira afasta as mulheres é que você, 
como engenheiro, tem que comandar equipes, e sobretudo são equipes 
masculinas, seja no chão da fábrica, seja nos canteiros de obras, então 
seria uma possível dificuldade maior para as mulheres. E ainda outras 
razões são invocadas, por exemplo, que as mulheres não são boas em 
matemática e que para ser engenheiro precisa ser muito bom em mate-
mática; e que a mulher não é muito racional ou é muito mais emotiva, 
então não serve para a profissão. Enfim, são inúmeras razões que vão 
resvalar no que a ministra falou aqui, quer dizer, em princípios patriar-
cais de concepção do mundo e do mundo do trabalho e que ratificam 
sempre uma divisão de trabalho por sexo – algumas profissões mais 
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masculinas, outras mais femininas, sempre lembrando que as mais mas-
culinas são as mais prestigiadas e que ganham mais.

Agora, se olharmos as estatísticas de formação na graduação e 
emprego, hoje infelizmente tendemos a confirmar que o campo da en-
genharia ainda é restrito para as mulheres. Isso é uma conclusão um 
pouco triste, apesar de todo o movimento que nós mulheres estamos 
fazendo nessa direção de quebrar barreiras. Eu trouxe aqui algumas 
informações, como, por exemplo, a de que a parcela feminina nas ma-
trículas em cursos presenciais de graduação em Engenharia no Brasil 
evoluiu muito pouco no período de dez a 12 anos. É claro que isso é 
o agregado do Brasil, há uma grande variação por escola, por área de 
Engenharia, mas pelo menos esses são os dados que o Ministério da 
Educação (MEC) nos apresenta em termos de matrícula. Só por com-
paração, há as matriculas femininas em outros cursos ditos de elite e 
que já foram masculinos, prestigiados, como direito (53%) e medicina 
(55%). Então dá para perceber ainda mais a grande defasagem da inser-
ção da mulher no campo da engenharia contrapondo essas profissões. 

Como eu estava falando, porém, a engenharia não é um bloco 
monolítico, homogêneo; internamente há uma divisão muito grande, 
uma permeabilidade muito diferenciada das mulheres. Eu fiz alguns 
grupos de algumas áreas da engenharia: nos cursos de engenharia quí-
mica, por exemplo, 51%, 52% das matrículas são femininas; no caso 
da mecatrônica, cai para 8,9%; no grande grupo engenharia agrícola, 
ambiental, agronômica, sanitária, florestal, 46,4%; metalúrgica, 26,5%; 
civil e agrimensura, 20,6%. Então são mundos muito diferenciados 
mesmo dentro desse grande campo masculino. Algumas áreas mais 
permeáveis às mulheres, outras menos. 

Tabela 1 - Parcela feminina entre matrículas segundo algumas especia-
lidade das engenharias Brasil, 2012 (%)

Especialidades agregadas Parcela feminina
Química 51,5
Agrícola, Ambiental, Agronômica, Sanitária, Florestal 46,4
Metalurgia 26,5
Civil e Agrimensura 20,6
Computação 11,2

(...)
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Especialidades agregadas Parcela feminina
Eletrônica, Industrial, Elétrica 10,7
Mecânica, Industrial Mecânica e Mecatrônica 8,9

Fonte: MEC/INEP- Censo da Educação Superior 2012. Microdados
Obs: computados cursos com matrícula superior a 1000 alunos

Se pensarmos na progressão da carreira em direção à academia, 
em direção à pesquisa acadêmica, vamos verificar também uma defa-
sagem muito grande das mulheres na área da engenharia em relação às 
mulheres no total, digamos, da pesquisa científica nacional.

Esses são dados dos diretórios de pesquisa do CNPq, referente 
ao ano de 2008, e mostram exatamente isso; quer dizer, se nas engenha-
rias você tem 26% de mulheres entre pesquisadoras de todos os níveis e 
professores, no conjunto da pesquisa nacional você vai ter uma presen-
ça feminina que praticamente é a metade (49%). Se olharmos por área, 
novamente a área de especialidade em Engenharia, isso também tem 
uma grande variação. É claro que quando você tem um número maior 
de mulheres que fazem cursos, por exemplo, de química, a possibili- 
dade que você tenha também uma sequência dessas mulheres na pes-
quisa científica também é maior. Podemos ver que entre os pesquisado-
res da área da química, 44% são mulheres; da civil, 29% são mulheres; 
da produção, 29%; há aí uma variação também importante. Mas o que 
eu queria remarcar é que se entendermos a pesquisa e a docência como 
extensores possíveis de intenção de carreiras, também nesse domínio 
teríamos uma representação feminina nas engenharias menor do que 
no conjunto das demais profissões. 

Tabela 2 - Parcela feminina entre pesquisadores nas Engenharias por 
especialidades. Brasil, 2008 (%)

Química 43,9 Civil 29,2
Sanitária 40,1 Computação 26,8
Nuclear 29,3 Biomédica 26
Minas 27,9 Elétrica 12,9
Transportes 30,5 Mecânica 12,5
Materiais e Metalurgia 30,2 Aeroespacial 17,1

(...)

(...)
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Química 43,9 Civil 29,2
Produção 29,2 Naval e Oceânica 15,8

Fonte: CNPQ. Censo do Diretório dos grupos de Pesquisa

Dados um pouco mais antigos falam da docência universitária, 
especificamente de professores e professoras em curso de engenharia. 
São eles dados da professora Fani Tabak, uma das percussoras do es-
tudo das mulheres em carreira científicas, tecnológicas e professoras 
em cursos universitários. Ela mostrava que, em 1990, na Escola de En-
genharia da UFRJ, 10% dos docentes eram mulheres. Infelizmente em 
2000, em uma escola parecida, a escola Politécnica da USP – são duas 
grandes escolas de engenharia do Brasil –, a proporção era semelhante. 
Eu não tenho dados mais atuais, até porque precisaria pedir licença para 
a escola para colher e não tive essa oportunidade, mas eu imagino que 
tenha havido uma progressão, mas que ela tenha sido pequena.

Então, na docência também houve um represamento, digamos 
assim, da presença das mulheres nos meios universitários. Isso significa 
que, se existe um processo de feminização nas engenharias, e existe, ele 
é muito lento, apesar de contínuo, desde os cursos de graduação até a 
sequência universitária; temos uma representação muito pequena das 
mulheres, não poderia ser diferente, porque se há uma proporção de 
matrículas femininas relativamente pequeno, também vai haver uma 
progressão na carreira científica equivalente. 

O que poderíamos dizer na área do emprego? Se olharmos as es-
tatísticas de emprego medidas pelo Relatório Anual de Informações So-
ciais (RAIS), são empregos formais, têm algum tipo de contrato, incluin-
do trabalhadores inseridos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
e funcionários públicos, lembrando, porém, que a engenharia tem uma 
característica. Eu fiz uma recente medição de quanto equivaleria a parcela 
informal na profissão, através de dados da PNAD, e não ultrapassa 25% 
a 30% e não há muita diferença entre homens e mulheres; é uma profis-
são que tende a ser mais formalizada mesmo. O retrato aqui do mercado 
de trabalho também não difere muito, quer dizer, até o crescimento das 
matrículas foi maior do que a possibilidade de incorporação de mulheres 
na profissão, porque em 2013, por exemplo, pouco menos de 18% dos 
empregos de engenheiro eram ocupados por mulheres. É pequeno, se 

(...)
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compararmos com as outras profissões: em 2013, 44% dos empregos 
para médicos e 51% dos empregos em carreiras jurídicas eram ocupados 
por mulheres, versus 17,7% dos engenheiros, segundo a RAIS/MTE. 
Então está aí uma diferença bastante evidente de como as carreiras estão 
se feminizando, de forma diferente, e como ainda a engenharia é resis-
tente ao progresso das mulheres. 

Eu trouxe outra tabela sobre a qual vou falar rapidamente, que 
mostra um pouco como esses empregos se distribuem pelas especia-
lidades da engenharia. A primeira coluna, por exemplo, mostra a dis-
tribuição de todos os empregos femininos por especialidades. Vemos 
que as três primeiras linhas vão congregar 71% dos empregos para 
mulheres que são, para engenheiros civis, 41%, para engenheiros in-
dustriais e produções de segurança e agrossilvipecuários. Temos três 
especialidades que praticamente oferecem ¾ do emprego feminino 
na engenharia. Lembrando que, por exemplo, a engenharia civil ofe-
rece 18.000 empregos para mulheres. O total dos empregos femininos 
na engenharia é muito pequeno, não ultrapassa 45.000, e na civil, por 
exemplo, há 18.000 postos de trabalhos para as mulheres. Na engenharia 
industrial, produção e segurança são mais ou menos 8.500 postos; na 
agrossilvicultura, 4.600. 

A outra coluna mostra uma análise diferente que podemos fazer 
sobre esses dados: dentro de cada modalidade, da proporção de empre-
gos masculinos e femininos. Vamos ver que, por exemplo, engenheiros 
de alimentos e afins têm uma parcela de 66% de mulheres, porém, no 
conjunto dos empregos femininos, esses postos não representam mais 
do que 0,5%. Então o grosso mesmo são os engenheiros civis, a área 
da engenharia civil. Qualquer dúvida depois podemos voltar para isso, 
no debate. 
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Tabela 3 - Engenheiros: remuneração média mensal em salário míni-
mo (SM) por sexo e especialidades. Brasil, 2013 (%)   
 

Especialidades da  
engenharia

Sexo
Até  

5 SM
Mais de 5  
a 10 SM

Mais de 
10 SM

{ñ 
class}

Total

Engenheiros  
Mecatrônicos

M 12 39 49 0 100
F 20 36 42 2 100

Engenheiros em 
Computação

M 14 38 48 0 100
F 20 43 37 0 100

Engenheiros Ambientais 
e Afins

M 25 35 39 0 100
F 31 40 30 0 100

Engenheiros  
Civis e Afins

M 11 38 50 1 100
F 14 44 41 0 100

Engenheiros Eletroeletrô-
nicos e Afins

M 11 31 57 0 100
F 15 39 46 0 100

Engenheiros Mecânicos
M 4 23 72 1 100
F 5 31 64 0 100

Engenheiros Químicos
M 4 15 80 0 100
F 10 29 60 0 100

Engenheiros Metalurgista 
e de Materiais

M 7 33 59 1 100
F 8 44 47 1 100

Engenheiros de Minas
M 2 20 78 0 100
F 2 27 70 0 100

Engenheiros Agrimenso-
res e Cartogrados

M 29 43 28 0 100
F 22 51 27 0 100

Engenheiros Industriais, 
de Produção, Segurança

M 11 32 56 0 100
F 18 39 42 0 100

Engenheiros  
Agrossilvipecuários

M 16 39 44 1 100
F 23 43 34 0 100

Engenheiros de  
Alimentos e Afins

M 43 32 25 0 100
F 60 30 10 0 100

Total (NA)
Total 27666 84153 134631 1292 247742

M 20931 66475 115479 1120 204005
F 6735 17678 19152 172 43737

Fonte: RAIS/M.T.E.  2013 ( RAIS on-line; 02/10/2014)
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Falando um pouco agora sobre salários e remunerações, essa 
tabela mostra uma coisa muito clara: a maioria dos homens, 56,6%, 
ganham mais de dez salários-mínimos, sendo que 16,5%, mais de 20 sa-
lários-mínimos. Ao contrário, no caso das mulheres, a maioria delas ga-
nha até dez salários-mínimos, 55,8%, e observem aí a disparidade entre 
a proporção de mulheres com salários superiores a 20 salários-mínimos 
e a de homens, sendo que a desigualdade entre sexos é mais aguda nas 
faixas mais altas de rendimento (mais de 10 salários-mínimos). 

Tabela 4 - Engenheiros: rendimentos por faixa de salários mínimos 
(SM) segundo o sexo Brasil, 2013 (em %)

Sexo
Até 3 
SM

Mais de 
3 a 5 SM

Mais de 
5 a 10 
SM

Mais de 
10 a 20 

SM

Mais de 
20 SM

não  
classificado

Total

Total 4,7 6,4 34,0 39,1 15,2 0,5 100,0

Masculino 4,5 5,8 32,6 40,1 16,5 0,5 100,0

Feminino 6,1 9,3 40,4 34,7 9,1 0,4 100,0
Fonte: M.T.E./RAIS 2013 ( consulta on-line 2/10/14)

Outra coisa importante de remarcar é que na última década se 
mantiveram os mesmos padrões de inserção e de ascensão na carreira 
que são desfavoráveis às mulheres. A tendência de crescimento lento e 
contínuo de emprego de fato, apesar de estar se consolidando, não alte- 
rou esse padrão. Em primeiro lugar, os padrões de comportamento 
e convivência persistem, a masculinidade da área e o machismo dos 
colegas, dos pares. Em segundo lugar, a divisão de trabalho entre os 
sexos continua mais ou menos parecida, quer dizer, aos homens é 
atribuída sobretudo a área de produção, os canteiros de obras, e às mu-
lheres mais a parte de laboratório, pesquisa e desenvolvimento. Com 
isso não estou querendo dizer que não existam homens na pesquisa 
e desenvolvimento dos laboratórios nem mulheres nos canteiros, mas 
há uma preferência pela contratação de um ou de outro sexo. 

Nesse período de tempo também não se alterou a posição de 
desvantagem das engenheiras em termos de remuneração e de ascen-
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são na carreira, quando comparadas aos engenheiros. Persistem indí-
cios de dois tipos de civilização. Uma é a horizontal, isto é, a inserção 
feminina é preferencial em determinadas especialidades desde as esco-
las, continuando no mercado de trabalho e no exercício profissional 
mais concentrado em atividades e projetos de laboratório e de ensino. 

E uma segregação vertical, com uma tradicional barreira de as-
censão nas hierarquias técnicas, como a ministra aqui falou, é o nó da 
questão mesmo. É um dos nós. Pode-se afirmar, então, que a resistên-
cia e a incorporação das mulheres nas engenharias é generalizada, mas 
há algumas áreas mais duras dentro delas, como a construção civil e os 
canteiros de obras e as áreas da mecânica e da mecatrônica. Eu queria 
ressaltar que, apesar de todas essas evidências desfavoráveis, existem 
alguns movimentos internos da área ligada à engenharia que são mui-
to promissores, e são movimentos de mulheres engenheiras. Mulheres 
engenheiras lutando justamente contra esse machismo, contra a defa-
sagem salarial, contra a discriminação no trabalho, e em três ambientes, 
que pelo menos foram os que eu identifiquei, existem muitas outras 
iniciativas nesse sentido, em vários outros lugares, mas eu estou parti-
cularmente seguindo essas três. Uma delas no corpo da representação 
sindical, quer dizer, nos últimos dez anos, a luta de algumas engenhei-
ras, do coletivo de engenheiras, permitiu a consolidação, inclusive em 
termos de estatuto, da diretoria da mulher na Federação Interestadual 
de Sindicatos de Engenheiros (Fisenge). Elas têm lutado muito, têm 
muitas pautas de lutas, entre elas, a luta contra o assédio moral no tra-
balho em prol do empoderamento das mulheres, em prol de as mulhe-
res ascenderem profissionalmente. Isso é muito interessante. Essa luta 
continua, eu pretendo segui-la nos próximos anos, é um movimento 
muito promissor. 

Um outro exemplo de luta interna por parte das mulheres no cam-
po é de um grupo que se situa dentro do Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia (Crea) do Rio de Janeiro. É uma comissão de 
mulheres que já vem nessa luta desde as décadas de 1970 e 1980 jun-
to com outras colegas que se faziam representar no Conselho Federal 
de Engenharia e Agronomia (Confea). Elas conquistaram, durante os 
últimos seis anos, três selos de equidade do programa Pró-Equidade 
de Gênero e Raça internos do Crea. Isso significa dizer que, nesses 



36

últimos seis anos, elas estão vinculadas a esse programa da Secretaria 
Nacional de Políticas para Mulheres e tentando alterar a cultura interna 
do próprio Crea, trazendo as questões de gênero, trazendo as questões 
de homens e mulheres em vários âmbitos e batalhando inclusive para 
quebrar as barreiras de ascensão dentro do Crea. Esse é também um 
movimento muito importante, silencioso, mas que tem uma possibi-
lidade transformadora muito grande porque está trabalhando com a 
categoria profissional especificamente. 

Há um outro tipo de movimento que também está se multipli-
cando nas escolas de engenharia. Eu trouxe um exemplo aqui de São 
Paulo, da Escola Politécnica da USP: a criação de um grupo de estudos 
de gênero, a Poligen, feito por estudantes, homens e mulheres, e pro-
fessores, no qual se discute sobretudo o machismo. O machismo den-
tro da escola, o machismo na universidade. Lá, o pessoal não aborda 
muito as questões profissionais, diferentemente dos outros dois coleti-
vos, mas é igualmente importante, porque ele é um grupo reconhecido 
já dentro da escola e trata das questões de gênero, que acabam incorpo-
rando questões de raça, direitos dos LGBTs etc.

Tenho a impressão de que esses coletivos – se continuarem, pois 
há sempre o perigo de serem descontinuados, porque particularmente 
a Diretoria da Mulher Deficiente e o selo de Equidade de Gênero e 
Raça do Crea do Rio de Janeiro estão inseridos em instituições que 
têm mulheres no cargo de  presidentas, ou seja, estão sempre tendo 
que  disputar o poder – têm um cunho transformador muito importan-
te na cultura mesmo profissional da Engenharia, dentro da categoria 
profissional. E eu penso que esse é o caminho, quer dizer, o caminho 
é discutir as questões genéricas da inserção da mulher no mundo do 
trabalho, junto com as questões específicas daquela profissão nos locais 
de trabalho. Se não chegar ao local de trabalho, acho difícil ter a trans-
formação necessária para criar esse abre a mais nas mulheres. 

Para finalizar, tenho uma hipótese: isso pode ser esperança de 
que se deve aguardar mudanças positivas na inserção e na ascensão das 
mulheres na profissão em um futuro próximo, desde que persista a de-
terminação das engenheiras em prosseguir suas carreiras esperando a 
diversidade. Isso é um traço comum em todas as engenheiras que eu 
entrevistei, essa vontade de superar, de chegar lá, de enfrentar proble-
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mas. Desde que essas experiências que eu citei possam ter a continuida-
de necessária suficiente para influir nessa cultura masculina e machista 
que ainda existe na profissão. Portanto, acho que as estatísticas dese- 
nham um cenário e que essas experiências desenham um outro cená-
rio, é um paradoxo, para mim. Isso é um paradoxo, certo? O que nos 
remete um pouquinho à própria capacidade que as nossas pesquisas 
como psicóloga, socióloga e pesquisadora de trabalho têm de trazer à 
tona o que está realmente acontecendo. Talvez estejamos muito eixa-
dos nas estatísticas, mesmo que façamos estudos qualitativos etc., mas 
não estejamos percebendo essa vitalidade feminina dentro de espaços 
muito importantes com grandes possibilidades de transformação. En-
tão eu acho que é um alerta para nós que somos pesquisadores para 
ficar atentos ao que está acontecendo, porque há um movimento de 
mulheres em direção à profissão, sim, elas pretendem se inserir e en-
frentar os obstáculos, cada vez em menor quantidade, as meninas cada 
vez têm menos empecilhos para entrar em áreas mais difíceis, elas que-
rem justamente entrar nessas áreas para poder subir profissionalmente. 
Cabe a nós ficarmos um pouco de olho e ver o que está acontecendo, 
analisar exatamente essas condições de trabalho, eu acho que é o foco 
deste seminário aqui, e como podemos transformá-las em prol desse 
empoderamento feminino na profissão. 

Muito obrigada. 
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A produção da beleza pessoal:  
análise do trabalho das manicuras

Juliana Andrade Oliveira
Tecnologista da Fundacentro

Um dia eu estava saindo aqui da Fundacentro bastante cansada e 
decidi ir ao salão de beleza fazer minhas unhas. Quando cheguei, fui aten-
dida por uma manicura massageando as próprias costas, suada, visivel-
mente cansada, atendendo o celular, dando orientações para a filha que 
estava em casa, enquanto um menino, também seu filho, aparecia para 
perguntar quando é que eles iriam embora do salão. Ela pediu para tirar 
meu sapato e colocar os pés na água, e fiquei com vergonha, porque já 
eram 18h, meus pés não estavam lá cheirando muito bem. Então eu lhe 
disse: “Pode deixar que eu tiro os sapatos. Você quer que eu coloque os 
pés aqui, assim mesmo?”. E ela respondeu: “Não, não, eu estou acos-
tumada”. E já foi tirando meus sapatos, colocando meus pés na bacia e 
em seguida levantando meus pés e colocando-os em seus joelhos. Nesse 
momento, pensei: “Será que há um outro jeito de fazer isso? Será que ela 
precisaria trabalhar dessa forma, nesse banquinho pequeno com a cabeça 
curvada, sem nem tempo de ir ao banheiro?”. E foi nesse momento que 
percebi que eu estava diante do tema da minha pesquisa de doutorado.

O estudo sobre as manicuras foi feito para falar desse trabalho, 
mas também para retomar um diálogo teórico. A sociologia do traba-
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lho no Brasil, em 2009/2010, predominantemente se debruçava sobre 
o mundo do trabalho. Essa expressão era costumeiramente usada para 
designar os variados temas que interpelavam os sociólogos do trabalho: 
o debate sobre a centralidade do trabalho na teoria social; a desagre-
gação das coletividades; as práticas de precarização do trabalho, como 
a terceirização; e a reestruturação produtiva, temas, em sua maioria, 
macroestruturais, que modelam o mundo do trabalho e que são defi-
nidores da sociedade que temos hoje. No entanto, nesses estudos, era 
difícil encontrar pesquisas sobre como, afinal de contas, as pessoas têm 
trabalhado. O que as pessoas fazem no trabalho todos os dias? O que 
me parecia faltar era o olhar sobre a atividade de trabalho, que tanto é 
caro à ergonomia, setor no qual eu trabalhava na Fundacentro. 

Outra lacuna também me saltava aos olhos: mesmo diante daque-
la cena de uma trabalhadora exausta em um salão de beleza, não havia, 
no âmbito das ciências sociais, estudos sobre esse trabalho. Parecia-me 
ainda mais necessário estudar a atividade de trabalho da manicura, pois 
ela não possuía atenção também da academia.

Mas a sociologia já tinha um forte arcabouço teórico para anali-
sar algo que preenche nossos dias: as interações sociais. De fato, conso-
lidava-se cada vez mais o campo de estudos da sociologia das emoções, 
que na obra de Arlie Hochschild demonstrava toda a sua importância 
sobre a análise das interações no ambiente de trabalho. Essa foi uma 
grande inspiração para mergulhar no mundo do salão de beleza, bus-
cando nele suas trabalhadoras.

Outro interesse era buscar uma forma de olhar o trabalho de ser-
vir a partir dele mesmo, sem tomar como paradigma o trabalho indus-
trial. Taylorismo, fordismo, essas palavras que conhecemos bem, foram 
criados para falar de uma produção de automóveis, mas será que esses 
termos seriam suficientes para explicar como é produzido um serviço 
do qual não resultará uma mercadoria em circulação?

A sociedade brasileira tem cada vez mais trabalhadores no setor 
de serviços. Nesse sentido, é preciso ir além da figura clássica do operá-
rio e considerar que a classe trabalhadora brasileira tem um enorme con-
tingente de mulheres prestando serviços diretamente às pessoas, como é 
o caso dos serviços de alimentação, de hotelaria, de educação básica, do 
próprio trabalho doméstico e também do embelezamento pessoal, dos 
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serviços do salão de beleza. Pensando em como produzir uma análise 
que mostrasse um outro tipo de trabalhador, diferente daquele aborda-
do nos estudos clássicos das ciências do trabalho, é que chegamos às 
manicuras. 

Por que falar a palavra manicuras e não manicures? Manicure é o 
nome do serviço. Manicure e pedicure é o nome daquilo que a pessoa 
faz nas suas mãos e nos seus pés. Você recebe uma manicure. Isso é 
muito claro em inglês e em francês, mas em português você fala que vai 
fazer as unhas. Na verdade as unhas já são feitas, todo mundo tem. O que 
vão fazer em você é manicurar suas unhas, embelezar suas unhas, tratar 
suas unhas. Esse vocábulo, manicura, existe, ele está no dicionário, ele 
está na Associação Brasileira de Letras, não é uma palavra que eu inven-
tei. Está lá. Por que não se usa? Por que se chama a manicura pelo nome 
do serviço e não pelo nome da profissão? É mais ou menos como cha-
mar um médico de doença ou de medicina ou chamar uma socióloga de 
sociologia. Então você não vai chamar uma manicure de manicure, mas 
sim de manicura, porque esse é o nome da profissão. Mas, principalmen-
te, aqui neste texto, a palavra manicura figura porque esse foi um pedido 
de representantes sindicais que entrevistei e de algumas manicuras, que 
ressaltaram que a profissão tinha um nome próprio. Então, como tantas 
outras questões na vida do trabalho feminino, é uma questão de afirmar 
e tornar visível.

O objetivo do estudo foi, então, investigar o processo de traba- 
lho do serviço de manicure e explicar a forma social que ele assume no 
Brasil. O que eu quero dizer com isso? Por que custa R$ 20 para fazer 
a mão no Brasil e US$ 50 no Canadá? Qual é a diferença? Por que a 
maioria das manicuras em São Paulo são imigrantes nordestinas, negras 
ou pardas em sua maioria, moram na periferia da cidade enquanto es- 
tão trabalhando em salões de uma região central? É disso tudo que 
estou falando quando menciono a forma social de um trabalho, ou 
seja, qual o lugar social resultante para quem executa a atividade de 
trabalho de manicure.

Decidi analisar esse dia a dia do trabalho por meio da análise da 
interação e, embora isso fosse interessante para falar das relações inter-
pessoais entre cliente e manicura, não era suficiente para falar do dia a 
dia no salão. Era preciso também observar as condições de contratação 



42

dessas trabalhadoras. Como elas eram remuneradas? Como elas rece-
biam? Porque isso também vai influenciar no tempo que ela vai ter para 
atender cada cliente, no tipo de salão que ela vai trabalhar, no conforto 
que ela vai ter, são coisas que se juntam. Afinal, as condições de traba-
lho não são apenas resultado das condições do ambiente do trabalho 
– se está bem-iluminado, se está em uma temperatura adequada, se o 
posto de trabalho é ergonomicamente adequado –, essa parte é bem co-
nhecida na área de saúde e segurança do trabalho. As condições de tra- 
balho nas quais as atividades são executadas também são resultado da 
maneira como a trabalhadora está contratada, como ela é paga, se ela 
está formalizada ou não, pois isso também vai influenciar na quali- 
dade do seu bem-estar no trabalho e, consequentemente, na qualidade 
do serviço que ela poderá desenvolver. 

O setor de embelezamento pessoal no Brasil

Um breve panorama sobre o setor de embelezamento pessoal no 
Brasil. Entre 2000 e 2011, houve um crescimento de 40% do número 
de ocupados no setor de embelezamento pessoal, que inclui esteticistas, 
cabelereiros, manicuras, depiladoras, todas as funções que existem em 
um salão de beleza. Na PNAD de 2012, 1.688.809 pessoas declararam 
que a ocupação principal delas era nesse ramo de embelezamento. É um 
setor majoritariamente operado por mulheres, cerca de 81% dos ocu-
pados em 2002 e 87% em 2012; ou seja, é um setor feminizado, não só 
na clientela, uma boa clientela feminina, mas também nas trabalhadoras, 
operado também por mulheres. Isso, acrescento, em condições de em-
prego socialmente inseguras. Enquanto a massa total de trabalhadoras 
brasileiras com registro em carteira foi de 67% em 2012, os ocupados 
no setor de embelezamento são apenas 27% registrados em carteira.

O Brasil é o terceiro maior produtor do mundo de cosméticos 
e, em produtos voltados para unha, ocupa a segunda posição mundial. 
São US$ 405 milhões, 10% do mercado global de esmaltes. O Brasil 
fica atrás apenas dos Estados Unidos, registrando participação mun-
dial de 16%. Em todo o mundo, os produtos para unhas movimenta-
ram 4,1 bilhões de dólares. Esse é o dado do relatório da Associação 
Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 
(Abihpec). Há também uma reportagem do Jornal do Brasil que mostra 
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que o mercado de esmaltes no Brasil movimentou R$ 575 milhões em 
2012, alta de 12% em relação a 2011.1 O número de unidades vendi- 
das de vidrinhos de esmalte somou 220,5 milhões. Nós temos 200 milhões  
de pessoas no Brasil, mais esmalte do que pessoas: são 220,5 milhões de es- 
maltes vendidos durante o ano. Quer dizer que o Brasil é um grande 
produtor de esmalte, mas ele vende para ele mesmo, é mercado interno.

Esta pesquisa se iniciou com uma varredura na bibliografia acadê-
mica, buscando localizar qualquer estudo que tivesse as manicuras e os 
salões de beleza como objeto. Nessa fase verifiquei que as manicuras es-
tavam citadas em estudos sobre inserção de trabalho de imigrantes, sobre 
risco de transmissão de doenças em salões de beleza e nos artigos que 
abordavam o crescimento dos negócios no setor de beleza. Na bibliogra-
fia brasileira, os artigos falavam sobre o risco de transmissão de hepatite.

A pesquisa de campo foi composta por observação do trabalho 
nos salões, entrevistas com manicuras, com clientes e com proprietá-
rios de salão. Foi fundamental entrevistar as manicuras fora do horário 
e do local de trabalho, para que elas ficassem à vontade para falar do dia 
a dia do trabalho no salão, incluindo as relações interpessoais. 

Conversei com muitas manicuras, mas tenho 12 entrevistas gra-
vadas com termo de consentimento assinado, e são essas as que es- 
tão citadas no estudo. Foram 12 entrevistas em São Paulo e cinco em 
Montreal, no Canadá.2 Dessas cinco, três brasileiras, uma vietnamita e 
uma chinesa.

A observação do serviço em execução no salão, enquanto cliente, 
trouxe a confirmação de algumas questões já apontadas pela literatura. 
O salão de beleza não é só um lugar para se embelezar, é um lugar 
também de sociabilidade, de socialização e de construção da imagem 
feminina cobrada pela sociedade. O cuidado com a aparência é exigido 

1 Disponível em: <http://www.jb.com.br/economia/noticias/2014/04/04/estetica-in-
-rio-2014-acontece-de-3-a-5-de-maio/>. Acesso em: 18 maio 2017. O mesmo jornal mencio-
na que o mercado brasileiro de produtos e serviços de beleza já representa entre 1,8% e 2% 
do PIB brasileiro. Disponível em: <http://www.jb.com.br/economia/noticias/2015/05/21/
feira-de-beleza-deve-movimentar-r-12-mi-em-negocios-neste-fim-de-semana/>. Acesso em: 
18 maio 2017.
2 A pesquisa ficou um ano em desenvolvimento na Universidade de Québec, em Montreal, com 
financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), por 
meio de bolsa de doutorado sanduíche.
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às mulheres, em muitos casos na prestação de serviços, no ambiente de 
trabalho e também na esfera privada, por seus companheiros, além da 
própria autocrítica à aparência feita por muitas delas. Isso faz com que 
elas sejam mais consumidoras de produtos e serviços de beleza. 

De acordo com os dados obtidos na pesquisa de campo, embo-
ra as manicuras sejam a maior parte dos funcionários de um salão de 
beleza, raramente elas são contratadas formalmente, com registro em 
carteira de trabalho. Na verdade, houve mais de uma forma de contra-
tação relatada pelas entrevistadas. Desses arranjos contratuais, a maioria 
irregulares, eu gostaria de destacar dois: um que chamei de formalização 
simulada e outro de autonomia simulada. 

Na formalização simulada, a manicura é registrada pelo salão 
com um salário-mínimo, nem sempre com a função de manicura, mas 
ela mesma paga todos os encargos, tanto a parte correspondente ao 
trabalhador, os 11,5%, como a parte do salão. Por isso é simulada: a 
contratação trabalhista é feita, está legalizada, mas não é realizada da 
forma correta e nem sobre a remuneração real. A remuneração real é a 
somatória da comissão obtida em cada atendimento, no entanto não é 
este o valor que está registrado no seu holerite.

Nesse regime também se torna nebuloso se a manicura é ou 
não empregada do salão em relação à sua jornada de trabalho. O salão 
repassa para a própria manicura os encargos trabalhistas que deveria 
pagar, alegando que, na verdade, a manicura tem controle sobre seu 
horário e sobre seus materiais e, por isso, não é funcionária contratada 
de verdade. Assim, ela é quem deve arcar com os custos dos esmaltes e 
até da lavagem das toalhas. No entanto, ela não pode iniciar e finalizar 
sua jornada de trabalho no horário que quiser. Esta é uma citação que 
mostra bem o que é essa formalização simulada:

A gente tem um salário-base, tipo um salário-mínimo, 
que é só fachada, na verdade a gente não recebe esse sa-
lário. Mas ele está registrado lá na carteira da manicura. É 
uma porcentagem que eles colocam lá, não é nem salário 
mesmo. É mais uma fachada, porque a gente não tem fé-
rias, a gente não tem 13o, a gente não tem vale-transporte 
e mesmo assim está com a carteira assinada e registrada. 
(Manicura C)
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Ora o salão as trata como autônomas, ora como empregadas. Elas 
são responsáveis pelo próprio material, mas, por outro lado, não podem 
escolher em que dia da semana querem tirar folga e precisam trabalhar 
no horário estipulado pelo salão. O depoimento abaixo mostra uma ma-
neira que esse salão criou de controlar o horário das manicuras: 

Olha, vocês podem controlar a agenda de vocês, mas é o 
seguinte, eu vou chegar às 11h e sair às 16h, mas aqui tem 
hora para você chegar. A gente tem uma ficha que é o con-
trole, tem uma lista de todas as manicuras. E a gente põe 
as fichas na sequência, quem chegou primeiro põe a ficha. 
Então pé e mão, quem está na mesa é fulana? Fulana, pega 
o pé que é mais caro e eu pego a mão.” Essa situação é a 
seguinte: quando chega uma cliente que não marcou ho-
rário, ela chega no salão, quer fazer pé e mão. Então quem 
vai atender? A recepcionista vai escolher a manicura que 
tiver posto a ficha na mesa. Só que se ela chegar às 10h07 
e o horário dela chegar é às 10h, ela não pode pôr a ficha 
dela na mesa, então pode chegar uma cliente, ela pode es-
tar disponível, a recepcionista não vai passar a cliente para 
ela, vai deixá-la esperando. (Manicura C)

E qual é o problema disso? Essas manicuras não têm salário-base. 
Significa que, naquele momento, ela não está ganhando. E isso é uma for-
ma de punir, fazendo com que ela chegue no horário, tendo cliente ou não.

Outra maneira de simular uma contratação legal é simular o autô-
nomo. Uma manicura relatou-me ser contratada como pessoa jurídica, 
como uma prestadora de serviço de salão, e, nesse caso, ela tem que 
comprar o material dela e realizar a própria contabilidade. No entanto, 
ela não pode escolher o dia da semana que quer tirar folga. Mesmo 
sendo uma pessoa jurídica, dizem que ela só pode folgar no domingo 
e na segunda-feira da semana seguinte. Então significa que ela trabalha 
13 dias seguidos, pois a folga de uma semana é colada na folga da sema- 
na que se inicia, ou seja, ela não vai ter o descanso semanal a cada sete 
dias. Além disso, mesmo o salão afirmando que ela é uma pessoa jurídi-
ca separada do salão, como se fosse uma pequena empresária prestan-
do serviço, ela não pode escolher o seu próprio contador; tem que ser 
o mesmo contador do salão. 
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As manicuras autônomas de fato que encontrei são as que traba-
lham em domicílio e, nesse caso, existe real autonomia sobre o controle 
do tempo. Se por um lado é uma vantagem a manicura controlar me-
lhor a sua agenda de clientes, por outro elas apontam a desvantagem de 
ter que se submeter à temporalidade da vida doméstica das clientes que 
estão atendendo, como demonstra o relato abaixo: 

Quando você atende em domicílio é complicado, porque 
eu chego na sua casa, você é casada, você tem seus filhos 
e você diz assim: “Ah, só um minutinho que eu vou dar 
banho na minha filhinha e vou fazer a minha comidinha.” 
Tem isso, tem aquilo, então você acaba perdendo tempo. 
O trabalho que levaria uma hora, uma hora e meia, até 
duas, vai levar duas horas e meia, três horas. Então aca-
ba realmente ocupando um tempo maior. Quer dizer, no 
salão ela poderia atender dez clientes de uma vez, mas, 
tendo o tempo de deslocamento entre uma casa e ou- 
tra e chegando na casa da cliente ela não tendo garantido 
de que em uma hora vai fazer o serviço, a cliente pode de 
repente dizer: “Ah, só um minutinho que eu vou ali aten-
der o telefone e já volto” e nisso o tempo está passando. 
É um problema do trabalho em domicílio. (Manicura P)

Por outro lado, a manicura Nice3 fala que adora trabalhar em do-
micílio porque controla o tempo dela. A Nice tem pressão alta, então 
às vezes ela precisa mesmo ir com mais calma, precisa fazer uma pausa, 
liga para as clientes e fala: “Olha, eu vou ter que atrasar.” E tudo bem, 
porque são clientes que ela praticamente escolheu, está há muitos anos 
com essas mesmas clientes. 

Problemas de saúde das manicuras

O presenteísmo é muito forte nessa profissão, isto é, muitas ma-
nicuras trabalham com dores. A pergunta “Você tem alguma dor du-
rante o dia?” sempre tinha resposta afirmativa e com dados parecidos 

3 Nota da editora: Nome fictício para resguardar a identidade da profissional
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entre as respondentes. Era comum o relato de dor nas costas, nos bra-
ços e na mão. No entanto, a pergunta “Você acha que essas dores vêm 
do seu trabalho?” raramente tinha resposta afirmativa, pois alegavam 
que as dores já existiam antes de serem manicuras. No entanto, relata-
vam que, ao final de um dia de trabalho, as dores se intensificavam, o 
que evidencia o presenteísmo, isto é, o trabalhar com um estado de saú-
de ruim. Nesse sentido, é preciso lembrar que se trata de um trabalho 
feito sem férias nem pausas remuneradas e que cada dia não trabalhado 
tem forte impacto no sustento. O uso de analgésicos e de relaxantes 
musculares é constante para ignorar a dor. 

Algumas entrevistadas já possuíam diagnósticos médicos sobre 
suas dores. Entre os mais citados estão a lombalgia e a síndrome do túnel 
do carpo, além de três relatos de conjuntivites muito persistentes e gra-
ves. Também foram bastante citados a alergia a esmalte, problemas res-
piratórios e dermatológicos; todas mencionaram “estresse emocional”. 

A queixa de “estresse” às vezes é feita para nomear diversas situ-
ações que causam sofrimento emocional, como humilhações e assédio 
moral e sexual. Com muita discrição, algumas manicuras contaram si-
tuações difíceis de contornar, como quando a cliente deixa ela pintar as 
dez unhas e depois fala: “Não gostei da cor, troca.” Mas a manicura já 
está com a outra cliente na espera, em cima da hora.

Muitas entrevistadas falaram do salão com “clima ruim”, de 
clientes com “energia ruim” e aos poucos a entrevista revelou que a 
forma de remuneração das manicuras de um salão – exclusivamente 
por comissão – faz com que a colega de trabalho seja uma concor-
rente na disputa pela fidelização das clientes, em vez de uma compa-
nheira. 

Uma das grandes conclusões que temos a partir desse estudo 
é que as manicuras são um exemplo vivo da consubstancialidade das 
relações sociais de classe social, gênero, raça. A partir das trajetórias 
profissionais e das histórias de vida das mulheres entrevistadas, suge-
rimos que as condições de trabalho das manicuras, compreendendo 
nelas suas formas de emprego, são resultado da consubstancialidade 
das relações sociais de classe social, gênero e raça (KERGOAT, 2009; 
HIRATA, 2014). Por consubstancialidade, entendemos que as relações 
sociais de sexo, de raça e de classe se afetam. A consubstancialidade 
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das relações sociais é claramente observada quando percebemos que 
as manicuras não são somente mulheres em sua maior parte, mas tam-
bém negras ou pardas, migrantes de regiões mais pobres do Brasil e 
de classe social mais baixa que suas clientes, habitando regiões perifé-
ricas da cidade, mas trabalhando nas regiões centrais. Há uma relação 
de subordinação social entre duas mulheres, na qual se torna natural 
uma sempre ter que se abaixar para alcançar o pé da outra. A relação 
comercial do serviço ocorre em meio a um contexto social prévio de 
naturalização da subserviência.

Mas essas relações sociais de exploração se veem mais claramen-
te em como ocorrem as negociações de contratação dessa mão de obra. 
Elas dão-se em meio à luta pela sobrevivência, às (poucas) opções exis-
tentes no mercado de trabalho para quem tem baixo grau de instrução; 
para quem tem que sustentar uma jornada de trabalho doméstico não 
remunerado, para quem tem mais destreza na mão do que oportunida-
de social de adquirir saberes técnico-científicos. Tal como é realizado 
hoje, sem exigências de qualificação e de certificação profissional, sem 
contratação formal de trabalho e sem remuneração de base fixa, o ser-
viço de manicure se constitui numa saída com flexibilidade de horários 
suficiente para as mulheres que precisam conciliar sua força de trabalho 
com os cuidados com os filhos e com o lar.

Assim, conclui-se que a exploração desse trabalho está direta-
mente relacionada à divisão sexual do trabalho. A saúde e a segurança 
das manicuras estão diretamente relacionadas ao reconhecimento so-
cial que se dá a essa profissão, que ainda é tratada como uma ocupação 
menos importante e por isso com menos proteção às suas jornadas e 
às suas condições de trabalho.
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As mulheres e o trabalho de cuidar

Myrian Matsuo
Pesquisadora da Fundacentro

Introdução

Esta apresentação diz respeito às trabalhadoras de cuidado ou 
profissionais do care. O termo care é dificilmente traduzível, porque é 
polissêmico.1 Pode-se perceber diferentes significados na definição de 
care, como cuidado, solicitude, preocupação com o outro e estar atento 
a suas necessidades. O carework ou trabalho de care, embora diga respei-
to a toda a sociedade, é realizado principalmente pelas mulheres.

Os dados e considerações a serem apresentados estão relaciona-
dos ao estudo empírico sobre as cuidadoras de idosos em instituição 
de longa permanência. A importância na sociedade da profissão de 
cuidadora de pessoa é, hoje, uma realidade indiscutível. Sejam idosos, 
adultos, jovens ou crianças, a cuidadora, cada vez mais, faz-se necessá-
ria para a garantia de uma melhor qualidade de vida àqueles que neces-
sitam de apoio para um conjunto grande de atividades no seu cotidiano. 
As cuidadoras têm exercido um papel relevante em virtude do envelhe-
cimento da população, da inserção da mulher no mercado de trabalho, 

1 HIRATA, H. Teorias e práticas do care: estado sucinto da arte, dados de pesquisa e pontos 
em debate. In: FARIA, N.; MORENO, R. (Org.). Cuidado, trabalho e autonomia das mulheres. São 
Paulo: SOF, 2010. (Coleção Cadernos Sempreviva. Série Economia e Feminismo).
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da diminuição no número de filhos ou da existência de famílias sem 
filhos, fatos facilmente percebidos e em razão dos quais as famílias 
lançam mão do apoio profissional. 

A profissão de cuidadora é reconhecida e inserida na Classifica-
ção Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego, 
com o código 5162-10 (cuidadora de pessoas idosas e dependentes no 
espaço da família e cuidadora de idosos em instituição de longa perma-
nência). A exigência por capacitação é maior entre os profissionais que 
trabalham em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI). 
As cuidadoras que atendem em domicílio nem sempre possuem quali-
ficação. A maioria é empregada doméstica que acumula a atividade de 
cuidadora e, muitas vezes, não recebe por mais essa função. 

Embora seja exercida por cerca de dez mil profissionais com car-
teira assinada, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a pro-
fissão de cuidadora é reconhecida, está prevista no Código Brasileiro 
de Ocupações (CBO), mas nunca foi regulamentada. No entanto isso 
deve mudar com o Projeto de Lei do Senado (PLS) no 284, que estabe-
lece regras que vão do limite de funções à necessidade de capacitação, 
projeto que está em vias de ser aprovado na Câmara Federal2. Um dos 
motivos da necessidade de regulamentação dessa profissão foi o enve-
lhecimento da população brasileira. Uma vez regulamentada a profis-
são, podemos ter cuidadoras mais capacitadas, com melhor remunera-
ção e atuando em condições de trabalho adequadas, segundo normas 
de saúde e segurança no trabalho.

Os estudos sobre cuidado são tradicionais nos países do “nor-
te” e ocorrem, em período mais recente, no Brasil, na América Lati-
na e na América Central. O trabalho de cuidado, ou care, é compre-
endido como, em uma definição ampla, um conjunto de atividades 
que se inserem principalmente na esfera da reprodução, de maneira 
heterogênea, segmentada e sexuada. As atividades que fazem parte 

2 O Projeto de Lei do Senado no 284/2011, que regulamenta a profissão de Cuidador da Pes-
soa Idosa, já foi aprovado pelo Senado Federal e agora aguarda aprovação da Câmara Federal. 
Enquanto a lei não é regulamentada, está sendo seguido o que consta na Lei Complementar no 
150/2015, oriunda da PEC das Domésticas. (OLIVEIRA, A. P. de. Cuidador de idoso: regu-
lamentação legal necessária ao contratar. Portal do idoso. 03 jul. 2017. Disponível em: https://
idosos.com.br/contratando-um-cuidador. Acesso em: 28 ago. 2018.
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do trabalho de cuidado estão relacionadas ao cuidado físico às pes-
soas dependentes, função desempenhada por enfermeiras, auxiliares 
de enfermagem, babás, professoras de creche, cuidadoras e acompa-
nhantes de idosos. 

São considerados ainda trabalhos de cuidado ou care as ativida-
des desenvolvidas no contexto da indústria do sexo e no âmbito do 
trabalho doméstico, como faxineira, empregada doméstica, camareira, 
cozinheira, e também atividades existentes no setor de serviços, como 
secretária, telefonista, comissária de bordo e recepcionista. A afetivi-
dade, a compaixão, a solicitude e o controle das emoções são valores 
fundamentais nessas ocupações. O prazer e o sofrimento no trabalho, 
as condições socioeconômicas e as condições de trabalho são aspectos 
importantes na atividade de cuidado e cujas consequências sobre a saú-
de física e mental têm sido objeto de estudo de especialistas, principal-
mente da área de saúde.

Os objetivos deste estudo são: 1) analisar as trajetórias profissio-
nais e pessoais das cuidadoras formais de idosos e perceber a relação 
entre emprego/trabalho, qualificação e família; e 2) verificar o processo 
de trabalho das cuidadoras e seus efeitos sobre as condições de saúde 
física e mental dessas trabalhadoras em instituições de longa perma-
nência para idosos. 

Metodologia

O trabalho de campo da presente pesquisa desenvolveu-se no pe-
ríodo de dezembro de 2009 a setembro de 2010, nos municípios de Gua-
rulhos e São Paulo, ambos no estado de São Paulo.3 Foram entrevistados 
86 profissionais, em sua maioria cuidadores de idosos do sexo feminino, 
de três instituições de longa permanência, sendo duas privadas, para o 
público de classe média e alta, e uma beneficente, para idosos carentes. 

3 O trabalho de campo faz parte do estudo realizado pela prof. dra. Helena Hirata, socióloga do 
trabalho e do gênero, professora e pesquisadora do Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS) e da Universidade Paris 8, professora visitante do Departamento de Sociologia da Uni-
versidade de São Paulo e do Centro de Estudos da Metrópole (CEM)/Fapesp/CNPq sobre as 
cuidadoras de idosos no Brasil, na França e no Japão. A pesquisadora Myrian Matsuo participou 
da pesquisa de campo sobre as cuidadoras no Brasil, especificamente na cidade de São Paulo.
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O método de pesquisa utilizado foi de linha qualitativa, pelo qual 
se levantou o perfil socioeconômico de profissionais de saúde nas ILPI 
e nas casas de repouso ou asilos. Para tanto, foram realizadas entrevis-
tas abertas de longa duração, com o uso de gravador. Por meio da aná-
lise de discurso, foi possível perceber a trajetória profissional, familiar e 
de saúde e adoecimento físico e mental das entrevistadas. É destacada a 
questão gênero no trabalho de cuidados, que é realizado principalmen-
te por mulheres, na juventude e na maturidade, com pouca escolarida-
de e qualificação. São as jovens desempregadas, em busca do primeiro 
emprego, e as mulheres na maturidade, que não conseguem melhores 
colocações no mercado de trabalho. 

As trajetórias profissionais e de vida, ou trajetórias sociais, deste 
estudo foram compreendidas segundo a teoria de Claude Dubar e Di-
dier Demazière.4 Os autores apontam que as trajetórias sociais devem 
considerar dois aspectos: o primeiro deles é a “trajetória objetiva”, que 
pode ser entendida como a sequência das posições sociais que o indi-
víduo ocupa durante a vida. O outro é a “trajetória subjetiva”, trazida 
nos relatos biográficos através de histórias pessoais que apresentam as 
visões que os indivíduos têm de si e do mundo.

Para Dubar, a análise das trajetórias sociais possibilita verificar as 
formas identitárias profissionais, centradas nas relações entre o mundo 
da formação e do trabalho e emprego. As identidades profissionais po-
dem ser consideradas identidades sociais na medida em que, num dado 
sistema social, as instituições, a posição social, a riqueza, o status e/ou o 
prestígio dependem do nível de formação, da situação de emprego e das 
posições no mundo do trabalho.

Ao pesquisar as trajetórias sociais das cuidadoras de idosos é 
preciso considerar a inter-relação entre a história pessoal e a condição 
social na qual estavam inscritos os sujeitos, pois, somente desse modo, 
é possível compreender as trajetórias profissionais que determinam as 
ocupações atuais. Nessa perspectiva, considerou-se a realidade social 
como a base tanto para possíveis projetos pessoais quanto para a viabi-
lidade ou não desses. As posições ocupadas pelos indivíduos ao longo 
de suas trajetórias profissionais colocam-nos frente a sérias determina-

4 DEMAZIÈRE, D.; DUBAR, C. Trajetórias profissionais e formas identitárias: uma teoriza-
ção. In: GUIMARÃES, N. A.; HIRATA, H. (Org.). Desemprego: trajetórias, identidades, mobili-
zações. São Paulo: Senac, 2006. (Série Trabalho e Sociedade).
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ções, sendo essas decisivas na construção de possibilidades de inserção 
no mundo do trabalho e nas compreensões de si mesmo. Portanto, 
tornou-se importante considerar tais posições para a compreensão das 
diversas biografias e identidades profissionais.

Para Dubar, a ideia de identidades sociais é relacionada às várias 
posições sociais dos indivíduos nas suas trajetórias. Sendo assim, as for-
mas identitárias, longe de um conceito estático e definitivo, estão relacio-
nadas a um processo de construção de identidade que se dá a partir de 
mudanças e mobilidades ascendentes ou descendentes na escala social, 
seja na esfera do trabalho, da família, da educação ou do lazer, entre ou-
tros, durante as trajetórias. No presente estudo, procuramos verificar as 
identidades das cuidadoras de idosos na esfera de trabalho e na família, 
considerando que esses espaços de socialização permitiriam aos indiví-
duos assumirem papéis sociais e, por meio deles, articular suas vivências.

Análise dos resultados

Vamos compreender as trajetórias das cuidadoras de idosos:

1- A primeira ocupação

As cuidadoras de idosos em foco se inseriram no mercado de 
trabalho ainda muito jovens, começando a trabalhar antes dos 14 anos. 
Algumas, inclusive, ajudavam os pais na lavoura e na roça antes dos 10 
anos, nesses casos, prevalecendo o sistema de trabalho familiar. Outras 
cuidavam de crianças, faziam limpeza ou cuidavam de casa em troca 
de roupas, alimentos, material escolar ou um pouco de dinheiro para 
ajudar nos gastos da própria família. Essa realidade, aqui desvelada, é 
bem comum entre as trabalhadoras que nasceram e viveram, durante a 
infância, na região Nordeste do país. 

Percebe-se que as cuidadoras de idosos mais jovens, em torno 
dos 20 anos, principalmente as nascidas e criadas na região da cidade 
de São Paulo, começaram a trabalhar a partir dos 14 anos. As princi-
pais ocupações relatadas foram vendedora, atendente de balcão, bal-
conista e caixa em comércios. Já entre as entrevistadas com mais de 
30 anos deu-se a ocorrência de trabalhadora doméstica; faxineira; tra-
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balhadora de limpeza; babá; cuidadora de crianças e de idosos como 
primeira ocupação.

2 - Trajetórias profissionais descontínuas: o casamento, o nascimento dos 
filhos e o desemprego

A maioria passou pela experiência do desemprego em sua carrei-
ra profissional, algumas estando até dois anos sem desenvolver qual-
quer atividade remunerada. Muitas tiveram a experiência do desempre-
go por causa do casamento, do nascimento e cuidado com os filhos, 
do cuidado com o marido ou com alguma pessoa doente na família e 
devido às responsabilidades pelos afazeres domésticos. 

Algumas foram demitidas no momento de reestruturação das 
empresas. Frente ao desemprego e por falta de opção, as trabalhadoras 
com pouca escolaridade e qualificação se submeteram às ocupações 
precárias, aos vínculos atípicos, ao trabalho informal, sem proteção 
social e malremunerado, e à sobrecarga de trabalho. As cuidadoras, 
quando desempregadas, buscaram algum rendimento, seja cuidando de 
crianças na própria casa ou fabricando e vendendo sorvetes e doces, re-
vendendo produtos de beleza, fazendo faxina, entre outras atividades. 

Grande parte das trabalhadoras entrevistadas se casou e teve fi-
lhos muito jovem. O nascimento do primeiro filho aconteceu, na maio-
ria dos casos, antes dos 20 anos. Encontramos cuidadoras que tiveram 
o primeiro filho aos 14 e aos 15 anos. Devido ao nascimento e à neces-
sidade de cuidar dos filhos e da casa, ou por imposição do marido, as 
cuidadoras pararam de trabalhar fora. Quando retornaram ao mercado 
de trabalho, costumavam deixar seus filhos com pessoas da família, pa-
gavam para alguma pessoa ficar com a criança ou deixavam em creche 
pública, quando conseguiam vaga. 

Algumas trabalhadoras eram mães solteiras, separadas, divorcia-
das e viúvas. E havia casos de cuidadoras cujo marido e/ou filhos, que 
contribuíam no orçamento doméstico, estavam desempregados. Em 
muitas situações, o único rendimento mensal da família provinha da 
atividade de trabalho da cuidadora. Assim, ela precisava sustentar os 
filhos e, muitas vezes, o pai ou a mãe, ou algum agregado dependente, 
com o salário baixo. 

A jornada de trabalho de seis horas por dia ou o sistema de 
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12x36 horas é uma das vantagens de trabalhar nas instituições de lon-
ga permanência para idosos. Assim, as cuidadoras aproveitam para fa-
zer a limpeza da casa; preparar a comida; fazer compras; lavar e passar 
as roupas da família; levar e buscar os filhos na escola; ir à consulta 
médica; cuidar de familiares doentes nos períodos ou nos dias em que 
não estão trabalhando. Algumas trabalhadoras apontaram que procu-
ravam um segundo trabalho ou trabalhos esporádicos para comple-
mentar o salário.

3 - Inserção no mercado formal e informal.

As atividades de trabalho desenvolvidas pelas cuidadoras em suas 
trajetórias profissionais antes da inserção no emprego atual eram: traba-
lhadora doméstica remunerada; babá; cuidadora de crianças; cuidadora 
e acompanhante de idosos; home care; serviços gerais; limpeza; faxineira; 
copeira; atendente em lojas e comércio; atendente em lanchonete; ven-
dedora; balconista; repositora de material ou estoquista; recepcionista; 
operadora de caixa em comércio; copeira; camareira; auxiliar de cozi-
nha; agente comunitária; atendente de creche; embaladora; auxiliar de 
produção; e operadora de máquina. 

Percebeu-se que, durante a trajetória, as cuidadoras desenvolve-
ram inúmeros trabalhos informais e bicos, intercalados com trabalhos 
com registro em carteira de trabalho. A trajetória profissional que se ca-
racteriza por trabalho informal e por subemprego é descontínua, com 
a presença de muitas atividades de trabalhos informais, sem qualquer 
vínculo empregatício, bem como de trabalhos formais e de empregos. 
Os períodos de trabalho informal em que, comumente, não ocorre a 
contribuição previdenciária são de longa duração. Nessa perspectiva, 
a maioria das trabalhadoras não pode se aposentar com benefícios de 
maiores valores, os quais seriam calculados por tempo de contribuição.

O trabalho doméstico remunerado, de limpeza e de faxina, de 
lavadeira, de copeira, de camareira e o de cuidado com crianças, como 
o de babá, está presente em vários momentos na trajetória dos sujeitos 
desta pesquisa. Como empregada doméstica, muitas tiveram a incum-
bência de cuidar de crianças ou de idosos, além da limpeza da casa. 
A maioria das ocupações, tanto formais quanto informais, deu-se no 
setor de serviços. São trabalhos com remuneração baixa, que exigem 
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pouca qualificação, baixa escolaridade (menos que o ensino fundamen-
tal) e não possibilitam qualquer perspectiva de carreira e de desenvol-
vimento profissional. 

A transferência da força de trabalho do setor industrial para o 
setor terciário foi significativa na década de 1980. Segundo Bruschini,5 
entre os principais setores responsáveis pela geração de emprego estão 
a prestação de serviços, o comércio e as atividades sociais. Os postos de 
trabalho fechados na indústria foram substituídos pelos abertos pelos 
setores de comércio e de serviços. A maioria desses postos tinha as se-
guintes características: trabalho informal, baixa produtividade e salários 
menores do que os pagos pela indústria. 

Nesse contexto, os anos 1990 se caracterizaram pela aber- 
tura econômica, redução de investimentos na esfera social, terceiriza-
ção da economia e crescimento contínuo da inserção da mulher no 
mercado de trabalho. A reestruturação econômica e produtiva provo-
cou a flexibilização das relações de trabalho, a perda de ocupações no 
setor formal e o aumento das atividades informais e precárias. 

Nessa perspectiva, as trabalhadoras brasileiras passaram a repre-
sentar 43,5% da força de trabalho em 2005, frente a 40,4% em 1995.6 
A primeira questão a destacar é a intensidade e a constância do cresci-
mento da atividade feminina. Apesar da crescente inserção das mulhe-
res no mercado de trabalho, as mesmas têm sido especialmente atin-
gidas pelo desemprego em todo o mundo. Desde meados dos anos 
1990, verificam-se maiores taxas de desemprego feminino em relação 
ao masculino. 

Um dos fatores que pode contribuir para o desemprego femini-
no é a precarização das condições de trabalho. Nesse sentido as traba-
lhadoras costumam receber os piores salários, são vítimas de contratos 
parciais e temporários e são as mais atingidas pelo subemprego e pelo 

5 BRUSCHINI, C. Gênero e trabalho no Brasil: novas conquistas ou persistência da domina-
ção? (Brasil, 1985/95). In: ROCHA, M. I. B. (Org.). Trabalho e gênero: mudanças, permanências 
e desafios. São Paulo: Editora 34, 2000. p. 13-58.
6 Em 2005, a população economicamente ativa (PEA) somava 96 milhões de pessoas na condi-
ção de ocupada e desocupada. Deste contingente, 56,4% eram homens e 43,6% eram mulheres 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Síntese de Indicadores Sociais 2006. 
Estudos & Pesquisas – Informação Demográfica e Socioeconômica, n. 19, Rio de Janeiro, 2006).
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trabalho informal. Para Bruschini,7 o nível de ganhos dos trabalhadores 
e das trabalhadoras do Brasil é reconhecidamente baixo, sendo que as 
mulheres brasileiras – como as de todo o mundo – ganham ainda me-
nos do que os homens.

Percebe-se que, em nossa pesquisa, algumas empregadas domés-
ticas passam a trabalhar em serviços gerais, como trabalhadoras de lim-
peza, copeiras, camareiras, e em empresas, para ter carteira de trabalho 
assinada, melhores salários e garantias de benefícios. O mesmo ocorre 
com as trabalhadoras domésticas e cuidadoras de idosos domiciliares, 
que buscam, nas ILPI, o trabalho com vínculo empregatício ou com 
carteira de trabalho assinada.

Algumas cuidadoras tiveram experiência de trabalho em indús-
trias ou fábricas, de um a três anos, como operárias em linha de produ-
ção, atuando como tecelã, costureira, auxiliar de produção, embaladora, 
operadora de máquina etc. Mas foram demitidas em época de crise 
econômica e não foram mais reinseridas nas indústrias. 

É muito comum as entrevistadas terem mais de uma atividade 
profissional. Ao mesmo tempo em que trabalham como cuidadoras 
nas ILPI, fazem bicos realizando home care; sendo folguistas em casas de 
repouso; acompanhante de idosos em hospitais; faxineira; arrumadeira; 
ou vendendo bijuterias, roupas e produtos de beleza para complemen-
tar o orçamento. Em termos de futuro profissional, elas têm como 
objetivo: fazer faculdade; trabalhar em outra atividade profissional, 
com melhor remuneração; casar, ter filhos e família; ter casa própria, 
entre outros.

4 - O trabalho de cuidado dos idosos nas ILPI e a qualificação 
profissional

O trabalho de cuidado está presente desde a infância das entre-
vistadas. As trabalhadoras exerceram as funções de babá ou de traba-
lhadora doméstica em que também precisavam cuidar de alguém, seja 
de criança, de idoso ou de pessoa doente. O saber fazer do trabalho 

7 Idem. Trabalho e Gênero no Brasil nos últimos dez anos. Caderno de Pesquisa, v. 37, n. 132, 
p.537-572, set./dez. 2007.
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de cuidado foi adquirido na experiência prática, a partir da observa-
ção de alguém próximo cuidando de algum doente, quando criança, ou 
mesmo a partir da necessidade de cuidar de pessoas da família. Nessa 
perspectiva, o aprendizado foi adquirido na família, com mãe e tias que 
trabalhavam como cuidadoras quando as trabalhadoras eram crianças. 

Algumas trabalhadoras não possuem o curso de cuidadores de 
idosos, e esse não parece ser um critério para contratação nas insti- 
tuições de longa permanência. Por sua vez, outras já possuem essa for-
mação antes de atuarem nessa função, pois a inserção no emprego atual 
ocorreu a partir do próprio curso, através do qual a trabalhadora ficou 
sabendo sobre os locais ou as pessoas que necessitavam de cuidadores. 
Outras começaram a frequentar o curso já estando empregadas e por 
iniciativa das instituições de longa permanência. As entrevistadas ava-
liaram que os cursos são importantes, pois oferecem noções básicas e 
técnicas sobre a atenção ao idoso.

A necessidade de cursos de reciclagem e de uma formação con-
tinuada foi referida, pelas entrevistadas, como imprescindível para o 
melhor desempenho profissional. Apenas nas instituições com melhor 
infraestrutura são oferecidos cursos de curta duração com mais frequên-
cia. As cuidadoras pensam em melhorar a qualificação, realizando cur- 
sos de curta duração, sobre deglutição, queda, Alzheimer, cuidados bá-
sicos com o idoso, alimentação e saúde do idoso, entre outros. 

A maioria das cuidadoras procura realizar, principalmente, os 
cursos de auxiliar e técnico de enfermagem e, até mesmo, o curso su-
perior em enfermagem. Podemos perceber uma tendência de aumento 
no nível de escolaridade das entrevistadas. Entre as cuidadoras, 61% já 
cursaram ou estão cursando o ensino técnico e superior. O objetivo é 
mudar de área de atuação ou buscar outras colocações na área de saúde, 
como a carreira de enfermeira. 

Percebeu-se que as instituições de longa permanência para ido-
sos estão, de certa maneira, preferindo as profissionais de enfermagem 
no momento da contratação, pois possuem melhor qualificação que as 
cuidadoras. Estas possuem poucos anos de estudo e estão proibidas de 
realizar qualquer procedimento de enfermagem, como ministrar medi-
camentos, verificar a pressão arterial, entre outros. Apesar do aumento 
da qualificação e da escolaridade, as trabalhadoras continuam sendo 
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contratadas para cargos menores, como cuidadora e auxiliar de enfer-
magem. Elas realizam o trabalho de cuidados básicos mais as atividades 
de enfermagem sem qualquer acréscimo no salário.

A ocupação de cuidador de idoso ainda não é considerada uma 
profissão no Brasil. O trabalho de cuidado, principalmente nas institui-
ções de longa permanência para idosos, está vinculado à área de saúde. 
Nessa perspectiva, as cuidadoras estão subordinadas à equipe de enfer-
magem. A contratação de auxiliares e técnicos de enfermagem para o tra-
balho de cuidado deve-se à norma do Conselho Federal de Enfermagem. 

Em uma das instituições de longa permanência para idosos com 
mais recursos existe o incentivo para a realização de cursos de capaci-
tação de curta duração, para efeito de qualificação continuada. Esses 
cursos são oferecidos pela própria instituição. Esse é o modo de as tra-
balhadoras crescerem na carreira profissional de enfermagem dentro da 
empresa da qual a instituição faz parte. Para tanto, elas prestam concur-
so a fim de mudar para funções com melhores salários e oportunidades. 

Como já assinalado, algumas cuidadoras almejam mudar para a 
carreira de enfermagem e comentam que, como cuidadoras, têm poucas 
chances de crescimento: querem “aprender mais” na área da saúde e ter 
“melhores remunerações”. A atuação na área de cuidado, nas instituições 
de longa permanência para idosos, é para adquirir experiência na área de 
saúde e incrementar o currículo. Com o diploma de auxiliar e técnico 
de enfermagem, pretendem trabalhar em hospitais, como enfermeiras. 

O trabalho de cuidadora de idosos surge como uma oportunida-
de de trabalho remunerado, ou bico, ou de emprego com registro em 
carteira de trabalho, principalmente nas instituições de longa perma-
nência para idosos. Não existe a perspectiva de crescimento na profis-
são, segundo as entrevistadas. Percebe-se que as cuidadoras que per-
manecem por longa data na profissão são as com idade mais avançada. 
Talvez isso ocorra por falta de perspectiva de emprego melhor.

Outras trabalhadoras preferem continuar como cuidadoras, apesar 
de terem a formação de auxiliar e técnico de enfermagem. Referem gos-
tar do contato direto e permanente com os idosos. Elas querem “traba-
lhar com gente” e preferem realizar as tarefas de cuidado. Referem gostar 
de cuidar da higiene pessoal, de trocar fralda, de dar banho, de alimentar, 



62

de vestir roupas, de auxiliar na locomoção, de conversar e de confortar os 
idosos, entre outras tarefas. Comentam que o trabalho das enfermeiras é 
burocrático, de gestão, e que elas “lidam com os papéis” e com a doença. 
Nessa perspectiva, o trabalho de cuidado fica cada vez mais distante.

Apenas reclamam do salário baixo, da pouca valorização e do 
não reconhecimento profissional e social da profissão. Esses seriam os 
principais motivos para deixarem suas carreiras e seus empregos atuais 
e mudarem de área de atuação. Também os mesmos podem ser apon-
tados como os principais fatores para a falta de mão de obra qualificada 
e para a rotatividade observada nas instituições de longa permanência 
para idosos. O não reconhecimento social tem a ver com o fato de o 
trabalho de cuidado estar vinculado ao trabalho doméstico, ao de empre-
gada doméstica, ao de serviços gerais ou de limpeza, que são profissões 
com pouco prestígio social. 

No Brasil, a profissão de cuidador de idoso é reconhecida e inse-
rida na Classificação Brasileira de Ocupação do Ministério do Trabalho 
e Emprego. Existe projeto de lei federal, que está para ser aprovado na 
Câmara Federal, de regulamentação do exercício profissional, que ofere-
ce à sociedade parâmetros mínimos para a contratação e para a ação des- 
se trabalhador, como apontado no início deste estudo. O projeto pre- 
vê a proibição da atividade por parte de quem não está devidamente 
preparado, por meio de curso de capacitação de cuidador de idoso.

5 - As famílias das cuidadoras de idosos

Encontramos, nesta pesquisa, pais e mães de cuidadoras que são to-
talmente analfabetos ou que sabem escrever apenas o próprio nome. Per-
cebeu-se, assim, que o nível de escolaridade máxima é o das primeiras séries 
do ensino fundamental. Alguns são aposentados e outros desempregados. 
Os que estão trabalhando são assalariados ou atuam por conta própria. 

As principais ocupações dos pais foram: lavrador; agricultor; pe-
dreiro; zelador de prédio; carpinteiro; cobrador de ônibus; auxiliar de 
serviços gerais; e ajudante geral na construção. Já as mães das cuida-
doras, em grande parte, são donas de casa. As que recebem alguma re-
muneração são: costureira; lavadeira; faxineira; empregada doméstica; 
e cuidadora de idosos.
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As famílias de origem das entrevistadas costumam ser muito nu- 
merosas, possuem diversos irmãos e irmãs. Desses parentes, alguns mo-
ram na região da cidade de São Paulo, outros permanecem na região de ori- 
gem da cuidadora e trabalham por conta própria: são donos de bar, 
de ferro velho, de oficina e de pequenos comércios. Encontramos ir-
mãos que estão desempregados ou que são aposentados. Entre as mu- 
lheres, muitas são donas de casa. O nível de escolaridade é bem varia-
do, e a maioria desempenha ocupações que exigem apenas o ensino 
fundamental.8 Ainda individuamos alguns irmãos em ocupações de 
nível médio.9

A maioria das cuidadoras é casada e divide o orçamento domés-
tico com seus maridos ou companheiros. Os maridos costumam tra-
balhar como empregados ou assalariados com registro em carteira de 
trabalho. Em segundo lugar, encontramos os indivíduos que trabalham 
como autônomos e por conta própria. Percebe-se que alguns estão de-
sempregados ou aposentados por invalidez. O nível de escolaridade das 
profissões dos maridos é de, no máximo, ensino fundamental.10 Entre 
os maridos ou companheiros, são poucos os que estão em atividades 
profissionais que exigem até o ensino médio.11

Constata-se que 65% das entrevistadas possuem filhos, em mé-
dia, dois. Entre essas trabalhadoras, 64% possuem filhos com menos 
de 14 anos. Consideramos que esses filhos sejam dependentes, estejam 
apenas estudando, não trabalham e não contribuem com o orçamento 
familiar. E constatar que as trabalhadoras sustentam sozinhas os filhos, 
nos casos de separação e divórcio, é preocupante. 

8 Empregada doméstica; faxineira; manicura; balconista; vendedora ambulante; cozinheira; cabe-
leireira; lavradora; cuidadora de idosos; caixa; funileiro; ajudante geral; motorista de caminhão; 
motorista de ônibus; motoboys, mecânico; pedreiro; borracheiro; auxiliar de manutenção; auxiliar 
de produção; serralheiro; tecelão; técnico de TV, entregador de compras; e office boy.
9 Secretária; operador de telemarketing; técnico de enfermagem; terapeuta corporal; escriturá-
rio; secretária; recepcionista; entre outras.
10 Operador de máquina; operador de empilhadeira; mecânico de manutenção; encarregado de 
produção; pedreiro; motorista de caminhão; supervisor de segurança; cabeleireiro; encarregado 
de expedição; vigilante; segurança; porteiro; pintor; funileiro; vendedor; açougueiro; cobra- 
dor de ônibus; zelador; camareiro.
11 Gráfico; bombeiro; técnico de enfermagem; home care; representante comercial; auxiliar 
de laboratório; auxiliar de recursos humanos; escriturário; encarregado de seção; e líder de 
segurança.
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Os filhos com mais de 14 anos estão estudando; alguns dividem 
o tempo entre estudo e trabalho. A maioria consegue atingir o ensino 
médio, sendo que alguns estão cursando o ensino superior. Apesar da 
mobilidade ascendente em termos de nível de escolaridade, podemos 
encontrar filhos com pouco estudo e em ocupações como ajudante 
geral na construção civil; auxiliar de produção; serviços gerais; vigia; 
atendente de pessoal; balconista; entre outras. Ressaltamos que algu-
mas filhas de cuidadoras são donas de casa, pois não têm com quem 
deixar seus filhos para poderem trabalhar fora de casa e/ou estudar.

6 - A sobrecarga de trabalho: o cuidado da casa, da família e dos 
idosos nas ILPI

Desenvolvendo o estudo, foi necessário adicionar mais um ele-
mento à análise: muita coisa continua igual à medida que as mulheres 
permanecem como as principais responsáveis pelas atividades domésti-
cas e cuidados com os filhos e demais familiares, o que representa uma 
sobrecarga para aquelas que também realizam atividades econômicas. 
A permanência da responsabilidade feminina pelos afazeres domésti-
cos e cuidados com outras pessoas indica a continuidade de modelos 
familiares tradicionais, que superexploram as trabalhadoras, sobretudo 
aquelas que são mães de filhos pequenos.

A questão da divisão sexual do trabalho foi discutida intensa-
mente por várias autoras. Hirata12 assinala que 

a divisão social e técnica do trabalho é duplicada em uma 
hierarquia clara do ponto de vista de relações sexuais de 
poder. A divisão sexual do trabalho é indissociável das 
relações sociais do sexo (gênero), que são relações de de-
sigualdade, hierarquia, assimetria e antagonismo.

A organização da força de trabalho revela uma assimetria sexual 
que corresponde a uma divisão institucional entre as esferas de ativida-
de doméstica e pública, segundo a autora. 

12 HIRATA, H. Nova divisão sexual do trabalho? Um olhar voltado para a empresa e a sociedade. São 
Paulo: Boitempo, 2002. (Coleção Mundo do Trabalho).
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Nessa perspectiva, às mulheres compete administrar a casa, as 
crianças, ou seja, uma vida construída em torno da reprodução, dos la-
ços afetivos e familiares. Aos homens compete um dia a dia relacionado 
à coletividade, ao trabalho. Nessa relação doméstico-público, as ativida-
des públicas são mais valorizadas do que as domésticas em decorrência 
de um reconhecimento que as associa diretamente à geração de valor.

Hirata13 comenta que um dos paradoxos da globalização é que 
o aumento do emprego remunerado vem acompanhado pela precari-
zação e vulnerabilidade crescente. Pode-se dizer que as desigualdades 
de salários, de condições de trabalho e de saúde não diminuíram e que 
a divisão do trabalho doméstico não se modificou substancialmente, a 
despeito de um maior envolvimento nas responsabilidades profissio-
nais por parte das mulheres. 

Sendo assim, a globalização representou novas oportunidades, 
mas também novos riscos para as mulheres trabalhadoras. Para a au-
tora, as desigualdades sociais nas relações de trabalho e saúde parecem 
ter piorado sob o impacto das políticas de flexibilização. Hirata14 tam-
bém destaca que, nos países do Hemisfério Norte predomina o modelo 
do trabalho formal em tempo parcial, ocupado majoritariamente por 
mulheres que recebem salários parciais – o que agrava as disparidades 
existentes na repartição do trabalho doméstico entre o casal. 

Nos países do Hemisfério Sul, países em desenvolvimento, o tra-
balho flexível assume a figura de trabalho informal, sem nenhuma pro-
teção social. Também nessa categoria as mulheres estão maciçamente 
representadas, sendo que os dois casos, tempo parcial e trabalho infor-
mal, constituem ocupações frequentemente instáveis, mal remunera-
das, com uma possibilidade quase inexistente de formação, promoção 
e carreira e direitos sociais limitados ou inexistentes – em especial no 
que diz respeito aos empregos fora do setor público e, particularmente, 
no comércio e nos serviços.

As trabalhadoras entrevistadas cumprem jornada de trabalho 
prolongada em função das atividades dentro e fora de casa. Todas são 

13 Idem. Globalização e divisão sexual do trabalho. Cadernos Pagu, n. 17/18, p. 139-156, 
2001/2002.
14  Ibidem, p. 145.
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unânimes nas queixas quanto à necessidade de obter renda para o sus-
tento da família, cuidar dos afazeres da casa, dar atenção aos filhos, ma-
ridos, companheiros e pessoas agregadas. Em nosso estudo, a maioria 
das crianças não recebe pensão alimentícia em caso de separação. Além 
disso, todas sentem revolta e ressentimento pelo trabalho doméstico 
não ser reconhecido e valorizado. Aprenderam, desde crianças, com as 
avós e as mães, a serem responsáveis pelos afazeres domésticos como 
se fosse parte da natureza da mulher. 

As entrevistadas percebem que essa tendência para a atividade 
de cuidar começa antes mesmo de a mulher constituir família: já na 
posição de filhas, sentem o peso das tarefas domésticas, especialmente 
quando provenientes de famílias de baixa renda. Também têm o cos-
tume de assumir a responsabilidade pelos deveres e, muitas vezes, pela 
criação dos próprios irmãos, pelo cuidado de algum idoso ou pela pes-
soa doente na família, enquanto a mãe está no mercado de trabalho. O 
aprendizado sobre a atividade de cuidado é adquirido na prática, como 
mencionado.

Outro ponto evidenciado nas entrevistas é que essas trabalha-
doras gostam de trabalhar fora de casa para ganhar o próprio dinheiro 
e fugir da opressão dos maridos. Algumas entrevistadas relatam que, 
mesmo contra a vontade dos maridos, elas estão trabalhando para man-
ter a própria independência. Quanto a isso, reclamam que, além de di-
vidir os gastos em casa, têm de realizar os afazeres domésticos e cuidar 
dos filhos sozinhas. Elas ressaltam o excesso de trabalho e o acúmulo 
de tarefas dentro e fora de casa, além da já citada falta de valorização e 
prestígio do trabalho doméstico. Hirata destaca a 

enorme massa de trabalho efetuada gratuitamente pelas 
mulheres, que esse trabalho é invisível e não reconhecido, 
que é realizado não para elas mesmas, mas para outros, 
e sempre em nome da natureza, do amor e do dever ma-
terno.15

15 HIRATA, H.; KERGOAT, D. Novas configurações da divisão sexual do trabalho. Cadernos 
de pesquisa, v. 37, n. 132, p. 595-609, set./dez. 2007. 
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Nessa perspectiva, os “afazeres domésticos” são vistos como tra-
balho não remunerado, isto é, como atividade econômica não remunera-
da. Esse fato revela a superexploração à qual as mulheres estavam sujeitas.

Para as entrevistadas desta pesquisa, a relação entre trabalho do-
méstico e trabalho fora de casa não significava conciliação de ativi-
dades, mas acúmulo excessivo de funções, tensões e conflitos para as 
trabalhadoras. Além da questão da sobrecarga de trabalho, percebe-se 
que a qualificação, a escolaridade, a ascensão profissional, o estresse, o 
sofrimento psíquico, as lombalgias, as lesões por esforços repetitivos e 
o pouco tempo para cuidar de si foram alguns dos aspectos relaciona-
dos à questão de gênero, saúde e trabalho observados. Apesar das limi-
tações financeiras, da remuneração baixa, da sobrecarga de trabalho, da 
falta de infraestrutura, como creches e pessoas para auxiliar no trabalho 
doméstico, existe o desejo de voltar a estudar, melhorar a qualificação 
e conseguir um trabalho mais bem-remunerado, menos penoso, menos 
pesado e mais valorizado.

Muitas são chefes de família ou as únicas provedoras, pois estão 
separadas, divorciadas, solteiras, viúvas ou os maridos se encontram 
desempregados, impossibilitados de trabalhar por motivo de doença 
ou acidente. Outras dividem as despesas da casa. Os casos em que a 
mulher trabalha para complementar minimamente a renda do marido 
ou companheiro revelaram-se raros. Na amostra, não havia nenhuma 
trabalhadora aposentada ou em vias de se aposentar por tempo de tra-
balho. Esse fato confirma a existência de uma trajetória profissional ir-
regular, que consiste na mudança constante de ocupações no mercado 
informal e formal. Nesse caso, as trabalhadoras não têm tempo de con-
tribuição suficiente para se aposentarem com benefício de maior valor.

Além da jornada de trabalho prolongada, é necessário considerar 
o tempo de deslocamento. A maioria das cuidadoras usa, no mínimo, 
duas conduções ─ ônibus, trem ou metrô ─ para chegar até o local de 
trabalho. O tempo de deslocamento de casa para o trabalho, e vice-
-versa, pode ser de até quatro horas por dia. Algumas trabalhadoras 
preferem a jornada de 12x36 horas ou de seis horas por dia para poder 
cuidar da casa, para ficar com os filhos, para ter outro trabalho remune-
rado, como bicos ou emprego, para cuidar de alguém doente na família 
ou para estudar nos períodos livres. 
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As mulheres ocupam inúmeras horas na realização de tarefas do-
mésticas e profissionais, no cuidado da família, estudando e preparan-
do trabalhos de escola e em outras atividades, restando, dessa maneira, 
pouco tempo para descanso, cuidados pessoais, lazer e sono. A maioria 
das trabalhadoras aproveita o pouco tempo de repouso assistindo TV 
ou DVD, ouvindo rádio e música, permanecendo em casa na com-
panhia de pessoas da família e indo à missa ou ao culto religioso. As 
cuidadoras jovens passam boa parte das horas livres navegando na in-
ternet, participando das salas de bate-papo e conversando com pessoas 
conhecidas. 

As questões do acúmulo de funções e tarefas e da jornada de 
trabalho prolongada dentro e fora de casa foram os aspectos que cha-
maram atenção ao longo da realização deste estudo. As condições de 
desigualdade das mulheres perante os homens se revelam, entre ou-
tros aspectos, pela persistência da responsabilidade das mulheres e das 
mães pelos afazeres domésticos e pelos cuidados com as crianças e 
demais familiares, como se constata pelo elevado número semanal de 
horas de trabalho que elas dedicam a essas atividades.

7 - A saúde e o trabalho das cuidadoras nas instituições de longa 
permanência para idosos

Falta de qualificação profissional, nível de escolaridade baixo, sa-
lários baixos, falta de reconhecimento profissional, sobrecarga de tra-
balho (trabalho doméstico e trabalho remunerado) e condições de 
trabalho precárias são questões centrais na discussão sobre as condi-
ções de saúde e segurança do trabalho das cuidadoras. Ressaltamos 
que os problemas de saúde citados no texto são referidos pelas pró-
prias entrevistadas. As cuidadoras não passaram por qualquer avaliação 
médica e psicológica neste estudo.

A precariedade se constata principalmente em relação às con-
dições físicas e ergonômicas, à intensificação do trabalho, às jornadas 
prolongadas, ao ritmo intenso e às poucas pausas para repouso, entre 
outros aspectos. A exigência de força física se faz notar na atividade de 
trabalho. Muitas cuidadoras referem sentir “dores nas costas”, “dores 
na coluna”, “dores nas pernas”, “dores nos braços e ombros”, “tendi-
nite” e “lombalgia”. Esses sintomas são percebidos tanto entre as cui-
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dadoras que estão há pouco tempo nesse trabalho quanto entre aquelas 
que estão há muito tempo.

O Jack, elevador móvel especialmente desenvolvido para pa-
cientes obesos, é utilizado em instituições de longa permanência para 
idosos privadas, com melhor infraestrutura, de classe A. Esse é um 
equipamento adequado para manusear o idoso, que pode minimizar 
o esforço e facilitar o trabalho da cuidadora. Porém, o trabalho é feito 
em dupla ou apenas por uma pessoa nas ILPI em que não existe esse 
instrumento. É comum indicar a falta de orientação e de treinamento 
e procedimento incorreto da trabalhadora como causas para que esses 
problemas de saúde aconteçam. 

O trabalho pesado, a sobrecarga e o ritmo de trabalho intenso 
podem ser consideradas as verdadeiras causas das lesões e dores na 
coluna e membros superiores e inferiores. O trabalho costuma ser re-
alizado por uma equipe reduzida. Isso ocorre devido às faltas ou ao 
afastamento do trabalho, que são recorrentes. São inúmeras as ativi-
dades desenvolvidas durante a jornada de trabalho, como preparar e 
ministrar as medicações; verificar os sinais vitais; cuidar da higiene do 
idoso; limpar; dar banho; vestir; pentear; trocar fraldas; auxiliar na ali-
mentação; virar de decúbito; cuidar de atividades físicas e relacionadas 
à imagem corporal e estética; acompanhar nas consultas periódicas; 
participar das atividades de lazer e de adequação do sono; entre outras. 
As tarefas são desenvolvidas de forma ininterrupta. As pausas no tra-
balho são praticamente inexistentes. Os únicos momentos de descanso 
são na hora da refeição, durante 60 minutos, e no intervalo para o café, 
durante 15 minutos. 

Além do esforço físico, a intensificação do ritmo de trabalho 
foi outro aspecto fundamental que nos chamou a atenção no trabalho 
das cuidadoras. As cargas afetiva e emocional, inerentes ao trabalho 
de care, com certeza estão relacionadas aos sintomas de cansaço físico 
e mental, ao desgaste mental, ao estresse e à depressão referidos por 
algumas entrevistadas. Esse estado pode ser percebido mesmo entre as 
trabalhadoras que não explicitam diretamente esse problema de saúde. 
Desse modo, é possível confirmar que os trabalhos desenvolvidos não 
são simplesmente atividades braçais, que qualquer sujeito com dispo-
sição física pode executar. É preciso atenção, qualificação profissional 
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e controle emocional para realizar as tarefas e resolver os problemas. 
O adoecimento físico e psíquico pode ser constatado através de afasta-
mentos de trabalho por motivo de doença entre as cuidadoras de todas 
as ILPI na pesquisa.

É importante considerar que os aspectos de sofrimento 
psíquico e de prazer no trabalho estão relacionados ao processo de 
adoecimento físico e mental das cuidadoras. Os discursos relacionados 
ao sofrimento no trabalho têm a ver com: a morte dos idosos; a pos-
sibilidade e expectativa da perda; o agravamento da doença; a dificul-
dade para se alimentar; e a internação hospitalar. A divisão de tarefas, 
a falta de funcionários, a sobrecarga de trabalho, a existência de “fo-
focas” e conflitos na equipe e os desentendimentos com os familiares 
dos idosos, entre outros aspectos, estão relacionados ao sofrimento 
psíquico das trabalhadoras. Procuramos detalhar os aspectos mais 
importantes a seguir:

• Existência de conflitos e “fofocas” na equipe de pro-
fissionais: há desentendimentos entre as cuidadoras mais 
antigas, que não possuem formação profissional, e as cui-
dadoras que são auxiliares ou técnicas de enfermagem so-
bre os procedimentos de cuidados. Segundo uma das en-
trevistadas, “uma quer mandar na outra”. Existe o conflito 
entre o conhecimento prático e o formal. 

• Divisão de tarefas: o trabalho das cuidadoras é realizado 
em equipe. Nem sempre é definido quem vai dar o banho e 
quem vai fazer a troca de fraldas no dia. Existem cuidado-
ras que não tomam atitude, deixam as outras tomarem pri-
meiro; isso causa aborrecimento e acaba sobrecarregando 
algumas cuidadoras. A falta de funcionários termina por 
pesar na divisão das tarefas. A rotatividade de cuidadoras, 
que é percebida em todas as ILPI pesquisadas, também 
interfere na dinâmica do grupo. É preciso ensinar às traba-
lhadoras mais novas as tarefas de trabalho e, também, dar 
conta do próprio serviço. Depois, essa mesma pessoa sai 
da casa de repouso e o problema da falta de mão de obra 
continua. Em relação à divisão de tarefas, as cuidadoras re-
ferem que, primeiro, procuram resolver os conflitos entre 
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os próprios funcionários, só depois levam o problema para 
a enfermeira-chefe. 

• Falta de funcionárias: o baixo salário e o fato de ter de sus-
tentar a família fazem com que as pessoas procurem outro 
serviço. As trabalhadoras preferem trabalhar em hospitais, 
onde o salário é maior e existe a possibilidade de ascensão na 
carreira profissional. Segundo uma das entrevistadas, quan-
do “uma arruma outro serviço e vem pedir a conta, é uma 
pessoa a menos, aí tem outra de folga, se eram cinco naquele 
dia, aí começa a dificuldade, ficam só três pessoas na equipe 
para dar conta de tudo”. O problema da falta de funcioná-
rios é grave quando os idosos são totalmente dependentes e 
requerem maior atenção e cuidado. 

O medo da perda e da morte do idoso tem a ver com o apego e 
a criação de vínculo afetivo entre a cuidadora e o idoso. A convivência 
diária e de longa duração faz com que as trabalhadoras passem a ter 
uma relação de familiaridade com os idosos. Parece comum ouvir os 
discursos: “nós somos a família deles”; “eu trato o idoso como se fosse 
meu pai” e “fulana é como se fosse minha mãe”. A angústia da perda 
pode ser notada na fala de uma das cuidadoras entrevistadas:

O idoso fica doente, passa mal, vai para o hospital várias 
vezes, não consegue melhorar, não quer comer e vai defi-
nhando a cada dia [...]. O mais desagradável é que a gente 
tem que trabalhar pensando que amanhã um deles pode 
não estar mais presente com a gente.

• Morte dos idosos: o apego aos idosos causa sofrimento 
quando um deles falece. Segundo uma das entrevistadas:

A gente convive todos os dias com eles, durante muito 
tempo, durante anos, nós somos a família deles, então 
quando algum falece, a gente sente mesmo do fundo do 
coração, é como se fosse o pai da gente e a mãe da gente, 
é um amigo e uma amiga que a gente se apega.
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A morte dos idosos é comentada na equipe de cuidadoras e entre 
os funcionários da casa de repouso. Algumas pessoas choram e expres-
sam a dor pela perda. Precisam tomar cuidado para não demonstrar a 
tristeza e não deixar que outros idosos saibam o que aconteceu. Existe 
todo um cuidado no sentido de poupar os idosos e não passar essa carga 
emocional negativa para eles. A aceitação da morte deve ser priorizada, 
até porque, por vezes, o idoso já estava muito mal, sofrendo muito, debi-
litado, com sonda. A morte é vista como descanso, alívio e libertação da 
doença. As cuidadoras costumam dizer que “Deus quem quis assim, é a 
vontade de Deus”. Elas comentam que conseguem continuar trabalhan-
do, pois sempre existirão outros idosos que entrarão na casa de repouso:

Sempre tem outro que vai ocupar o lugar daquele, nun-
ca fica aquele espaço, a gente sente falta, sente saudades, 
mas você tem que continuar, porque tem outros que pre-
cisam de você (choro) [...] Mesmo aqueles que vão para 
o hospital, a gente gosta, sofre. Eu mesma pergunto para 
K. (enfermeira), para M. (técnica de enfermagem) como 
está o seu fulano [...] mesmo, como estão os doentes in-
ternados. A gente sofre, é como se fosse pai da gente.

Quando os idosos morrem no hospital e não na casa de repouso, 
as cuidadoras dizem que se sentem poupadas de não verem a morte de 
perto. Elas preferem manter a imagem do idoso com vida. Quando a 
morte ocorre na ILPI, durante a jornada de trabalho, elas comentam 
que se sentem impotentes, pois acreditam que podem salvar o idoso. 
Elas confessam sentir medo, pois acham que o “espírito da pessoa fica 
perambulando” no ambiente. A morte dos idosos é compreendida atra-
vés de explicação divina. A maioria das entrevistadas é evangélica ou 
católica, praticante ou não. Elas afirmam que ter uma religião ou acre-
ditar em Deus conforta no momento da perda dos idosos.

Em termos de estratégia defensiva,16 percebeu-se que a profis-
são de cuidadora é predominantemente feminina, sendo exigida prova 
de força e de coragem para lidar com situações de vulnerabilidade, de 

16 DEJOURS, Christophe. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho. São Pau-
lo: Oboré..
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sofrimento alheio, de perda e morte, de adoecimento crônico e de de-
terioração da autoimagem do idoso. O enfrentamento das situações 
difíceis é feito à custa de muito controle emocional. Quando algum pa-
ciente morre, as entrevistadas revelaram que ficam tristes, que choram 
e que sentem saudades dos que partiram. A manifestação de tristeza e 
de choro deve ser discreta. Pouco se comenta sobre o que aconteceu, 
prevalecendo o silêncio. A respeito, colocaram que a “atitude profissio-
nal deve prevalecer” e que “precisam cuidar, dar amor, dar carinho e 
oferecer qualidade de vida aos que estão vivos”.

A defesa psíquica também se manifesta quando a pesquisadora 
questiona sobre os sentimentos em relação às agressões físicas e ver-
bais, à teimosia, à perda de memória e aos conflitos em relação aos 
familiares dos idosos. Algumas disseram que quase desistiram da pro-
fissão por esses motivos. A experiência de mal-estar é maior nos pri- 
meiros anos de atividade de trabalho e, depois, elas se acostumam e 
acham normal que isso ocorra, como as próprias relataram. Elas pro-
curam justificar que os comportamentos agressivos, como os socos, 
os tapas, os beliscões, os insultos, os xingamentos e as acusações por 
roubo têm a ver com o estado de demência do paciente, por causa de 
doença neurológica devido à velhice, mesmo entre aqueles que não 
possuem problemas de saúde física e mental. 

A maioria das cuidadoras fala da morte e da perda dos idosos, da 
divisão das tarefas, da falta de funcionários e dos conflitos na equipe 
como causas de sofrimento no trabalho. São raras as cuidadoras que 
dizem sofrer por causa do salário baixo e por serem pouco valorizadas 
profissionalmente. Percebe-se a negação do sentimento de raiva por 
“dar tanto amor, carinho e atenção e por receber tão pouco por isso”. 
Parece ser inconcebível moralmente “cobrar por amor, carinho, afeto 
e por tanta dedicação”. Quando questionadas sobre as expectativas de 
futuro, as trabalhadoras apontam querer melhorar a qualificação, mu-
dar de profissão ou de área de atuação. Por exemplo, elas esperam tra-
balhar como enfermeiras, de preferência em hospitais, onde os salários 
são maiores; trabalhar fora da área da saúde, porque pagam pouco; ou 
abrir um negócio próprio. 

A compaixão, a atenção e a solicitude com os outros, no trabalho 
de care, podem ser observadas quando afirmam que o maior prazer e 
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satisfação é “fazer o outro se sentir bem”, é “deixar o outro bem feliz”, 
é “cuidar deles e ver o outro se erguendo, melhorando após a medica-
ção; isso traz alegria”, é “estar ao lado deles, fazer eles se animarem”, é 
“fazer eles rirem”, é “a pessoa depender de mim pra tudo, durante o dia 
todo”, é “o idoso ficar mais calmo depois de uma conversa” e é “ficar 
alegre com o bem-estar do outro e triste com o sofrimento do outro”. 
A gratidão, por meio de palavras e gestos, e o reconhecimento do tra-
balho por parte dos idosos fazem com que as trabalhadoras sintam-se 
úteis e necessárias. Segundo as cuidadoras, o sentimento de retribuição 
e a satisfação no cuidar favorecem a adaptação ao trabalho.

A maioria das entrevistadas relata a importância do aprendizado 
adquirido na relação com os idosos. Algumas comentam que “apesar de 
ganhar pouco, só de ver o outro feliz, sendo bem-cuidado, vale a pena”. 
A recompensa pelo trabalho é mais afetiva que financeira. Prevalecem 
os valores morais de que devemos ser atenciosos, dedicados e ter com-
paixão pelo outro. Neste caso, o cuidado é percebido como disposição 
ética promotora de sentido para a atividade de trabalho. Essa ideia coloca 
em segundo plano o aspecto profissional do trabalho de care. Quando 
perguntamos o que é cuidar para as entrevistadas, elas não se referem 
às atividades diárias de alimentar, hidratar, dar banho, trocar fraldas, dar 
medicamento, vestir roupa, cuidar da higiene e transportar o idoso, ouvir 
de maneira repetitiva as mesmas histórias e perguntas, entre outras. 

As cuidadoras dizem que cuidar é: dar atenção; dar carinho; dar 
amor; fazer o trabalho com amor; passar confiança; dar o melhor de si; 
dedicar-se ao outro; conversar; ouvir histórias; perguntar sobre a vida 
do idoso; fazer brincadeiras; divertir o idoso; beijar; abraçar; levar para 
passear e arrumar; deixar o “idoso bonitinho” para o dia a dia; colocar 
roupa “limpinha e combinando”; cortar e ajeitar os cabelos; colocar 
enfeites no cabelo (presilhas e flores); cortar e pintar as unhas. Além 
disso, o que motiva a cuidadora de idosos a essa atividade não é ape-
nas a questão salarial, mas fundamentalmente compreender a profissão 
como dom, vocação, talento, habilidade inata e missão. 

As cuidadoras estão dispostas a pensar no próprio envelhecimen-
to pelo fato de cuidar de idosos. Esse assunto causa certo desconforto 
para as entrevistadas. Elas dizem preferir “morrer antes de ficar uma 
pessoa totalmente dependente, sofrendo em cima de uma cama, sem 
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saber quem é” e “parar de pensar sobre isso, para poder continuar tra-
balhando, cuidando dos idosos”. Percebe-se que a maioria das entrevis-
tadas não explicita qualquer preocupação com o autocuidado. Apesar 
de estarem cansadas, exaustas, com dores e, muitas vezes, sofrendo 
com alguma doença crônica, costumam negar a gravidade dos sinto-
mas. Elas comentam que não têm tempo para pensar em doença, pois 
precisam trabalhar e não há espaço para o autocuidado, pois necessitam 
cuidar de outros, seja na família ou no trabalho.

A maioria quer ficar em casa na velhice e ser cuidada pelas filhas 
e filhos. Comentam sobre a solidão por causa da ausência de visitas dos 
familiares dos idosos, a falta de privacidade, a pouca atenção que cada 
pessoa recebe, o pouco espaço físico, entre outros problemas, para não 
quererem ficar em uma ILPI. Algumas cuidadoras falam que gostariam 
de ficar numa casa de repouso, de classe alta ou média, e do mesmo tipo 
da que trabalham. Ressaltam a existência de boa infraestrutura, de alo-
jamento adequado, de assistência médica especializada, de atendimento 
de urgência, de pessoal de cuidado e de enfermagem qualificados, de 
convívio social, de atividades de lazer e de recreação, entre outras qua-
lidades. Elas sabem que não têm condições financeiras para pagar uma 
ILPI de melhor qualidade. Ficam preocupadas com a possibilidade de 
ficarem dependentes e de não terem uma assistência adequada, seja na 
família ou numa casa de repouso no futuro. 

Considerações

Os resultados do estudo sobre as trajetórias profissionais e pes-
soais de cuidadoras de idosos sinalizam para a necessidade de políticas 
públicas de proteção ao trabalho da mulher que extrapolem a dimensão 
do mercado de trabalho, alcançando as atividades complementares que a 
população ativa realiza no interior das famílias. Essas políticas são parti-
cularmente relevantes para as mulheres e, em especial, para aquelas com 
menor qualificação e renda, pois são essas que se encontram em posição 
mais desvantajosa, tanto no mercado de trabalho como nas famílias. 

A ampliação da regulação pública do mercado de trabalho cons-
titui-se em elemento relevante para o enfrentamento da desigualdade 
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entre homens e mulheres no mercado de trabalho e no núcleo familiar. 
A promoção de política de educação formal específica, a qualificação 
profissional, a regulamentação da profissão e a adoção de um novo mo-
delo de trabalho e emprego na área de cuidado à pessoa idosa devem 
melhorar a qualidade de trabalho, assim como promover o bem-estar 
dos idosos nas instituições de longa permanência. A política de saúde 
e segurança do trabalho deve buscar as melhorias nas condições de 
trabalho e a prevenção contra os acidentes e doenças relacionadas ao 
trabalho das cuidadoras de idosos.
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Trabalho doméstico e invisibilidade

Jurema Brites
Grupos de Estudos de Pesquisa em Cultura, 

Gênero e Saúde (Gepacs) – UFSM 

Boa tarde! Eu gostaria de iniciar agradecendo o convite da Julia-
na Oliveira e da Myriam Mitsuo, pois suponho que estejamos come-
çando uma excelente troca. Eu me sinto muito honrada em estar aqui, 
com muitas pessoas, pesquisadoras que eu admiro e que têm norteado 
o meu trabalho, como Maria Rosa Lombardi e Helena Hirata.

Primeiro vou expor um pouco sobre o trabalho doméstico re-
munerado – as conquistas, os entraves em relação à regulamentação. 
Depois tentarei refletir sobre elementos constitutivos tanto do trabalho 
doméstico remunerado quanto do não remunerado, os quais suponho 
serem muito importantes para justificar a falta de reconhecimento da 
profissão. Neste ponto as questões extrapolam o universo legislativo e 
se depositam em uma cultura profundamente calcada na desigualdade 
de gênero, de raça e de classe em nosso país.

Para falar de trabalho doméstico nos dias atuais é importante 
partirmos de um panorama de transformações, restruturações e conti-
nuidades que marcam a contemporaneidade e que afetam a prestação 
do trabalho reprodutivo e de cuidados.
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O trabalho doméstico sempre existiu, ele está no centro da vida, 
como nos ensina Cristina Vega Solis (2009)1. No entanto, por muito 
tempo esteve apartado das discussões sobre trabalho e economia por 
ser considerado um setor da esfera íntima-privada da vida.

Uma das razões para hoje tornar-se um debate audível e per-
mear as preocupações sobre políticas públicas está em uma série de 
transformações importantes. Entre elas, as mudanças demográficas, 
como o envelhecimento da população mundial e o encurtamento das 
famílias. Fenômenos fruto do alongamento da esperança de vida e 
da entrada massiva da mulher no mercado de trabalho a partir da dé-
cada de 1970. Quando a mulher das classes média e alta sai de casa 
para o mercado de trabalho definitivamente (porque as mulheres de 
classes sociais mais baixas sempre estiveram no mercado de traba-
lho como costureiras, lavadeiras, cozinheiras, prostitutas, vendedoras), 
há um abalo no cumprimento das tarefas reprodutivas e de cuidado. 
Quem vai cuidar, quem vai fazer, quem vai preparar o alimento, quem 
vai cuidar da criança, do cachorro, do idoso doente? Por um lado, a 
disposição de pessoas para realizar esse tipo de trabalho de forma de-
sinteressada torna-se cada vez menor (SOLIS, 2009). Por outro lado, 
as lutas feministas acabaram respingando sobre as relações amorosas 
entre alguns casais de mesmo e de diferente sexos. Provavelmente nas 
histórias das nossas próprias famílias, podemos lembrar de uma tia 
que nunca casou, outra que assumiu os filhos da irmã falecida, uma 
família com vários irmãos, mas que foi a irmã a destinada a cuidar dos 
pais idosos. Nas transformações que estamos vivendo, essas pessoas 
estão cada vez mais indisponíveis. Elas têm projetos próprios e/ou 
não estão dispostas para doação gratuita do trabalho reprodutivo e de 
cuidado. No entanto, esses trabalhos permanecem necessários e fun-
damentais para a continuidade da vida. As pessoas precisam comer, 
andar limpas, manter suas casas limpas, serem tratadas nas enfermida-
des e nos períodos críticos da infância ou da velhice. Então, com quem 
fica esse tipo de trabalho?

Ainda que essas mudanças venham se estabelecendo gradativa-
mente, observamos que persiste a continuidade da feminização do tra-

1 SOLÍS, Cristina Vega. Culturas del cuidado en transición: espacios, sujetos e imaginarios en una sociedad 
de migración. Barcelona: Editorial UOC, 2009.
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balho de cuidado, o qual historicamente, na grande maioria das socie-
dades, é um trabalho designado às mulheres.

Nesse cenário, as relações intergeracionais de cuidado têm se tor-
nado uma angústia para as famílias, um problema para os planejadores 
de políticas para família e um campo de trabalho em expansão para 
mulheres fora da parentela, mas ainda muito pouco reconhecido em 
termos econômicos e legislativos (SIQUEIRA, 2014).

A feminização do trabalho não aparece apenas nas tarefas de 
cuidado, mas atinge o mercado de trabalho, onde a incorporação das 
mulheres não para de crescer. Por exemplo, as brasileiras perfazem atu-
almente mais 50% da força de trabalho ativa no mercado de trabalho.

Uma comparação entre os anos de 2009 e 2011 indica que profis-
sões no ramo da educação, do comércio e do serviço doméstico são as 
que constantemente ocupam o maior número de mulheres empregadas 
no Brasil e sempre dentro de um contexto de precariedade de reconhe-
cimento, de salários e de direitos trabalhistas.

Tabela 1  - Porcentagem de mulheres e profissões precarizadas

Mulheres em Profissões Precarizadas 
Porcentagem de mulheres ocupadas

2009 2011
Serviço doméstico 17% 15,6%
Comércio e reparação 16,8% 17,6%
Edução, saúde e serviços sociais 16,7% 16,7%

Fonte: tabela 10 Anuário das Mulheres – 2011 
PNAD, IBGE, DIEESE 

O novo e interessante é que, pela primeira vez na história do Bra-
sil, o emprego doméstico2 começou a diminuir como atividade princi-
pal entre as trabalhadoras. Isso é resultado de muitas políticas, às quais 
se referiu a ministra da Secretaria das Mulheres esta manhã, acerca da 

2 Por questões didáticas, às vezes é interessante distinguir trabalho doméstico como aquele que 
é praticado sem remuneração e emprego doméstico para se referir à profissão remunerada, 
embora eticamente prefiramos fazer referências às trabalhadoras domésticas e não às empre-
gadas domésticas pelo tom culturalmente servil que esteve relacionado à última denominação.
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inserção das mulheres em postos na escolarização. As políticas educa-
cionais têm atingido de forma mais ampla as mulheres, assim, muitas 
delas, que iriam se inserir nos trabalhos domésticos (ao menos entre as 
mais jovens), estão se direcionando para postos de trabalho no comér-
cio, por exemplo, nem sempre com melhores salários, mas pelo menos 
com o prestígio menos desvalorizado. 

Durante décadas as trabalhadoras domésticas eram a maior cate-
goria profissional feminina do Brasil. Em 2011, tornaram-se a segun-
da maior categoria que mais capta trabalhadoras, dividindo o ranking 
com o comércio (1o) e com a educação básica (3o). São 6,7 milhões de 
mulheres trabalhadoras domésticas, das quais 61% são negras. Entre 
as trabalhadoras domésticas, ainda hoje 69,3% não possuem carteira 
profissional de trabalho e 60,9% não contribuem para Previdência. O 
trabalho doméstico remunerado, portanto, é uma categoria profissional 
extremamente marcada pela informalidade. A média de horas semanais 
trabalhadas é de 58 horas, perfazendo 9,6 horas por dia. E a média sa-
larial em 2009 no Brasil inteiro era de R$ 376 (MORI, 2011).

Entretanto, a precariedade do trabalho doméstico não é uma 
questão apenas brasileira; é impressionante quando observamos a des-
proteção legal das trabalhadoras no mundo inteiro. Segundo a Organi-
zação das Nações Unidas (ONU), 50% dos países que têm legislação 
sobre o trabalho doméstico não determinam a jornada de trabalho. Em 
42% dos países não há previsão de descanso remunerado. Em 17,2% 
ainda não é admitido o pagamento em espécie e 1,3% não tem licen-
ça-maternidade. Na histórica 100ª Conferência da ONU (na qual foi 
aprovada a convenção 189 e a recomendação 201, que impulsionaram 
muitos países a alterar suas constituições, incluindo direitos mais mo-
dernos para as trabalhadoras domésticas), houve três pontos sobre os 
quais não se chegou a um acordo: pagamento em espécie, pagamento 
de horas extras e regulamentação da carga horária. Ou seja, a comis-
são tripartite composta por trabalhadoras, patrões e estados conseguiu 
avançar o diálogo sobre trabalho doméstico, mas esbarrou em questões 
muito elementares para a conquista da equidade e da justiça na presta-
ção de serviços (MONTICELLY, 2013).

Paradoxalmente, apesar desse quadro tão desfavorável, o Brasil 
tem um dos melhores códigos legais do mundo sobre o trabalho do-
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méstico. Seguindo uma linha do tempo, a primeira legislação do Brasil 
data do governo de Getúlio Vargas, em 1941. Essa lei portava uma 
dubiedade, pois, apesar de instituir a carteira profissional com iden-
tidade da trabalhadora, também incluía elementos de controle social 
– atestado de vacina e de boa conduta. Em 1972, a Lei no 5.849 foi 
extremamente importante por definir o que é o trabalho doméstico no 
entendimento da legislação trabalhista brasileira:

o trabalho doméstico, o empregado doméstico, como 
aquele que presta serviço de natureza contínua, frequente e 
constante de finalidade não lucrativa a pessoa ou família no 
âmbito residencial destas. (BRITES,2013)

E ainda hoje essa determinação tem repercussão impressionante 
na restrição dos direitos das trabalhadoras domésticas, pois é ela um 
dos impeditivos da garantia de proteção das trabalhadoras diaristas, 
visto que aquelas duas palavrinhas – frequente e constante – são sub-
terfúgios nos quais os legisladores se apegam para infinitamente discu-
tirem qual a medida dessa definição: um dia de prestação de serviços, 
dois dias, três dias? O resultado é que, com essas delimitações, grande 
parte das diaristas acabam descobertas pela lei. Em 1988, as traba-
lhadoras domésticas conquistaram (como grande parte da população 
brasileira) uma grande vitória – a Constituição de 1988. Finalmente a 
legislação protetiva da categoria passa a ser texto constitucional e não 
fragmentos legislativos. No entanto, como já é característico na his-
tória dessas profissionais, as conquistas são construídas passo a passo 
com uma luta política incessante, mas os direitos são parciais frente aos 
demais cidadãos. No caso de 1988, dos 34 direitos trabalhistas garan-
tidos na Constituição, apenas nove são alcançados pelas trabalhadoras 
domésticas. Vinte e cinco anos depois, a aprovação da PEC 7213, das do-
mésticas, em 27 de abril de 2013, garantiu a retirada do parágrafo 7o da 
Constituição, que discriminava essa categoria laboral frente às demais. 
Mas foi apenas em 2015 que teve força de lei (no 150/2015).

As militantes dos sindicatos de trabalhadoras domésticas, orga-
nizados desde 1936 pela precursora Laudelina de Santos Melo, ainda 
consideram as atuais conquistas parciais. Embora o Brasil, ao lado da 
África do Sul e do Uruguai, tenha as legislações mais avançadas, no 
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nosso país sempre restam desigualdades. Duas delas são fundamentais: 
o vínculo empregatício das diaristas foi estipulado apenas para aquelas 
que trabalham no mínimo três dias por semana para o mesmo trabalha-
dor. Ora, sabemos que este não é o padrão dos vínculos de quem traba-
lha com faxinas. Em geral as pessoas são contratadas apenas para um dia 
na semana. Além de tudo, os ganhos para as mensalistas chegaram no 
momento em que a quantidade delas tem diminuído dentro do grupo. 

As mensalistas residentes – ou seja, aquelas que moram na casa das 
famílias empregadoras –, que eram 19,2% em 1992, diminuíram para ape-
nas 6,4% em 2008. E as diaristas aumentaram para 26,5% (Brites,. 2013). 
Argumenta-se que as diaristas são melhor remuneradas que as mensalistas, 
que elas têm mais flexibilidade de horário e maior autonomia para a es-
colha de patrões e contratos adequados. Mas não se destaca que a carga 
de trabalho dessas mulheres é imensa, que elas limpam em poucas horas 
sujeiras acumuladas, que em geral elas são polivalentes (lavando e passando 
roupa, cozinhando e limpando a casa). O resultado: a chegada mais preco-
ce das enfermidades laborais (MONTECELI, 2013; FRAGA, 2013) 

E o que é mais incongruente: apenas 26,6% das trabalhadoras 
domésticas possuem carteira de trabalho assinada. Ou seja, os avanços 
legislativos não vieram acompanhados de regulação e vigilância. Assim, 
ante boa legislação, nos falta fiscalização de seu cumprimento, levando 
uma luta política de decanas a eternos recomeços.

A reprodução da desigualdade

Há uma questão fundamental que atinge todas as mulheres. Ela 
diz respeito ao que se considera ser a natureza do trabalho doméstico. 
E neste ponto é importante compreender epistemologicamente e on-
tologicamente o trabalho das mulheres e sua invisibilidade. O trabalho 
doméstico, na maioria das sociedades conhecidas, é generado,são as 
mulheres que o realizam. Nas sociedades ocidentais, a naturalização do 
trabalho doméstico ser feminino está ligada às nossas crenças na bio-
logia como determinadora de comportamentos. O fato de as mulheres 
parirem e amamentarem estabelece uma falsa causalidade em relação ao 
cumprimento das tarefas reprodutivas – aquelas dedicadas a propiciar a 
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vida todos os dias: alimentar, limpar, cuidar. A essas são associadas um 
sem número de estereótipos: as mulheres são mais sensíveis, são mais 
afetivas e com isso também toda uma teoria em relação a serem menos 
práticas e lógicas. O maior de todos os estereótipos é que essas tarefas 
não têm valor porque pertencem ao universo dos afetos. O trabalho 
doméstico é realizado por amor.

No âmbito dos saberes científicos, chegou-se mesmo a definir (e 
muitos ainda assim o fazem) o trabalho doméstico como improdutivo, 
pois não gera mercadorias – o produto gerador das relações de mercado.

Maria Dalla Costa (1972)3 nos ajuda a compreender a dimensão 
desta invisibilidade ligada ao mundo mercantil. A pesquisadora espa-
nhola defende que o trabalho doméstico não remunerado ou preca-
riamente remunerado mascara a obtenção da mais valia. Quando um 
homem chega para trabalhar limpo e bem arrumado, quem passou a 
roupa dele? Quem cozinha para o ministro chegar aqui neste seminário 
bem alimentado? Quem lava as cuecas dos senadores? Nós mesmas, 
as professoras e pesquisadoras aqui presentes, todas nós cuidamos das 
nossas necessidades básicas? O trabalho de lavar, limpar, cozinhar e 
cuidar não custa nada para quem o realiza? Não tem consumo de ener-
gia, tempo, saberes? O amor alimenta todos esses desgastes? Segundo 
estudos de economistas feministas, o custo do trabalho reprodutivo e 
doméstico é invisibilizado pela economia capitalista. Quando o traba-
lhador ou a trabalhadora recebe seu salário, esses trabalhos reproduti-
vos não são contabilizados. O trabalho doméstico das mães, das irmãs, 
das tias é gratuito. Ou seja, ele aumenta o lucro de compra do trabalho, 
pois o trabalho doméstico não foi contabilizado. Quando ele é pago 
a uma trabalhadora doméstica, é feito de forma rebaixada, minimiza-
da com justificativas que não envolvem saberes, justificado como um 
afazer menor. Num caminho diferente, economistas feministas pro-
puseram um cálculo imaginário de pagar um salário-mínimo mensal a 
qualquer pessoa dentro de cada lar brasileiro responsável pelo trabalho 
reprodutivo. Elas chegaram à conclusão de que esta medida aumenta-
ria em 12% o Produto Interno Bruto (PIB) nacional (PEREIRA DE 
MELO; CONSIDERA; SABATO, 2015)4.

3 DALLA COSTA, Mariarosa. Las mujeres y la subversión de la comunidad. Madrid: Siglo XXI, 1972.
4 Os afazeres domésticos contam Hildete Pereira de Melo Claudio Monteiro Considera Alberto 
Di Sabbato Economia – Texto para Discussão – 177 Setembro/2005
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O trabalho doméstico é afetivo e reprodutivo. Não se trata de 
um trabalho improdutivo, mas sim reprodutivo. O trabalho doméstico 
lida com uma outra perspectiva de compreensão da vida, que não é a da 
produção e a da autonomia, mas a da vulnerabilidade e da interdepen-
dência. Todos nós, em um momento da vida, sejamos crianças, velhos, 
doentes, carentes, precisaremos de cuidados. O trabalho doméstico é 
um trabalho emocional, que carrega uma enorme carga de dispêndio 
de energia e, é necessário dizer, também de exploração (SOLIS, 2009). 
A definição de trabalho reprodutivo dá uma visibilidade para essas ati-
vidades, ou seja, para o trabalho físico, mental, emocional necessário 
para a geração, criação e socialização de crianças, assim como para a 
manutenção de casas e de pessoas (e animais), da infância até a velhice. 
Esse trabalho é invisível.

Outra dimensão que precisa ser desvelada na estrutura hetero-
normativa5 dos lares é que as relações do trabalho doméstico traz apor-
tes de classe, de raça, e gênero. A maioria das trabalhadoras domésticas 
do Brasil são mulheres. Nas sociedades onde o trabalho doméstico é 
realizado fora da parentela feminina, a etnia das trabalhadoras domésti-
cas é sempre a mais vulnerável. Por exemplo, na Amazônia, nós temos 
maior número de indígenas como trabalhadoras domésticas. No Nor-
deste, temos o maior número de negras como trabalhadoras domésti-
cas. Essas são características de sociedades coloniais e escravagistas que 
justificam as diferenças a partir de critérios raciais.

O trabalho doméstico implica em um problema de divisão sexual 
dos afazeres, marcada pela ausência da grande maioria dos homens na 
realização desse trabalho. Mas também é um problema de divisão social 
do trabalho. Quando uma mulher sai de casa para trabalhar, ela paga 
outra mulher mais pobre, mais vulnerável, para fazer as tarefas dela, que 
vai ter que pagar outra mulher, ou não pagar, para fazer o trabalho dela, 
o que gera as “cadeias globais de cuidado” (PÉREZ OROZCO, 2013)6.

5 Tomo aqui heteronormatividade como a matriz heterossexual que garante a manutenção da 
ordem de normas estáveis, definindo a condição social tanto para homens quanto para mulhe-
res, corroborando as formas binárias de macho/fêmea; homem/mulher; masculino/feminino; 
pênis/vagina.
6 PÉREZ OROZCO, Amaia. Cadenas globales de cuidado. ¿Qué derechos para un regimen global 
de cuidados justo? Santo Domingo: Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de 
las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer, 2010. Disponível em: . Acesso em: ago. 2013
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Trabalho doméstico: tendências para o futuro

Diante de todas essas dificuldades, não podemos deixar de reco-
nhecer, no entanto, as propostas das mulheres comprometidas7 com as 
mudanças desse quadro de desigualdades e invisibilidade relacionado 
ao trabalho doméstico.

Ao longo das minhas pesquisas tenho refletido sobre algumas 
questões que devem compor nosso quadro de estudos e pautas de lutas.

1. Socialização do trabalho reprodutivo: o trabalho de cuida-
do não deveria ser apenas atividade feminina nem familiar. 
Ele deveria ser também responsabilidade do Estado (por 
meio de políticas públicas) e do mercado (por meio de 
ofertas de serviços de qualidade).

2. Necessidade de realmente haver acesso universal à creche 
de qualidade, à escola integral.

3. Ajuda estatal em termos de cuidados com doentes e ido-
sos, seja através de concessão de benefícios para essa etapa 
da vida ou apoio à família cuidadora.8

4. Diminuição da jornada de trabalho para possibilitar que cada 
família tivesse mais autonomia para realizar as atividades do lar.

5. Políticas de externalização do trabalho doméstico ainda 
são muito fracas no Brasil, resumem-se basicamente à 
oferta de creches. Restaurantes populares, lavanderias sub-
sidiadas, legumes e carnes picadas a preços compatíveis 
com o consumo, todos são tipos de serviço que ajudariam 
a diminuir a carga do trabalho doméstico.

7 Refiro-me aqui tanto às militantes do movimento de trabalhadoras domésticas como a 
algumas feministas e pesquisadoras feministas – poucos homens – que têm levado esse tema 
e essa causa de forma comprometida com as mudanças sociais.
8 Políticas públicas dessa natureza não são utopias inalcançáveis. Em recente artigo, a econo-
mista Lena Lavinas relata que na “[...] Suécia, na Noruega, na Suíça e em tantos outros países, 
as mulheres que podem justificar dedicação a filhos e idosos, familiares doentes ou até desem-
prego de longo prazo receberam créditos (menos tempo de contribuição ou idade mínima 
menor para aposentar) ou terão suas contribuições ao sistema pagas pelo Estado. Ainda assim, 
indicam pesquisas, tais mecanismos compensatórios não conseguem resgatar as perdas acumu-
ladas por quebras na atividade remunerada”. (LAVINAS, 2017)
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6. Profissionalização da categoria das trabalhadoras domésti-
cas e cuidadoras, dando visibilidade a esse trabalho, condi-
ções dignas de salário e direitos é urgente em um país onde 
tantas famílias sobrevivem com a renda angariada por tais 
profissionais. E, neste item, estimular o trabalho de diaris-
tas, pois reconhecidamente gera maiores ganhos e autono-
mia para enfrentar os patrões que não correspondem ao 
contrato estabelecido.

Dignificar o trabalho doméstico de todos as pessoas que o rea-
lizam, sejam elas da rede de parentesco sem remuneração ou das tra-
balhadoras remuneradas, significa compreender que dinheiro e afeto 
não são incompatíveis (ZELIZER,2009). Há uma questão muito forte 
na nossa ideologia de que as relações familiares não podem envolver 
dinheiro. Que o trabalho da mãe, da esposa é gratuito porque é feito 
com amor. Mas não podemos confundir interesses com a remuneração 
devida de cada um. Em uma família, no dia a dia, o dinheiro não faz 
parte da organização? Por exemplo, quando um casal divide as con-
tas do lar, quem paga a escola dos filhos, se os bens serão comparti- 
lhados ou se manterão separados depois do casamento, por acaso tais 
acordos administrativos da família impedem que as pessoas se amem? 
Por que o trabalho doméstico tem que ser gratuito e unicamente con-
siderado como uma matéria de amor e de afeto? Afinal, como Myrian 
falou anteriormente, se esses afazeres domésticos não podem ser reali-
zados sem vínculo emocional, precisam ser explorados?

Politização da intimidade

Esses temas tenho nomeado politização da intimidade. Eu estou 
engajada em todas as lutas pela legalização, regulamentação da profis-
são de trabalhadora doméstica, mas considero discutir a divisão sexual 
do trabalho dentro dos nossos lares um ato revolucionário. Enquanto, 
como mulheres, não reconhecermos que fazemos um trabalho invi-
sível, que não se resume a limpar a pia, lavar roupa, mas somos nós, 
mulheres, que cuidamos dos aniversários, que compramos presente 
para a sogra, que pensamos na ceia e nos convidados do Natal, não 
vamos valorizar o trabalho que outra mulher faz no lugar do nosso. 
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Nós cuidamos da saúde física e emocional da família, portanto precisa-
mos dignificar esse trabalho, reconhecê-lo como esforço físico, mental 
e emocional. Discutir e socializar nossos filhos e filhas em relação à 
divisão sexual e social do trabalho doméstico. Dividir as tarefas entre 
os membros da família da maneira mais igualitária possível. Nós preci-
samos educar nossos filhos e filhas de forma a não confirmar divisões 
a priori sobre trabalho de menino e de menina, mas que homens e mu-
lheres devem tomar conta de suas casas de forma equânime.

Se nada educa mais que o exemplo, um menino que não levanta 
nem a cueca do chão, quando chega à vida adulta vai assumir a divisão 
do trabalho doméstico com sua companheira ou seu companheiro? Se 
não valorizarmos o trabalho de cuidado como algo essencial, especial 
e difícil de realizar, como os adultos vão valorizar essas tarefas e não 
imaginarem que tem uma Jeannie é um gênio ou uma escrava tomando 
conta disso tudo magicamente?

Para finalizar, uma discussão também necessária é a da divisão 
geracional do trabalho. Para a maioria das mulheres no Brasil, a divisão 
sexual do trabalho já é um tema difícil. Nós preferimos máquinas ou 
outras mulheres pagas para realizar as tarefas do que enfrentar essa 
discussão com os homens dentro de casa. Se a divisão sexual do tra-
balho nos colocaria num patamar mais igualitário com os homens, a 
educação geracional para divisão do trabalho doméstico é uma tarefa 
que temos que incluir nas nossas pautas. No Brasil, muitas crianças 
e adolescentes não participam das atividades da casa. Se for um lar 
que conte com trabalhadora doméstica, não recolhem as calcinhas, 
as meias, não guardam os brinquedos e as roupas. Se for um lar mais 
modesto, ainda que as meninas lavem louça e “ajudem” a mãe, aos 
garotos nada de trabalho doméstico é destinado. No Brasil, há um 
ditado usado quando uma pessoa se sente muito desrespeitada na di-
visão do trabalho, que diz: “Escuta, você pensa que eu sou sua empre- 
gada doméstica?”. Ou seja, quando alguém passa dos limites da ajuda 
e da cooperação, quando está sendo abusado, relaciona-se esse fato a 
uma trabalhadora doméstica. Na nossa cultura, o trabalho doméstico é 
desqualificado, e consequentemente as pessoas que o fazem também. 
Essa perspectiva advém da natureza profunda da nossa cultura sexis-
ta, que acaba redundando até mesmo nas políticas públicas e direitos 
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sociais sexistas. Portanto, discutir a divisão sexual do trabalho, praticar 
isso no cotidiano de nossos lares é um ato transformador e necessário 
para colocar o trabalho domésticos e seus executores e executoras no 
lugar correto: no centro da existência.
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A mulher trabalhadora no Brasil nos anos 2000: um 
breve inventário sobre trabalho-saúde  

e acesso à escolarização

Maria do Rosário Sampaio
Tecnologista da Fundacentro/MG

Resumo

Reconhecemos neste artigo uma síntese abreviadíssima de inven-
tário bibliográfico realizado para fins de pesquisa sobre processo de re-
produção social e trabalho da mulher.1 Ele tece algumas considerações 
relativas à inserção da mulher no mercado de trabalho brasileiro, na 
década inicial do século XXI, extraídas, sobretudo, de pesquisas quan-
titativas conduzidas por expoentes dessa temática no País. A preten-
são é identificar, em tais estudos, aqueles elementos de permanência 

1 Texto produzido para fins deste artigo e extraído do capítulo 3 – “Mulher e trabalho no Brasil: 
uma revisão contextual” (item 3.3.), que integra a pesquisa Trabalho, mulher e política: um estudo 
sobre protagonismo feminino em Capelinha, Alto Jequitinhonha/MG, de nossa autoria e defendida no 
Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(PPGSS-Uerj), em maio de 2013, com apoio da Fundacentro e da Faperj.
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contributivos para a vida nua2 da mulher trabalhadora, numa vivência 
aproximada da zoé3 grega, um pressuposto comprovável, vez que suas 
dificuldades se encontram ao alcance dos olhos de quem as observa. 
Para contrapor essa negatividade, buscamos localizar possíveis avanços 
da mulher trabalhadora nos processos sociais vitais à dignidade huma-
na, particularmente acesso ao ensino formal e informações referidas à 
qualidade da proteção da saúde e da segurança em setores predominan-
temente femininos. Os dados examinados nos fazem concordar com as 
conclusões das autoras que nos subsidiaram neste estudo: a valoração 
da força de trabalho feminina permanece sem alterações significativas 
e ainda inferior àquela percebida por seu par masculino, cuja força de 
trabalho é mais bem situada, embora sejam os salários baixos para am-
bos os sexos. Quanto ao ensino formal, foram observados expressivos 
avanços resultantes dos esforços da mulher trabalhadora na obtenção 
de maior escolaridade. Abordamos ainda a proteção à saúde da mulher 
envolvida nos processos de produção/trabalho, ocasião em que discu-
timos a “violência silenciada”, expressão usada para definir o distancia-
mento desses estudos em relação às possíveis repercussões do trabalho 

2 Vida nua, no sentido arendtiano do termo, conforme interpretação de Wolfgang Heuer: 
“Hannah Arendt descreve a vida nua e desprotegida daqueles que perderam sua cidadania 
e que não tinham ‘direito de ter direitos’. A vida nua se mostra para Arendt na atividade do 
trabalho, que obteve seu máximo desenvolvimento e reconhecimento na sociedade de trabalho 
e consumo do século XX. No seu livro A condição humana, Arendt dedica atenção particular a 
essa atividade e a descreve como atividade necessária, orientada à mera sustentação da vida, 
mas ao mesmo tempo como atividade a mais sem nenhuma referência ao mundo, interminá-
vel e por isso sem sentido. A vida transformou-se no maior de todos os bens, e a atividade 
adequada à vida, o trabalho, correspondeu de uma maneira indireta e estranha a uma forma 
de domínio sem nenhuma referência ao mundo e sem nenhum sentido: o domínio total”. 
(In: HEUER, Wolfgang. Corpo e vida: a crítica de Hannah Arendt à modernidade científica. 
Physis, Rio de Janeiro, v. 20, n. 2, p. 533-549, 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312010000200011&lng=en&nrm=iso>. Acesso 
em: 25 out. 2015.)
3 A vida humana reduzida à condição biológica, apenas sobrevivência. “É conhecida a distinção 
que faziam os gregos entre zoé – a vida pura e simples, comum a todos os seres vivos – e bios – 
a maneira própria de viver dos indivíduos. Quando Aristóteles, por exemplo, expõe as diferen-
ças entre a vida contemplativa – reservada ao filósofo –, a vida do prazer e a vida política, não 
estava se referindo à zoé. Em nenhum desses casos, a vida tomada em conta por Aristóteles era 
a simples vida natural, mas sim uma forma especial, qualificada e muito particular de vida. E 
não é que os gregos negassem que a zoé pudesse constituir um bem em si mesmo. Entretanto, 
embora pudesse a vida puramente natural constituir um bem em si, ela era excluída da vida na 
polis – e somente na polis era possível viver segundo o bem”. (In: RUIZ, C. B. O advento do 
social: leituras biopolíticas em Hannah Arendt. Revista Unisinos Online, n. 392, Ano XII, 14 
maio 2012.) 
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na saúde da mulher – trabalhadora singular –, em razão de sua atuação 
preponderante no processo de reprodução biológica e social.

Mulher e mercado de trabalho: século novo, velho con-
texto?

Principais antecedentes 

No Brasil, entre 2003 e 2011, a política movimentou seus recur-
sos acumulados no bloco histórico a fim de se apresentar como que 
contaminada pela aparência de algo novo. A sociedade política adotou 
medidas para integrar demandas oriundas de outra face, a sociedade 
civil, que emprestou voz aos subalternos em sua movimentação so-
cial (GRUPPI,1977; PORTELLI, 2002; GRAMSCI, 1978, 1985, 2004). 
Entretanto, bem antes do novo século já se observava uma gradual am-
pliação e diversificação dessa sociedade civil, com seus sujeitos histó-
ricos ainda mais complexos, assim como suas reivindicações (SADER, 
2001). Além dos tradicionais sindicatos do capital, dos trabalhadores 
e das associações clássicas, verificou-se uma persistente explosão das 
“organizações sociais sem fins lucrativos”, sob a estranha titulação de 
“terceiro setor” ou Organização Não Governamental (ONG). Contra-
riando o seu epíteto de não governamental, elas crescentemente têm 
estabelecido parcerias cujos contratos são averbados com as três es-
feras governamentais do Poder Executivo. Disso resulta não somente 
a transferência de deveres constitucionais de um Estado arrecadador, 
como também a absoluta precariedade dos empregos que estas ofere-
cem. Todavia, desse universo totalmente fragmentado, emergiram os 
segmentos organizados da sociedade civil, que pressionam cotidiana-
mente o núcleo hegemônico que domina o Estado ampliado (GRA-
MSCI, 1978, 1985, 2004; FREIRE, 2010; COUTINHO, 2010; 2011).

O Brasil saíra de um governo de duplo mandato, todavia impo-
pular, por ter priorizado as políticas do ajuste estrutural por intermédio de 
uma contrarreforma4 que atingiu profundamente as famílias trabalha-

4 Referindo-se ao ajuste estrutural dos governos 1995-2002, Bhering (2003, p. 23) avalia criti-
camente que, ao seguir o receituário do consenso de Washington, os governos neoliberais as-
sumiram “uma posição mais distante do mediador civilizador vislumbrado pelos clássicos da 
política e de certa forma reeditado pela orientação keynesiana, datada e geopoliticamente situada, 
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doras, vitimadas pelo massivo desemprego. A adesão dos governos de 
Fernando Henrique Cardoso (FHC) aos novos preceitos do mercado 
internacional, desde a abrupta abertura do mercado nacional aos proces-
sos informacionais automatizados, próprios de países centrais, decretou a 
desestruturação da força de trabalho nativa de uma economia periférica.

Os principais sustentáculos da contrarreforma realizada nos dois 
governos FHC se ancoravam na privatização5 do patrimônio brasileiro, 
das empresas estatais, e na flexibilização das modalidades contratuais 
das empresas, sem que houvesse qualquer cláusula assegurando prote-
ção aos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Ao contrário disso, o 
duplo mandato serviu aos interesses do capital internacional, determi-
nando imensas perdas para o conjunto dos trabalhadores e trabalha-
doras face à flexibilização das leis trabalhistas. Nesse rastro, os setores 
produtivos, incorporando os princípios da qualidade total, implementa-
ram novos modelos de gestão da produção e do trabalho, quando a 
tônica administrativa se ancorou na intensificação do trabalho, em pro-
cessos de produção geridos a partir de metas preestabelecidas.

Esse mercado reestruturado criou novas terminologias para abri-
gar uma variedade tipológica de contratos precaríssimos, cuja melhor 
ilustração é a terceirização massiva,6 da qual nasceram a quarteirização, 

passando a cuidar prioritariamente das condições gerais da reprodução do capital e dos excessos 
cometidos. A contrarreforma se realiza quando os estados nacionais restringem-se a: cobrir o 
custo de algumas infraestruturas (sobre as quais não há interesse de investimento privado), aplicar 
incentivos fiscais, garantir escoamentos suficientes e institucionalizar processos de liberalização e 
desregulamentação, em nome da competitividade, de liberalizações, de desregulamentações e de 
flexibilidades no âmbito das relações de trabalho – diminuição da parte dos salários, segmentação 
do mercado do trabalho no cenário de barbárie que se instaura com o comando do mercado 
livre, a exemplo da violência endêmica de que somos testemunhas ou vítimas”, concluindo que 
“o dilúvio neoliberal com suas graves sequelas, que deixa de herança um país privatizado, profun-
damente endividado, ainda mais desigual e violento”. (In: BHERING, Elaine Rossetti. Brasil em 
contrarreforma: desestruturação do Estado e perda de direitos. São Paulo: Cortez, 2003). 
5 Aloysio Biondi examina que: “O governo diz que arrecadou 85,2 bilhões de reais com as pri-
vatizações. Mas contas ‘escondidas’ mostram que há um valor maior, de 87,6 bilhões de reais, a 
ser descontado daquela ‘entrada de caixa’. E note-se: esse levantamento é apenas parcial, faltan-
do ainda calcular itens importantes, mencionados acima, como gastos com demissões, perdas 
de Imposto de Renda, perda dos lucros das estatais privatizadas etc. Por isso mesmo, deixam de 
ser levados em conta nos cálculos os ‘juros’ sobre o dinheiro, em moeda corrente, efetivamente 
recebidos pelo governo. O balanço geral mostra que o Brasil ‘torrou’ suas estatais, e não houve 
redução alguma na dívida interna, até o final do ano passado”. (In: BIONDI, Aloysio. O Brasil 
privatizado. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2000. p. 68.
6 O processo de terceirização da força de trabalho brasileira, na década de 1990, foi aborda-
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as variadas consultorias, as prestadoras de serviço, o trabalho em tem-
po parcial etc. Outras consequências a destacar são o deslocamento es-
pacial de setores produtivos, o definhamento das instituições represen-
tativas dos trabalhadores e trabalhadoras, a redução de salários, as altas 
taxas de desemprego e a negatividade de seus impactos sociais. Como é 
de se esperar de mudanças orientadas pelo mercado, a contrarreforma 
dos anos 1990 corroeu o Estado Nacional, com o desmonte de suas 
instituições e a consequente precarização da rede de serviços públicos.

Entretanto, os liberais nativos e externos, representados na so-
ciedade política, se depararam com a resistência de setores importan-
tes das representações da sociedade civil (sindicatos dos trabalhadores, 
partidos políticos, associações civis etc.). Todos solenemente ignorados. 
O atropelo da vontade popular custou a derrota eleitoral do candidato 
do partido executor, o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), 
ascendendo em seu lugar o Partido dos Trabalhadores (PT), que viu 
seu candidato, um representante dos trabalhadores e das trabalhado-
ras, ocupar a Presidência da República. Este, em meio à campanha, 
fora convidado a assinar a Carta aos Brasileiros, na qual assegurava que 
seguiria os fundamentos econômicos do capitalismo central, além de 
posteriormente participar de encontro com representantes do capital 
internacional. A outra saída seria “exportar para a Antártida”, segundo 
publicação da revista Carta Capital, em 2003:

quando Brasília articulava a resistência dos “emergen-
tes” na OMC [Organização Mundial do Comércio] e na 
ALCA [Área de Livre Comércio das Américas], o subse-
cretário de comércio exterior de Bush Júnior, Robert Zo-
ellick (depois presidente do Banco Mundial), não a levava 
a sério: zombava que o Brasil, se ficasse de fora, teria de 
“exportar para a Antártida”.7

do em variadas pesquisas, sob os mais diversos recortes, entretanto, muito aproximadas em 
suas conclusões ou considerações finais. Examinamos a temática na dissertação do curso de 
mestrado, em 2000. O tema voltou à baila em 2015, em função do Projeto de Lei 4330/2004, 
que propõe a regulamentação da terceirização em todos os setores econômicos, inclusive no 
setor público. Disponível em: <http://www.fundacentro.gov.br/biblioteca/biblioteca-digital/
acervodigital/detalhe/2010/8/o-processo-de-qualificacao-real-e-o-perfil-de-acidentabilidade-
-entre-trabalhadores-efetivos-e>.
7 COSTA, A. L. M. C. O Pato Donald pode ficar de fora. 2003. Disponível em: <http://www.carta-
capital.com.br/internacional/o-pato-donald-pode-ficar-de-fora>. 
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Além da Carta aos Brasileiros,8 outra demonstração inequívoca 
de que o desenvolvimento do subdesenvolvimento capitalista (MAU-
RINI, 1991) persistia orientando a nave dependente brasileira foi o en-
contro do presidente eleito com representantes do Fundo Monetário 
Internacional (FMI), banqueiros e empresários brasileiros, ocasião em 
que o primeiro solicitava aos últimos votos de confiança ao eleito com 
53 milhões de votos, a segunda maior votação do mundo. Segundo Elio 
Gaspari9 (2002), os organismos internacionais não se imiscuíam dire-
tamente nos assuntos políticos da democracia burguesa nacional desde 
1969. O mesmo autor informa que:

o encontro de Köhler com os banqueiros deu-se na tarde 
do sábado, dia 7. Por sugestão do FMI, havia industriais à 
mesa. O almoço foi o compromisso seguinte à reunião de 
Köhler com Lula. Atrasou-se em uma hora, mas chegou 
bastante satisfeito.

Logo daí poder-se-ia aguardar mais do mesmo brasileiro, quando 
as garras do arcaico invadiriam o espaço conquistado pelo novo, abortan-
do seu voo desde as primeiras experiências, sem, contudo, conseguir seu 
propósito na integralidade – uma lição aprendida com nossos autores do 
pensamento social brasileiro (PRADO JR, 1996; FERNANDES, 1994; 
OLIVEIRA, 1980, 2003). Em seu discurso de posse, o presidente eleito 
prometeu reduzir a fome e a miséria do País e, desde logo, lançou o pro-
grama Fome Zero, ao que se seguiram outras políticas sociais. 

8 Ao dirigir a Carta ao Povo Brasileiro, de 22 de junho de 2002, o presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva assegurava: “O novo modelo não poderá ser produto de decisões unilaterais do governo, 
tal como ocorre hoje, nem será implementado por decreto, de modo voluntarista. Será fruto 
de uma ampla negociação nacional, que deve conduzir a uma autêntica aliança pelo país, a um 
novo contrato social, capaz de assegurar o crescimento com estabilidade. Premissa dessa transi-
ção será naturalmente o respeito aos contratos e obrigações do país”. (Disponível em: <http://
www2.fpa.org.br/carta-ao-povo-brasileiro-por-luiz-inacio-lula-da-silva>). Em resposta, a Fe-
deração Brasileira de Bancos (Febraban), após a eleição de Lula, se pronunciou em “defesa do 
Brasil” e se prontificou “a colaborar com o governo em muitos de seus projetos, em especial 
na busca de soluções para o desenvolvimento sustentado”, e expôs o desejo de que Lula con-
seguisse governar sobre os princípios contidos na Carta ao Povo Brasileiro, com ênfase nas 
políticas fiscais, de inflação e com respeito às instituições e aos contratos (FEBRABAN, 2002). 
Parece clara a relação de dependência entre um e outro.
9 GASPARI, Elio. O homem do FMI deu um pito na banca brasileira. São Paulo, 15 dez. 2002. Dispo-
nível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1512200218.htm>.
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O “momento Lênin não houve”, na expressão de Oliveira e Ri-
sek (2010). Lula “não atravessara o camburão” e, assim, dentro da or-
dem e na sua histórica passividade, o Brasil seguiria a rota determinada 
pelo imperialismo.

Com efeito, as políticas sociais foram incrementadas e, desse 
modo, os dados estatísticos oriundos de várias pesquisas sobre a misé-
ria ou a pobreza das camadas populares, para o período em referência, 
mostraram atenuação de alguns daqueles índices sociais que por quatro 
décadas tensionaram as frações mais despossuídas da classe trabalha-
dora, cuja sofrida qualidade de vida fora severamente comprometida 
nos séculos anteriores. O tempo cronológico decorrido entre uma dé-
cada e outra surge nas representações mentais como um período de 
longa duração. Todavia, o tempo histórico não credita nenhum signifi-
cado ao desenrolar do tempo cronometrado pela invenção capitalista, 
diferentemente do ocorrido com as ações do ser social no seu tempo 
político, as quais imprimem conteúdo à história. 

Por ser assim, no entrecortar de uma década constataram-se mu-
danças qualitativas na vida das mulheres das frações mais empobreci-
das da classe trabalhadora, no entanto todas muito tímidas em face das 
promessas do seu devir. As políticas sociais refletiram positivamente 
na realidade social de parcelas expressivas das famílias pobres brasilei-
ras, uma vez que, entre a redução ou o aumento da morbimortalidade 
infantil, ou entre saciar a fome ou permanecer faminto, as primeiras 
circunstâncias serão sempre mais racionalmente aceitáveis do que as 
últimas. As mulheres das frações mais pobres da classe trabalhadora 
perceberam a entrada dos anos 2000 e constataram que seu mundo não 
acabara como na visão apocalíptica de Nostradamus (1503-1566). Ao 
contrário, seu padrão de vida melhorou, embora o inferno de Dante 
(1265-1321) ainda as avizinhe. Desse modo, o imperialismo de guerras, 
mesmo fraturado, continua íntegro, e os efeitos do ajuste neoliberal 
sob sua regência ainda se fazem sentir motivados por uma economia 
que permanece dependente. Realmente, a vida nua das mulheres pobres 
melhorou porque algumas de suas necessidades mínimas vitais estão 
sendo assistidas. Para muitas, a fome saiu de cena. Mas não se vive 
apenas para comer, como se estivesse paralisado na condição de ser 
natural, e, como se sabe, trabalhar é uma imposição da existência ao ser 
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que se tornou social (LUKÁCS, 2010). É o que as mulheres mais têm 
feito: trabalhar, conforme se verá a seguir. 

O mercado de trabalho feminino nos anos 2000-2013

Alguns especialistas da categoria de análise Trabalho & Mulher 
(ou gênero?), que assinalam afirmativamente para as mudanças na 
qualidade de vida que trabalhadoras pobres10 têm propagado, quando 
procuram detectá-las em suas pesquisas o fazem como Bruschini et al. 
(2000, 2003, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013) e Lavinas (1996, 2003), ex-
poentes da temática com acesso aos formuladores das políticas públi-
cas. Bruschini et al. evidenciam tais mudanças em estudo quantitativo 
cobrindo os anos 2003-2013, período inicial das políticas sociais e de 
transferência de renda promovidas nesses 13 anos e que prosseguem 
na atualidade. Essa problemática tem sido sobejamente examinada por 
distintas universidades em variadas pesquisas, algumas das quais, oti-
misticamente, concluem pela sua razoabilidade, outras se postam radi-
calmente críticas por considerarem que os remendos são tímidos face 
ao tamanho da rotura do tecido, como o faz Maria Thereza Menezes 
(2007) acerca dos arranjos produtivos locais da economia solidária. Os 

10 Pesquisa realizada acerca dos impactos do Bolsa Família sobre as mulheres em dez muni-
cípios revela as seguintes vantagens: a) a “visibilização” como consumidoras, pois passaram 
a ter uma renda fixa e estável, podendo se relacionar com a rede de comércio local; b) o 
fortalecimento no âmbito das relações familiares, nas quais passam a ter seu poder de decisão 
e de voz aumentados, em diferentes graus; c) em um nível mais simbólico, a percepção da 
cidadania, em especial quando essas mulheres são obrigadas a tirar documentos para obter 
o benefício e se dão conta de fazer parte de um “espaço social mais amplo”. (SUÁREZ, 
M; LIBARDONI, M. O impacto do Programa Bolsa Família: mudanças e continuidades na 
condição social das mulheres. In: VAITSMAN, J.; PAES-SOUSA, R. Avaliação de políticas 
e programas do MDS: resultados. Brasília, DF: MDS, 2007, p. 147. (Vol. 2 – Bolsa Família e 
Assistência Social). Encontra-se entrevista da pesquisadora Walquíria D. Leão Rêgo, ocasião 
em que esta relata particularidades dessas mudanças: “Há mais liberdade no dinheiro”, re-
sume Edineide, residente em Pasmadinho, no Vale do Jequitinhonha. As mulheres são mais 
de 90% das titulares do Bolsa Família: são elas que, mês a mês, sacam o dinheiro na boca do 
caixa. Edineide traduz o significado dessa opção do governo por dar o cartão do benefício 
para a mulher: ‘Quando o marido vai comprar, ele compra o que ele quer. E se eu for, eu 
compro o que eu quero’. Elas passaram a comprar Danone para as crianças. E a ter direito à 
vaidade”. Walquíria testemunhou mulheres comprarem batons para si mesmas pela primeira 
vez na vida. Finalmente, tiveram o poder de escolha. E isso muda muitas coisas”. (Disponível 
em: <http://revistamarieclaire.globo.com/Mulheres-do-Mundo/noticia/2012/11/o-bolsa-
-familia-e-revolucao-feminista-no-sertao.html>. Acesso em: 20 ago. 2013) 
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argumentos dessa autora são irrecusáveis. Os negócios dos pequenos 
empreendedores, quando muito, permitem uma vida quase tão nua 
como se chegou ao mundo, embora esses, ainda quase nus, se compre-
endam como empreendedores até que seu pequeno negócio submerja nas 
dificuldades cotidianas próprias dos despossuídos.

Em Bruschini et al. (2000, 2003, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013) en-
contramos informações que nos orientam no exame da realidade da mu-
lher no mercado de trabalho na primeira década do século XXI. As autoras 
avaliam permanências e evolução de algumas das variáveis com as quais tra-
balham desde os anos 1970. Para o período 2003-2010, as autoras realçam 
a crescente e sistemática incorporação da mulher à população econômica 
ativa (PEA), que, dos 35,5 milhões de mulheres em 2002, se eleva para 44,4 
milhões em 2009, com impacto crescente nas taxas de atividade, as quais 
saltam de 42,5% em 2002, alcançando 53% em 2009. Isso significa que, 
conforme critérios do IBGE, mais da metade das mulheres acima de 10 
anos estava ocupada ou procurava emprego em 2009. Os filhos pequenos 
parecem obstar o ingresso da mulher mãe no mercado: aquelas que possu-
íam filhos de até 2 anos (57%) apresentaram taxas de atividade reduzidas se 
comparadas às de suas colegas mães de filhos entre 7 e 14 anos, com 74% 
de atividade. No correr dos anos 2000, as mulheres trabalhadoras estavam 
mais velhas, seus filhos crescidos, facilitando a presença feminina de dife-
rentes faixas etárias, conforme dados constantes na Tabela 1:

Tabela 1 – Taxas de atividades segundo faixas de idade e sexo – Brasil

Faixas de idade e sexo
2002 2009

Homens mulheres Homens mulheres
10 a 14 anos 16,6 8,7 10,6 5,6
15 a 19 anos 59,4 41,4 55,2 39,4
20 a 24 anos 87,8 64,8 88,0 68,8
25 a 29 anos 93,7 68,3 94,1 73,7
30 a 39 anos 95,3 70,3 95,1 74,9
40 a 49 anos 93,0 66,7 93,6 70,9
50 a 59 anos 82,0 50,1 82,9 55,2
60 anos e mais 45,9 19,7 43,3 19,2
Total 73,2 50,3 72,3 52,7

 
Fonte: FIBGE/PNADS – Microdados. Adaptado de Bruschini (2010).
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Tendo em vista os percentuais da Tabela 1, conclui-se que o ali-
jamento da mulher do mercado reclamado pelas autoras feministas das 
décadas anteriores (SAFIOTTI, 1979, 1985) parece ter cedido. Entre-
tanto, de acordo com o ângulo que se examine essa informação, tanto 
poderá merecer comemoração quanto repúdio, sendo suficiente per-
guntar pela qualidade do emprego e o seu custo geral para a classe 
trabalhadora e suas frações. A perspectiva cronológica, se combinada 
com aquela de conteúdo histórico, evidencia as contradições e a diale-
ticidade da relação capital-trabalho. 

No caso em questão foram percebidas clivagens não apenas re-
ferentes ao sexo masculino, mas bem no interior do próprio gênero 
mulher, cuja melhor medida ainda é ela própria – mulher. Nota-se, po-
rém, que as crises cíclicas do capitalismo, no Brasil, repercutem drasti-
camente na vida dos dois sexos nas mesmas variáveis, distinguindo-se 
tão somente nos valores percentuais cada vez mais próximos, sempre 
mais prejudiciais às mulheres e muito insatisfatórios para os homens. A 
sociedade dividida em classes imprime ritmo ao texto sempre oscilante 
entre um lado e outro, sendo este o ritmo impresso no texto de Brus-
chini e Lombardi (2011, p. 143):

de um lado, a intensidade e a constância do aumento da 
participação feminina na PEA, de outro, a má qualidade 
do trabalho feminino. De um lado, a conquista dos bons 
empregos, o acesso a carreiras que antes eram ocupadas 
apenas pelos homens e a ocupação de postos de gerência 
e diretoria por parte das trabalhadoras mais escolariza-
das; de outro, o predomínio do trabalho feminino em 
atividades precárias e informais.

A gramática esclareceu aquilo que não mereceu registro no texto: 
constata-se que há mulheres trabalhadoras mais escolarizadas atuando 
em bons empregos, seja qual for o significado de bom emprego, quando 
este ocorre, segundo os preceitos da alienação capitalista, merece res-
salva a desigualdade no interior do próprio gênero mulher, segundo o 
conteúdo da Tabela 2. 
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Tabela 2 – Algumas características da ocupação feminina em posições 
mais precárias – Brasil
Posição na ocupação/  
indicadores 2002 2009

Trabalhadoras Domésticas* 17,4 (NA 5617858) 17,0 (NA 6719079)
Idade
até 19 anos 13,2 7,8
De 20 a 29 26,2 19,5
De 30 a 49 48,4 53,9
50 e mais 12,2 18,8
Não possuem carteira de trabalho 75,3 73,7
Setor de atividade
Prestação de serviços 100 100
Ganham até 2 salários mínimos 93,8 96,3

Não Remuneradas* 9,8 (NA 3.157.219) 6,3 (NA 2. 
504.911)

Idade
até 19 anos 24 16,6
de 20 a 29 18,7 17,7
de 30 a 49 36,7 40,2
50 e mais 20,6 25,5
Setor de atividade
Agrícola 65,4 59
Comércio 15,1 17
Prestação de serviços (1) 10 12,1
Indústria de Transformação 6 5,5
Consumo Próprio 7,0 (NA 2.257.971) 5,7 (NA 2.268.087)
Idade
Até 19 anos 8,2 6,1
De 20 a 29 15,4 13,5
De 30 a 49 34,5 33,1
50 e mais 41,9 47,3
Setor de atividade
Agrícola 99,3 100

Fonte: FIBGE/PNAD - Microdados. Extraído de Bruschini (2010).
Nota: (*) Porcentagem de participação no total da mão de obra feminina em cada ano (1). Na 
categoria “prestação de serviços” estão incluídos alojamento e alimentação; serviços domésti-
cos; outros serviços coletivos, sociais e pessoais; outras atividades.
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De acordo com os dados expostos na Tabela 2, em 2009, 96,3% 
das mulheres jovens de escolaridade de até três anos (32,2%) estavam 
ocupadas em empregos no setor de serviços domésticos, recebendo 
até dois salários-mínimos, com o agravante da discriminação étnica, 
posto que é o setor que mais oferece oportunidade de ocupação às mu- 
lheres negras. Entretanto, o mesmo estudo informa a existência de 
mulheres com nível de escolaridade de 15 anos ou mais, das quais ape-
nas 0,7% recebiam mais de cinco salários. Se a enorme fragmentação 
atual dos dados censitários (sexo, idade, etnias, setor de atividade, ina-
tivo, ativo, estado civil, número de filhos, escolaridade, rendimentos) 
favorece a compreensão das especificidades dos diferentes setores, 
por outro lado, impõe dificuldades para o exame do quadro geral. 

De todo modo, parece apropriado sublinhar a pregnância da pre-
cariedade de empregos de mulheres com reduzida escolaridade quando, 
do outro lado, estão aquelas que atingem níveis de escolaridade de 15 
anos ou mais, um traço importante das desigualdades do acesso à educa-
ção numa época em que já vigoravam as políticas sociais específicas para 
a área do ensino superior (Programa Universidade para Todos – Prouni, 
cotas sociais, Programa de Financiamento Estudantil – Fies etc.). 

Os dados válidos para 2009 são desanimadores. De um modo 
geral, ao contrário do que se propala, verificou-se o agravamento da 
precariedade da inserção das mulheres no mercado de trabalho brasi-
leiro. Bruschini et al. (2011) sublinham que as trabalhadoras negras são 
as mais discriminadas em todas as unidades da federação, enquanto as 
mulheres brancas ocupam vagas em empregos formais com possibilida-
de de maiores salários. Em 2009, entre as ocupadas, 57% eram brancas 
e 43% eram negras, as primeiras majoritariamente no setor de prestação 
de serviços domésticos externos, em atividades agrícolas ou sem qual-
quer rendimento. A taxa de atividade aumentou quanto mais mulheres 
aumentavam na PEA, entretanto, ao se relacionarem os dados de 2002 
aos de 2009, constata-se o aumento das parcelas que recebiam salários 
mais baixos – até dois mínimos – em todas as atividades econômicas e 
para ambos os sexos, com percentuais ainda mais altos para as mulheres.

Ressalte-se que as empresas terceirizadas prestadoras de serviços 
na administração pública para atividades simples reservam a maioria 
de suas vagas para mulheres jovens, cujos contratos são precaríssimos, 
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uma anomalia empregatícia que segrega, num mesmo ambiente, traba-
lhadores concursados estáveis e terceirizados, estes quase sempre invi-
síveis para os primeiros. Por outro lado, Bruschini et al. (2011) revelam 
que foram reduzidos os percentuais das trabalhadoras sem rendimento, o 
mesmo se verificando para os homens. As estudiosas que subsidiam este 
artigo aventam a possibilidade dessa circunstância se dever ao programa 
de transferência de renda, todavia reduziram-se os índices dos sem rendi-
mento também para homens, isso se devendo ao Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), cujos alvos são os idosos homens ou mulheres. 

Ávila11 (2012) e Oreiro e Paula (2009)12 sugerem que as cau-
sas da redução dos níveis salariais indicadas para 2009 se relacionam 
com os profundos ajustes realizados pelo mercado para enfrentamento 
da crise hipotecária que explodiu na capital do Império, em 2008. O 
Brasil a conheceria no segundo semestre de 2008, ocasião em que os 
problemas de liquidez do capital mundial levaram os bancos a reduzir 
abruptamente a concessão de crédito e, por consequência, a encarecer 
o dinheiro disponível para tal fim. A contração no crédito doméstico, 
junto com a retenção do fluxo de capitais do exterior, resultou em uma 
dupla restrição de liquidez e de financiamento na economia. Sendo as-
sim, o setor bancário brasileiro enfrentou dificuldades na obtenção de 
crédito de fundos no mercado financeiro internacional. Para os autores, 
o Banco Central do Brasil demorou a intervir no mercado de câmbio 
após a falência do Banco Lehman Brothers, causando prejuízos às em-
presas brasileiras. 

A crise financeira internacional atingiu todos os setores da econo-
mia, estes se apoiando nos seus conhecidos e rotineiros métodos de se 
ajustarem ao mercado; segundo seus prepostos, “tornar justo” seu con-
trato com trabalhadores e trabalhadoras, que, num primeiro momento, 
sofrem a redução de suas horas de trabalho e, portanto, também dos 
salários, numa economia cujo padrão salarial é baixo indiferentemente 
de gêneros, ocorrência demonstrada na Tabela 3. A continuidade da 
crise determinará a próxima medida que bem poderá ser a demissão de 

11 ÁVILA, M. Impacto da crise no mercado de trabalho da indústria de transformação: uma 
análise das horas trabalhadas e do emprego. In: MTE/Ipea. Mercado de trabalho: conjuntura e aná-
lise. Brasília: Ipea/MTE, 2012. v. 52. Nota Técnica.
12 OREIRO, J. L.; PAULA, L. F. A restrição de crédito e política anticíclica. Valor Econômico, 25 
março 2009.
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trabalhadores e de trabalhadoras, que recebem mínimos salários em um 
mercado de preços alterados a qualquer mudança climática da natureza 
ou da economia internacional, ambas imprevisíveis.

Tabela 3 – Distribuição dos ocupados por sexo e faixas de rendimento 
mensal – Brasil

Faixas de  
rendimento mensal                                                                                

2002 2009
Homens Mulheres Homens Mulheres

Até 1 s.m. 24,4 32,2 25,8 35,1
De 1 a 2 s.m 27,0 25,6 33,1 30,9
De 2 a 5 s.m. 26,1 16,7 23,3 14,4
Mais de 5 s.m. 13,0 7,6 9,3 5,1
Sem rendimento 8,1 17,0 6,4 12,2
Total (%) 100 100 100 100
Total (no absoluto) 45.869.765 32.298,409 53.196,476 39.492,77

 
Fonte: FIBGE/PNADS – Microdados. Adaptado de Bruschini (2010).

Segundo Ávila (2012, p. 24),

[...] no caso do setor industrial, no acumulado dos três 
últimos meses de 2008 (ou seja, na comparação do in-
dicador de dezembro com o de setembro de 2008), as 
horas trabalhadas recuaram 10%. Nos meses seguintes, 
as horas trabalhadas continuaram em tendência de queda 
em menor ritmo e com interrupções ao longo dos me-
ses. Entre outubro de 2008 e agosto de 2009, as horas 
trabalhadas recuaram 11,6%, perfazendo nove meses se-
guidos de redução de horas trabalhadas, ao que se seguiu 
a queda de 5,7% no emprego, entrando em recuperação 
de agosto de 2009 até março de 2010.

Horas e salários a menos, desemprego e insegurança a mais for-
mam uma equação da crise perigosa para os trabalhadores ainda em-
pregados, que imaginam resolvê-la pelo aumento de sua produtivida-
de. Para esse efeito, trabalham mais e intensivamente, cobrando-se por 
mais produção. Muitos trabalhadores e trabalhadoras julgam que, se 
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aumentarem sua produção, conseguirão reverter a crise e manter-se no 
emprego, quando esta se encontra justamente no exagero irracional 
dos capitalistas em produzir mercadorias. 

Segundo Belluzzo (2009),13 as análises da crise de 1980 são ade-
quadas para a crise de 2008, embora cada uma possua suas singularida-
des. Deve-se reconhecer, todavia, que a origem da crise de 2008 é a mes-
ma que desencadeou a aceleração desenfreada dos anos 1950, o milagre 
e a instabilidade dos anos 1970 (crise mundial do petróleo), a crise dos 
anos 1980 – que tão perdida se nega à memória suas más lembranças –, 
assim como a crise dos anos 1990, com destaque para a desestruturação 
do trabalho e o empobrecimento do patrimônio brasileiro vendido ao 
capital internacional. O suficiente para remeter à tese que admite o Brasil 
como uma formação social dependente, sua particularidade mais séria e 
maior entrave ao seu desenvolvimento social autônomo. 

Por outro lado, recorde-se que o Brasil se faz pelo estranho acasa-
lamento do arcaico contaminando o novo (FERNANDES, 1994; OLI-
VEIRA, 1980, 2003). O que resta de visível das estruturas dos anos 1930, 
1950 ou 1990? Na superficialidade que se mostra aos olhos, revela-se 
uma colossal transformação das estruturas visíveis, entretanto, quanto 
mais admiração esse novo causar, mais servirá à expansão da reprodução 
capitalista externa. No que não se apreende facilmente, lá estará a conta-
minação do antigo; assim, nas condições e relações de trabalho nas quais, 
mesmo em processos dos mais inovadores, persistem circunstâncias simi-
lares àquelas experimentadas pela força de trabalho de meio século atrás: 
jornadas prolongadas, baixos salários, precariedade do emprego e insegu-
rança diária, posto que as crises que atingem o trabalho atendem pelo seu 
outro nome, o próprio capitalismo, dessa feita em seu mote financeiro. 

Do que se leu e realçou – e as variáveis ainda são sempre incom-
pletas mesmo quando a abordagem privilegia o trabalho real –, o novo 
vem da escolaridade da mulher e da sua crescente inserção no mercado 
formal, da diversidade das ocupações nas quais ela se encontra, do seu 
desempenho em atividades complexas, antes reservadas aos homens, 
bem como de sua atuação em cargos de direção de empresas; por con-
seguinte, mais espaços de poder. Assinala-se que, no período de oito 

13 BELUZZO, L. G. Antecedentes da tormenta, 2009. Disponível em: <http://cartamaior.com.
br/?/Editoria/Economia/Os-antecedentes-da-tormenta/7/14411>. Acesso em: 2 out. 2015. 
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anos, houve queda no número de pessoas sem rendimentos para os 
dois sexos, enquanto se reduziram os percentuais dos que recebiam 
maiores rendimentos – dois a cinco salários-mínimos.

Os dois sexos se concentram na faixa de um a dois salários-mínimos, 
ainda assim, são mais altos os índices do sexo masculino de quem recebia 
maiores rendimentos, enquanto foram computadas mais horas de trabalho 
para as mulheres. Salientam-se o aumento da expectativa de vida (77 anos), 
a redução das taxas de fecundidade incidindo no número menor de filhos 
(1,94 por mulher em 2009) das trabalhadoras, em todas as faixas de rendi-
mento e para todos os setores de atividade. Notaram-se algumas fraturas 
na cultura masculina estigmatizante ao designar tarefas domésticas como 
“isso é trabalho de mulher” – expressas pelo aumento de 0,4% de homens 
que participam das tarefas domésticas (45% em 2002 e 49% em 2009).

O arcaico penetra no novo quando este se faz acompanhar pelas 
discriminações salariais, mais agudas quando se ilumina a trajetória das 
mulheres negras, verificando-se sua menor valia em relação às mulheres 
brancas – estas ocupam os melhores empregos em contratos formais, por 
essa razão, obtêm maiores rendimentos. Entre as primeiras, constatam-se 
a permanência da dupla jornada de trabalho, as excessivas horas traba-
lhadas, a inserção de crianças em atividades diversas, sendo que 19,2% 
de idosas ainda trabalham. Na persistente informalidade do trabalho da 
mulher negra,14 sua expressiva presença nos trabalhos domésticos e nos 
empregos marcados pela precariedade. Frise-se que tanto os componen-
tes do novo como do arcaico favorecem tão somente à reprodução do 
capital, este se sobrepondo às vontades subjetivas dos sujeitos sociais. O 
significado da boa receptividade às sextas-feiras, aos fins de semana ou 
aos feriados e, em sua contramão, a simbologia da recusa à segunda-feira 
relacionam se ao mal-estar provocado pelo trabalho alienado.

14 A realidade das mulheres não brancas, em especial das afrodescendentes, é ainda mais dra-
mática. De acordo com dados mencionados no relatório apresentado pelo Brasil à Convenção 
sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (Cedaw), das Nações 
Unidas, “os rendimentos das mulheres não brancas chegam a ser 70% inferiores aos rendimen-
tos dos homens brancos e 53% inferiores aos rendimentos das mulheres brancas. São também 
40% inferiores aos rendimentos dos homens não brancos” (BRASIL. Ministério da Justiça. 
Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher. Coordenação de Relatório Nacional Brasileiro relativo 
aos anos de 1985, 1989, 1993, 1997 e 2001 nos termos do artigo 18 da Convenção sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Brasília, 2002, p.103).
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Apesar das leis, verifica-se a tendência à feminilização da pobreza 
e a persistência da discriminação contra as mulheres – por exemplo, na 
esfera do trabalho, particularmente em relação a mulheres negras. Os 
homens recebem em média um salário 42% superior ao das mulheres. 
Há uma forte segmentação ocupacional no mercado de trabalho, na 
medida em que os homens se concentram nos postos de trabalho dos 
setores mais bem remunerados – as ocupações dos setores industriais 
e produtivos –, enquanto as mulheres desempenham as atividades rela-
cionadas aos serviços pessoais e sociais, associadas aos menores salários.

O mercado e as promessas vãs: a monetização da escolaridade

O novo, se significativo, merece comentários à parte, ainda mais 
quando esse é um bem em si mesmo, tal como se vê no aumento ex-
pressivo da escolaridade feminina. Safiotti (1979, 1985) examinou as 
dificuldades do ingresso feminino nos vários níveis de ensino, ainda 
no raiar dos anos 1930. São expressivos os avanços da força de traba-
lho feminina nesse requisito. Merece realce que, em 2009, 41,7% das 
mulheres ocupavam os empregos formais de médicos; 50% de advo-
gados, procuradores e advogados públicos; 37% de magistrados; 41% 
de membros dos ministérios públicos; 56% dos empregos formais da 
área de arquitetura; e 16% das engenharias. Por outro lado, mesmo 
essas profissões de prestígio foram captadas pela alienação capitalista 
e agora compartilham fileiras da venda da mercadoria tempo, que já não 
possuem. Vendendo seu tempo de profissionais liberais, esses estabe-
lecem dependência de outrem como, a seu modo, a força de trabalho 
não diplomada ainda vende o seu. Já não há mais tempo livre para 
os profissionais liberais, que se exaurem em jornadas prolongadas e 
duplos empregos, submetidos também a níveis de qualidade de vida 
crescentemente reduzidos. 

Para a análise do avanço da escolaridade feminina à luz do sub-
desenvolvimento do capitalismo dependente brasileiro, deve-se antes 
ponderar que os preceitos neoliberais adentraram o Brasil a partir de 
1989. Em 1990, o governo de Fernando Collor de Mello, pretenden-
do o que chamou de “modernização do parque produtivo brasileiro”, 
decidiu pela abertura do mercado interno. Nos anos seguintes, a “rees-
truturação produtiva” seguiu avançando por intermédio do crescente 
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incremento dos processos automatizados e informacionais, nos mais 
diversos setores econômicos. 

Além do desemprego, tal conjuntura decretou a obsolescência de 
conhecimentos e experiências adquiridas dos trabalhadores ao longo 
do processo de estruturação do mercado de trabalho no Brasil. Em 
vista dessa modernização acelerada, as coordenações de recursos hu-
manos das grandes e médias empresas elaboraram critérios de seleção 
mais rigorosos de modo a atender às exigências do novo mercado, ago-
ra reformulado pela aplicação do desenvolvimento científico e tecno-
lógico nos mais diversos setores. Nessa trilha, o processo de formação 
escolar, notadamente as graduações, passou a compor a cesta de bens 
da “vendabilidade universal” (MÉSZÀROS, 2005, p. 37), oportunidade 
em que explodiram os registros de faculdades privadas,15 enquanto as 
universidades públicas que resistiram ao processo foram penalizadas 
com sua desestruturação.

Desse modo, submeteu-se a educação superior aos imperativos 
da reprodução capitalista, o que veio incidir diretamente na qualidade 
do ensino. Expandiram-se as vagas no ensino superior, facilitou-se o 
acesso à graduação em numerosos arranjos políticos e institucionais, 
com destaque para o EAD, resultando na vendável educação mercadoria, 
que, por si, reproduz profissionais também objetos mercadológicos. 
Deslocou-se definitivamente o arco da educação, antes focado na for-
mação geral, para focá-lo nas necessidades estabelecidas pelo merca-
do de trabalho. Muitas mulheres estavam atentas a essa relação entre 
mercado e ensino formal, ocasião em que as trabalhadoras percebe-
ram a criação do seu atalho para a educação superior e, racionalmente, 
seguiram-no.

15 Em artigo no qual avalia a política de educação superior durante os dois governos de Fer-
nando Henrique Cardoso, Luís Antonio Cunha assinala que: “A privatização do ensino supe-
rior, isto sim, foi acelerada no período em análise (1995-2002) [...]. O número de instituições 
privadas aumentou consideravelmente, em especial na categoria universidades e na dos centros 
universitários, o que resultou na ampliação do alunado abrangido pelo setor. Das 156 universi-
dades, a maioria é privada (85x71). Foi muito rápido o crescimento das universidades privadas: 
no primeiro ano do octênio, elas eram 63. As universidades públicas ficaram estacionadas no 
mesmo período. Mas o dinamismo do setor privado expressou-se, igualmente, na categoria 
centros universitários, que não existiam em1995 e já eram 66 em 2001, dos quais apenas dois 
públicos” (CUNHA, L. A. O ensino superior no octênio FHC. Disponível em: <http://www.scielo.
br/pdf/es/v24n82/a03v24n82.pdf>).
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Assim, os dados encontrados em Bruschini et al. para o ano de 
2009 anunciam resultados satisfatórios do ponto de vista das mulheres 
serem agora portadoras de diplomas de graduação. Em 2009, 59% dos 
concluintes do ensino superior eram mulheres, em cursos oriundos da-
quelas áreas de ensino tradicionalmente femininas e, por isso mesmo, 
de menor prestígio. Elas se diplomaram, sobretudo, no campo da edu-
cação – pedagogia e licenciaturas, saúde e bem-estar social, serviços, 
humanidades e artes. Os homens não as seguiram, influenciando a taxa 
geral de atividade entre os sexos – 53% deles conseguiram negociar sua 
força de trabalho com até 15 anos de escolaridade, enquanto estavam 
ativas 82% de mulheres com igual escolaridade. No que se refere à 
PEA, 13% das mulheres possuíam 15 anos ou mais de estudo, enquan-
to 8,2% dos homens apresentavam escolaridade similar. 

Os estudos da inserção da mulher no mercado de trabalho indi-
cam desvalorização de sua força de trabalho desde que esta mereceu tal 
configuração no Brasil, bem como as origens das ondulações que de-
sequilibram o fluxo de sua vida (SAFIOTTI, 1979, 1985). O padrão de 
seu ingresso e permanência no mercado de trabalho não difere qualita-
tivamente daquele encontrado para homens jovens ou adultos, enquan-
to crianças são recebidas em espaços inapropriados para trabalhadores 
de modo geral. No modo capitalista dependente, a precariedade tem 
sido a regra desde o início. No horizonte mais imediato, não há sinais 
de que o Brasil saia do lugar que lhe foi indicado desde a “partilha do 
mundo” (LÊNIN, 1985, p.67) sem que haja rupturas drásticas com esse 
“estado de coisas”. Enquanto houver políticas sociais de transferência 
de renda e crédito facilitado, que radicalizam o sistema capitalista pela 
inclusão em seu mercado de mais consumidores – na atualidade, sinô-
nimo de cidadania –, a hipnose será o estado d’alma mais frequente 
entre aqueles que as utilizam. 

Entrementes, nenhum processo social se desenrola sem que haja 
contaminação de sua essência primordial ou por uma única e controlá-
vel teleologia. Do conjunto de elementos fortalecidos por um determi-
nado processo já consolidado sairão aqueles que provocarão sua ruína, 
imprimindo à sociedade a prontidão necessária para a resolução dos 
seus problemas mais cruciais, segundo as lições da dialética marxista. 
Nesse sentido, a necessidade de escolarização posta pelos hegemôni-
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cos, que em seus primórdios a queriam homeopática ou vetada às mu-
lheres, ou o vazio cognitivo contraposto à força física do homem boi 
de Taylor agora são exigidos em graus mais altos sem que haja corres-
pondência valorativa, até porque cada vez mais a reprodução capitalista 
contamina a essência primeira da educação.

Por outro lado, a desnaturalização dos processos opressivos do 
sistema ao lado da adesão compulsiva ao consumo, a massificação das 
pessoas e da mercadoria ao lado da facilidade de acesso às informa-
ções acerca de que “um outro mundo é possível”, segundo o lema dos 
movimentos sociais vinculados politicamente à esquerda mundial, o 
desmanche da cumplicidade entre homem e natureza, esta última em 
estado de profundo esgotamento, a consolidação da assertiva de que 
“tudo que é sólido se desmancha no ar” (MARX; ENGELS, 1984, p. 
12) são sinais dialéticos da gestação prolongada de transformações so-
ciais. Elas estão a caminho.

A violência16 silenciada: trabalho x saúde da mulher

Para Marx (1984, p. 54), o trabalho tem um duplo caráter sob o 
capitalismo:

[...] todo trabalho é, de um lado, dispêndio de força hu-
mana de trabalho, no sentido fisiológico, e, nessa qualida-
de de trabalho humano igual ou abstrato, cria o valor das 
mercadorias. Todo trabalho, por outro lado, é dispêndio 
de força humana de trabalho, sob forma especial, para 
um determinado fim e, nessa qualidade de trabalho útil e 
concreto, produz valores de uso.

16 Segundo Carlos Minayo Gomez, a “violência no trabalho pode ser categorizada como: estru-
tural, quando é parte das relações de desigualdade, de dominação e de exploração dos trabalha-
dores, juntando expressões econômicas, políticas e simbólicas em diferentes épocas históricas. 
Hoje, a continuidade do trabalho escravo, do trabalho infantil, o crescente desemprego e a 
informalidade nas relações de produção são as formas mais cruéis de sua manifestação. A vio-
lência estrutural reatualiza-se, permanentemente, nas relações em forma de violência interpes-
soal inter e intraclasses e segmentos. Suas modalidades mais frequentes são as discriminações, 
a superexploração por meio do coronelismo, do clientelismo, das ameaças diversas e no plano 
cultural, pelo assédio moral, sexual e pela homofobia. No mundo do trabalho, há também ex-
pressões da violência de resistência que se caracteriza pela reação agressiva dos trabalhadores 
às diferentes formas de superexploração” (MINAYO GOMEZ, C. Violência no trabalho. In: 
BRASIL. Ministério da Saúde. Vigilância em Saúde: impacto da violência na saúde dos brasilei-
ros. Brasília, 2005, p. 241).
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O processo de trabalho, em si, é o resultado das trocas entre a 
natureza e o homem, em que este último dispõe de toda a sua “cor-
poralidade – braços e pernas, cabeça e mão”, a fim de objetivar sua 
intencionalidade. Ainda não alienado, o trabalho, produtor de valor 
de uso, embora despendendo de energia vital, pode tornar manifestas 
as potencialidades físicas, mentais e sociais do homem, favorecendo 
integralmente sua saúde; ao mesmo tempo, sabe-se que a falta de 
trabalho corresponde à atrofia dos músculos e à deterioração do cére-
bro, com repercussões danosas ao equilíbrio psíquico e mental do ser 
forçosamente ocioso. Nesse sentido, o trabalho harmoniza o homem 
com o mundo. 

Porém, o homem como produtor de valores de uso e integrado 
como um igual à natureza e ao seu meio se perdeu com o alvorecer 
da apropriação dos excedentes de produção, ainda mais consolidada  
na produção capitalista. As formações sociais, ao se fundamentarem na 
alienação do trabalho, inauguraram o trabalho livre e, com ele, o tra-
balho abstrato, gerador de valor, exigindo, para o seu cálculo, o tempo 
gasto para a produção de mercadorias. 

Mas, quando se cogita da produção de valor, o mesmo 
processo de trabalho é considerado apenas sob o aspecto 
quantitativo. Só importa o tempo que o trabalhador leva 
para executar a operação ou o período durante o qual a 
força de trabalho é gasta utilmente. (MARX, 1984, p. 220) 

Essa circunstância – a vigilância gerencial sobre os movimentos 
no tempo empregados pela força de trabalho, no decorrer de sua ativi-
dade – é a queixa mais frequente no conjunto da força de trabalho, seja 
atuando em trabalho simples ou complexo, razão suficiente para elevar 
a gestão da produção e do trabalho à condição de núcleo de pesquisas 
acadêmicas que averiguam os efeitos da organização do trabalho e sua 
relação com o adoecimento dos trabalhadores. 

A produção teórica brasileira sobre a problemática se sobressai 
dentre os países sul-americanos quando os especialistas lançam mão de 
aportes teóricos que podem ser alinhados em três grandes tendências. A 
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primeira, a mais antiga e tradicional, adota a perspectiva empresarial;17 
a segunda, vinculada à ergonomia18 anglo ou francofônica; e uma ter-
ceira, sustentada na crítica à divisão do trabalho e, nesse sentido, condi-
zente com o processo de transformação social.

Marx (1984, p.416) pondera que 

certa deformidade física e espiritual é inseparável mes-
mo da divisão do trabalho na sociedade. Mas, como o 
período manufatureiro leva muito mais longe a divisão  
social peculiar, ataca o indivíduo em suas raízes vitais, é 
ele quem primeiro fornece o material e o impulso para a 
patologia industrial. 

Tal pressuposto tornou-se ainda mais elástico com a emergência 
da maquinaria e da automação orientando, no Brasil, o trabalho pionei-
ro de Fleury,19 publicado em 1978, quando o autor elaborou o conceito 

17 Os modelos de organização do trabalho podem ser classificados em três grupos principais. 
O modelo Clássico se apoia na teoria da administração científica de Fayol, que, aplicado por 
Ford – fordismo ou taylorismo –, agregou adeptos em todo o mundo, chamando a atenção de 
Gramsci, que o notou como um processo de educação/formação dos oprimidos, quando o 
mundo da produção invade o mundo doméstico. O outro é constituído pelos novos modelos 
de organização do trabalho, os grupos semiautônomos (GSA), assentados em premissas que 
defendem o enriquecimento de cargos. Adotados pela Volvo, na Suécia, os GSA pretendiam dar 
significado às atividades do trabalhador, à sua livre participação desde o seu planejamento. Por 
fim, o modelo japonês de organização do trabalho ou toyotismo, de grande adesão no Brasil por 
ocasião das práticas da Qualidade Total. Inúmeros estudiosos tecem críticas aos três modelos. 
A depender das adaptações dos modelos dentro de cada espaço produtivo, estes assumem dife-
rentes nomes ou formas. Muitos autores criticam o fordismo e o modelo japonês. O GSA não 
se viabilizou no Brasil.
18 Para Diniz (2003), a ergonomia é: “O conjunto de conhecimentos científicos que nasceu da 
necessidade do homem de obter respostas para importantes questões levantadas por situações 
de trabalho insatisfatórias. Como disciplina institucionalizada, surgiu na Inglaterra nos anos 40. 
Considerando-se a grande diversidade entre os trabalhadores nos mais diversos aspectos, uma 
questão fundamental da Ergonomia é colocada por Alain Wisner (1994, p. 92): ‘A que homem 
o trabalho deve ser adaptado?’ Essa questão evidencia o seu objetivo central, que é a transfor-
mação da situação de trabalho de forma a garantir ou aumentar a segurança e preservar a saúde 
do trabalhador, sem, contudo, inviabilizar o processo produtivo” (DINIZ, E. P. H. Entre as 
exigências de tempo e os constrangimentos do espaço: as condições acidentogênicas e as estratégias de 
regulação dos motociclistas profissionais. 2003. Disponível em: <http://www.fundacentro.gov.
br/dominios/ctn/anexos/teses>).
19 FLEURY, Afonso C. C. As teorias de motivação no trabalho. In: FLEURY, A. C. C. Organiza-
ção do trabalho industrial. 1978. Tese (Doutorado) – Departamento de Engenharia de Produção, 
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de “rotinização do trabalho”. Essa categoria contemplava a gestão e a 
organização do trabalho nos setores produtivos do País que valoriza-
vam mais o controle sobre o trabalhador do que a rigorosa observação 
dos preceitos da administração científica do trabalho. Sua tese, na oca-
sião, repercutiu favoravelmente nas disciplinas que estudavam os pro-
cessos de produção-trabalho, alçando a organização do trabalho como 
importante campo disciplinar.

Para Salerno (1995), a Fleury deve-se o mérito do ingresso da 
visão crítica nos estudos acerca da organização do trabalho, bem como 
naqueles que a abordam em sua relação com a saúde dos trabalhadores. 
Na organização do trabalho reside a ontogênese das doenças relacio-
nadas ao trabalho. Lima (1996, p. 171) compreende a organização do 
trabalho como: 

[...] um processo que determina não só o modo como se 
ordenam e coordenam as tarefas para o alcance dos obje-
tivos e metas de uma empresa ou organização, mas prin-
cipalmente o meio pelo qual se exerce o controle sobre a 
atividade de trabalho e, assim, sobre o trabalhador – dado 
um sistema de gestão, seja tecnológico e/ou organizacional 
– colocado em prática em todos os setores da economia.

Seu exame se faz por constitutivos fundamentais que se encon-
tram intra e extra ambiente de trabalho, neles se incluindo a dinâmi-
ca da atividade real cujo ritmo de trabalho passa a se condicionar ao 
desempenho dos modernos equipamentos e meios de trabalho. São 
observadas as jornadas diárias; as horas extras; o trabalho em turnos; a 
qualificação e a experiência; o relacionamento interpares e desses com 
as chefias; as substâncias químicas e os agentes físicos necessários à 
produção da mercadoria; as habilidades requeridas; o conteúdo do tra-
balho e as cargas cognitivas; as condições de uso e manutenção dos 
meios de trabalho; o gerenciamento por metas; as medidas preventi-
vas de proteção e promoção da saúde dos trabalhadores; as pressões 
por produtividade; a estabilidade no emprego; os salários etc. Da quali- 
dade do inter-relacionamento desses elementos dependerá o estado de 
saúde das frações trabalhadoras. 

Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1978.
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A relação entre trabalho e desgastes à saúde tem ocupado a li-
teratura desde tempos remotos, todavia esta se expandiu desde que a 
reprodução capitalista subjugou os avanços técnicos e científicos. Da 
gestão de sua utilização e da cobrança por expansão da produtividade 
emergiram novas doenças, as quais, somadas às antigas, ampliaram e 
diversificaram o leque da epidemiologia dos trabalhadores e trabalha-
doras, tornando-a mais complexa e implicando a inclusão de novas va-
riáveis, sendo a mulher uma das mais frequentes. Ao longo do processo 
instituinte e de consolidação da reprodução capitalista no Brasil, no seu 
modo dependente, a mulher foi progressivamente inserida nos ambien-
tes de trabalho, e, como já descrito, elas constituíram o equivalente a 
44,4 milhões da PEA em 2009. 

Foi observado expressivo percentual de adoecimento oriundo 
dos nichos reservados pelo mercado às mulheres trabalhadoras, sem 
que houvesse destaque para o gênero adoecido, a exemplo do setor 
de serviços (ensino, teleatendimento, caixas comerciais, alimentação, 
doméstico, higiene e beleza). Neles, o alto percentual de mulheres em 
empregos precários, suas jornadas de trabalho prolongadas e sempre 
duplas, seus salários mais baixos, as altas taxas de informalidade entre 
elas e, por isso, sua interdição aos direitos sociais trabalhistas e previ-
denciários. Essas informações sinalizam quão potencialmente proble-
mática pode ser a relação trabalho-saúde da mulher trabalhadora. Tal 
dado, per si, já justificaria que órgãos oficiais produzissem informações 
epidemiológicas sobre as repercussões do trabalho na saúde da mulher, 
muito embora saibamos da natureza limitativa da mensuração estatísti-
ca frente à realidade social, sempre avessa a se revelar por inteiro. 

Entretanto, a superficialidade do tratamento do assunto por or-
ganismos oficiais impede apontar quaisquer índices, sendo histórica a 
subnotificação do adoecimento no e pelo trabalho, não importando o 
gênero vitimado. Embora frequentemente muito criticada por vários 
autores,20 poucos são os progressos nesse sentido, e não é difícil in-

20 A subnotificação foi motivo de incisiva publicação de Cristina Possas, que, em 1986, já criti-
cava os empecilhos colocados ao pesquisador desse campo em função de importantes falhas na 
epidemiologia referente a doenças e a acidentes do trabalho, situação que permanece conforme 
reflexão atual de Almeida e Barbosa-Branco, em 2011. Escrevem os autores: “Apesar dos ATs 
[acidentes de trabalho] representarem importante problema social, econômico e de saúde pú-
blica, os pesquisadores têm sido quase unânimes em afirmar a subnotificação desses eventos, 
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dicar o principal motivo disso: as empresas de um modo geral evitam 
publicidade em torno do assunto. Outra dificuldade interposta para 
o conhecimento do quadro epidemiológico real do ser trabalhador é 
a contínua introdução de novas e múltiplas variedades de substâncias 
químicas tóxicas, cujos efeitos no organismo dos trabalhadores são ain-
da desconhecidos, porém manipuladas, quase sempre, em processos de 
trabalho inapropriados à saúde de quem trabalha. Deve-se ainda pon-
derar as propriedades de muitas substâncias químicas que, inodoras, in-
visíveis e insossas, impossibilitam a sua detecção, em curto prazo, pelos 
trabalhadores e trabalhadoras. Tais substâncias atingem o organismo 
de quem trabalha de modo contínuo e gradual, com caráter insidioso, 
silenciosamente (ODONNE, 1987; LLORY, 1999).

Essa ação subterrânea dos agentes agressores dificulta a percep-
ção das relações entre o trabalho e o adoecimento, o que só ocorre após 
a irreversibilidade do quadro de morbidez. Outras dificuldades para a 
identificação das doenças encontram-se no âmbito da legislação, cujas 
cláusulas dificultam a emissão do nexo causal, na ética empresarial, na 
informalidade, na rotatividade e no próprio trabalhador, quando alguns 
se negam a reconhecer o problema de saúde tentando evitar “sujar a 
carteira de trabalho”. A qualidade dos dados é ainda mais questionável 
quando se trata da mulher trabalhadora. 

Almeida e Barbosa-Branco (2011), indicando as limitações da Co-
municação de Acidente do Trabalho (CAT), documento cuja emissão 
cabe prioritariamente à empresa, decidiram abordar o tema pela remu-
neração do Auxílio Doença e Acidentes de Trabalho (Adat), levando em 
consideração os benefícios concedidos entre 1o de agosto de 2008 e 31 
de agosto de 2008. Os pesquisadores anotaram todo benefício concedido 
15 dias após a ocorrência acidentária. Tais informações foram obtidas 

subdimensionando o problema (BENAVIDES et al., 2003; ROSENMAN et al., 2006; SALI-
NASTOVAR et al., 2004). A Organização Internacional do Trabalho  estima que apenas 3,9% 
dos ATs são notificados (HÄMÄLÄINEN; TAKALA; SAARELA, 2006). Países desenvolvi-
dos, como a maioria dos europeus, Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália e Nova Zelândia, 
notificam em torno de 62% dos ATs, enquanto os da América Latina e do Caribe, em torno de 
7,6%; nos países da África Subsaariana e do Oriente Médio, na Índia e na China, a notificação 
dos ATs está abaixo de 1%” (ALMEIDA, P. C. A.; BARBOSA-BRANCO, A. Acidentes de 
trabalho no Brasil: prevalência, duração e despesa previdenciária dos auxílios-doença. Revista 
Brasileira de Saúde Ocupacional, São Paulo, v. 36, n. 124, p. 195-207, 2011).
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pelo acesso ao Sistema Único de Benefícios (SUB), programa atualiza-
dor dos benefícios concedidos pelo INSS, e pelos dados do Cadastro 
Nacional de Informações Sociais (CNIS), espécie de relatório social 
encaminhado ao INSS pelas empresas. Pelo cruzamento dos dados, os 
autores concluíram que: há prevalência de trabalhadoras mulheres nas 
doenças mentais (V), nas doenças do sistema nervoso (VI), do aparelho 
circulatório (IX), do aparelho respiratório (X) e do sistema osteomus-
cular (XIII). A prevalência estimada na faixa etária ≥ 40 anos (116,9) 
supera em 37,8% a faixa < 40 anos (84,8). Vale ressaltar que apenas o 
capítulo da CID-10 das lesões (XIX) apresenta maior prevalência na 
menor faixa etária (< 40 anos). (ALMEIDA; BARBOSA-BRANCO, 
2011, p. 124). 

A título de ilustração, tome-se a expansão dos serviços de tele-
atendimento nos mais diversos setores e a magnitude de seu cresci-
mento de 550% em dez anos (1998-2008). Esse setor ocupa mais de 
um milhão de trabalhadores, 70% deles jovens entre 18 e 26 anos. Os 
números superlativos do setor estimularam pesquisas setoriais a seu 
respeito. Entre elas, as que examinam a organização do trabalho e as 
condições dela derivadas, nas quais se localiza a gênese do adoecimento 
que tem acometido percentuais expressivos de jovens trabalhadores te-
leatendentes. Esses recebem, em média, R$ 750 mensais, trabalham sob 
ritmo intensificado e controle obsessivo de seus supervisores, ao que 
se soma a agressividade dos clientes. Provavelmente, teleatendentes e 
motociclistas profissionais sejam as novas categorias de trabalhadores 
menos compreendidas pelos consumidores de seus serviços. 

As assertivas dos estudiosos são confirmadas pelo Sindicato dos 
Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações  no Estado de São 
Paulo (Sintetel-SP), que informa que, apenas na cidade de São Paulo, 
o setor ocupa 360 mil trabalhadores, 80% deles jovens mulheres tra-
balhadoras com idade média entre 18 e 30 anos. Confirmando essa 
tendência, Vilasboas Bomfim (2009, p. 10) registra que, em 2007, na ci-
dade de Salvador, Bahia, o conjunto de trabalhadores no setor perfazia 
11.233 pessoas cujo perfil era: 8.530 mulheres (76%) e 2.703 homens 
(24%) jovens, entre 18 e 29 anos. 

Informativo do sindicato dos trabalhadores em empresas de te-
lemarketing do Estado da Bahia revela que os transtornos psíquicos 
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afetam 27% dos trabalhadores, as lesões por esforços repetitivos aco-
metem 39% deles, os problemas de audição e visão atingem 25% e 
8% têm problemas não especificados. Entre 2009 e 2011 foram en-
contrados índices de acidentes de trabalho e de doenças relacionadas 
ao trabalho entre mulheres trabalhadoras nas seguintes faixas: 205.434 
acidentes em 2009, 201.086 em 2010 e 207.104 em 2011. Quanto às 
doenças do trabalho, foram encontradas 136.700 mulheres adoecidas 
em 2009, outras 138.845 em 2010 e 207.104 em 2011.

Observamos ainda a existência de variadas pesquisas referentes 
à relação Trabalho & Saúde em setores predominantemente femini-
nos, entretanto sob perspectiva teórica diversa da categoria “trabalho 
da mulher” ou “gênero”, fator que complica o enriquecimento do The-
saurus, a catalogação das informações ou dificulta o rastreamento da 
produção do conhecimento acumulado nessa temática.

Considerações finais

Os dados confirmam o que a experiência já admitira: a inserção da 
mulher no mercado de trabalho brasileiro ocorre de modo precário, des- 
valorizado, submisso, com possibilidades reais de adoecimento em 
ambientes de trabalho organizados sob a égide da opressão. Segundo 
Bruschini et al. (2000, 2003, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013), parte da 
solução de alguns dos problemas da relação entre trabalho e mulher 
estaria na assinatura de convenções da OIT e pela elaboração de polí-
ticas públicas que condicionem necessidades femininas relacionadas à 
família às de mercado, recomendando a abertura de creches infantis.

Entretanto, o imperialismo (FONTES, 2010; HARVEY, 2005, 
2006) da atualidade requer que sua reprodução capitalista se faça ex-
traindo mais-valia relativa combinada à mais-valia absoluta, obtendo a 
primeira pela intensificação do trabalho e a segunda pelas longas jorna-
das de trabalho. Além disso, às esferas imanentes da reprodução capi-
talista (produção, circulação, acumulação) foram incorporadas aquelas 
próprias da reprodução da vida. Dessa maneira, o tempo econômico 
e o tempo social se conectam de tal forma que parecem indistintos, 
suas fronteiras foram diluídas, um invadindo o outro com danos para 
o ser social que aqui veio para viver e não trabalhar somente. O capital 
conseguiu, afinal, atingir o nível de subsunção real e formal da vida 
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social e a consequente deformação desta última. Um exemplo disso é a 
raridade dos contatos entre os membros do núcleo familiar. 

Desconcertante constatar que, nas variadas pesquisas sobre Tra-
balho & Mulher houve maior dedicação aos números do mercado de 
trabalho, ao ambiente familiar e reprodutivo, faltando, porém, antever 
possíveis repercussões de processos de trabalho tão danosos à saúde 
da responsável pela reprodução da força de trabalho, bem como para 
outros processos vitais sob sua responsabilidade: desde a criação de fi-
lhos, novos trabalhadores do futuro, aqui compreendida como cuida-
dos com a formação escolar, alimentação, saúde, acesso ao lazer etc. A 
enorme importância concedida ao rastreamento dos números das mu-
lheres nas estatísticas do mercado de trabalho fez com que pesquisado-
res ignorassem que, por trás dos números e dos índices encontrados, 
estão mulheres e potenciais mães – uma singularidade que as distancia 
dos homens. Negar tratamento analítico às repercussões dos processos 
produtivos à saúde das mulheres trabalhadoras é reduzi-las tão somen-
te a um número a mais.

Nesse sentido, compreende-se que à recomendação de especia-
listas para a oferta pública de creches em tempo integral subjaz uma 
reivindicação para que a mulher trabalhadora se torne ainda mais dis-
ponível ao capital do que já o é, induzindo à conclusão de que são 
vistos mais espaços para a subsunção da família pelo capital sem que 
haja vantagem para a classe trabalhadora. Por outro lado, não se deve 
alimentar qualquer expectativa quanto a isso, o capital não se destina a 
esse fim.
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O patrimônio laboral e as mulheres no trabalho ar-
tesanal nas comunidades quilombolas e indígenas no 

Estado do Rio de Janeiro

Maria Amélia de Souza Reis
Presidente da Fundacentro

Boa tarde. Agradeço o convite e aqui venho não como presidenta 
desta instituição de inestimável valor social, mas como pesquisadora 
no campo da Educação Social e da Interculturalidade para colocar um 
pouco do trabalho de extensão e pesquisa que desenvolvo, desde 2006, 
junto às comunidades quilombolas e indígenas localizadas no estado 
do Rio de Janeiro, incentivando a produção de artesanato pelas mulhe-
res como forma não só de sustento, mas de afirmação cultural e em-
poderamento. Trabalho que contou por três anos com financiamento 
da Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação (Sesu/
MEC), seguido de financiamento da Fundação Carlos Chagas Filho de 
Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj).

Este projeto de pesquisa/programa de extensão assenta-se em 
ações educativas/culturais de formação profissional/étnica junto: a) aos 
alunos, alunas e professores da escola básica e técnica; b) às comunidades 
tradicionais quilombolas e indígenas, com foco na cidadania e no traba-
lho digno, em especial no trabalho das mulheres quilombolas em seu 
cotidiano; c) aos trabalhadores e trabalhadoras em vulnerabilidade social 
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e laboral; d) aos alunos e alunas em formação dos diversos cursos da Uni-
rio, em contexto interdisciplinar. Privilegia-se: objetos fronteiriços, elabora-
dos em estudos antropológicos; patrimônio cultural/laboral como conjunto 
de expressões materiais e espirituais que constituem uma sociedade, nele 
se incluindo o meio ambiente natural, rural e a vida e trabalho das po-
pulações em estudo; colonização/descolonização como conceitos capazes de 
integrarem-se à discussão da diversidade cultural; educação para a liberdade 
fundamentada na metodologia da práxis e nas teorias de Paulo Freire. 
Objetiva-se: identificar os conhecimentos quilombolas e indígenas na 
sustentabilidade do ambiente natural e laboral; relacionar os avanços das 
ciências a seus conhecimentos cotidianos; valorizar a ideologia multicul-
tural e a interculturalidade apoiadas na compreensão contemporânea de 
patrimônio cultural reconhecidas em suas vertentes dialógicas, material e 
imaterial; identificar expressões referenciadas às competências intercultu-
rais e àquelas indicadoras de dificuldades de convivência com os “outros 
das culturas diversas; evidenciar pistas para a melhoria dos processos educa-
tivos com a inclusão dos saberes trazidos pelos alunos/profissionais na 
formação de suas culturas; organizar um inventário de saberes locais que 
incluam as dimensões socioculturais e étnicas do conhecimento (saber), 
do modo de fazer (competências), do modo de ser e estar com os outros 
(identidades, representações, atitudes e valores) em sua relação com o 
ambiente natural/laboral. A metodologia concilia métodos qualitativos 
e quantitativos, em função dos objetivos e dos contextos históricos e 
socioculturais. Como resultados, pretende-se evidenciar: a) o nível de 
contribuição da universidade como instituição pública para a melhoria da 
qualidade de vida e trabalho dessas comunidades e de seus profissionais 
da educação; b) a melhoria das práticas educativas pelo enriquecimento 
dos conhecimentos da história local silenciada e das identidades perdidas 
a partir, especialmente, do empoderamento das mulheres; c) a identifi-
cação dos modos como a sociedade do entorno dos quilombos e das 
aldeias indígenas interpretam o outro da cultura em sua diversidade. 
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Figura 1 - Quilombo de Sant’Anna, localizado no município de Quatis: bol-
sistas e voluntários do Programa Educação com patrimônio pessoal e cultu-
ral: Etnoconhecimento para um EtnoReconhecimento (Proetno), 2009

Figura 2 - Quilombo de Sant’Anna, localizado no município de Quatis: bol-
sistas e voluntários do Proetno. 2009
Fotos: Proetno/2008-20014
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De modo a desvendar das emergências contidas nos velhos mo-
dos de compreensão da realidade educacional o novo sem no entanto 
desprezar o primeiro, deixa-se de lado o paradigma epistemológico e 
um modelo de racionalidade dominante dele constitutivo no universo 
teórico em que gravitam as teorias da educação, em geral, e da práti-
ca educativa desenvolvida nas instituições de educação formal e não 
formal, em particular que traz em seu núcleo de orientação diversas 
correntes do positivismo moderno e que são impostas aos quilombolas 
e indígenas. Neste se evidencia a dissociação sujeito e objeto e a natu-
reza e cultura; matematiza-se a complexidade que se movimenta por 
este viés – uma pseudorrealidade dominada pelo mecanicismo deter-
minista e a separação entre o conhecimento científico e outras formas 
de entender o mundo validadas pelas experiências seculares de enten-
dimento do real por essas comunidades. Tais condições tornaram-se 
hegemônicas na separação de ensinar e aprender, ainda que tivessem 
como pano de fundo os estudos culturais e os apelos à diversidade em 
todas as suas formas de existência, portanto, apesar desses supostos, 
despreza-se a multiplicidade e a pluralidade. 

O chamado colonialismo que se fez como missão civilizadora, 
tendo por arbitragem a violência em todos os seus matizes oculta-
da por um historicismo discursivo que se fez valer das teorias cien-
tíficas e dos silêncios dos “condenados”, serve de pano de fundo 
às reflexões aqui colocadas. Colonialismo que obedece ao discurso 
da ordem – da ordem estabelecida, do progresso e do consumismo, 
sempre movido pela intenção (poder) que vem de cima. Na mesma 
sequência, a descolonização pretende a crítica ao universalismo e ao 
historicismo, abrindo grandes possibilidades para a afirmação e o re-
conhecimento das diferenças e do diverso em direção à formulação 
da emancipação e da educação libertadora. Emancipada das práticas 
e dos conteúdos predominantemente performativos e utilitários que 
se impõem presentes aos discursos que desconstroem as narrativas 
coloniais, escritas pelos colonizadores, aqui se procura substituí-las 
por narrativas escritas do ponto de vista do colonizado (SANTOS, p. 
217) – os quilombolas de Sant’Anna e os guaranis da etnia mbiá e, de 
forma mais cruel, as mulheres indígenas e quilombolas no jogo maior 
do poder patriarcal.
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Se pensarmos que o racismo, a xenofobia, a intolerância e todas 
as demais formas de discriminação recusam a ideia de diálogo, repre-
sentando uma afronta permanente à troca de ideias, entendemos, como 
Araújo (2008, p. 58), que a interculturalidade, outro conceito impor-
tante nesta comunicação, “é uma atitude humanista que deseja o diá-
logo, o respeito pelas diferenças e a compreensão mútua”, portanto, 
não imune aos processos psíquicos, relacionais, geracionais, institucio-
nais e políticos que se aglutinam na construção de identidades culturais 
e singulares. É um movimento pluralista que se afasta das tradições 
hegemônicas de poder na medida em que, no reforço que confere às 
demandas locais ao enfatizar as peculiaridades culturais singulares, não 
nega a universalidade das mesmas, identificando que estas se constro-
em a partir das primeiras.

Como refere Reis (2011), nesta perspectiva 

a educação intercultural deve construir práticas que eli-
minem a hierarquização de culturas, qualquer tipo de 
preconceito (seja por raça, cor, gênero, entre outros) e a 
desigualdade de oportunidade entre os diferentes em sua 
pluralidade e multiplicidade,

Assim, a questão da identidade no mundo globalizado torna-se:

um tema central nas discussões sobre diversidade, pois 
a construção da mesma – que era vista como única e to-
talizante para todos os indivíduos de uma nação –, hoje 
é contestada e repensada por uma sociedade que se vê 
diante de uma imensa diversidade cultural causada pelas 
migrações e pela miscigenação que originam, por seu 
lado, um conjunto identitário passível de assunção por 
um indivíduo ou grupos sociais em desvantagens sociais.

Ainda nessa linha de pensamento, Reis e Pinheiro (2009) enten-
dem a importância conferida aos educadores sociais e culturais ao de-
sempenharem, em suas funções educativas, um papel essencial na pro-
moção do diálogo intercultural e na preparação das gerações futuras 
para concretizar esse ideal.
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Outra questão chamada a este trabalho de extensão, pesquisa e 
ensino é o papel fundamental dos espaços de diálogo intercultural, na 
medida em que a criação desses espaços abertos a todos são espaços de-
mocratizados, que substituem os espaços elitistas e monologantes. Tra-
ta-se da criação ou reestruturação de espaços em que as artes e a cultura, 
vistas no plural, perpassem fronteiras, estabeleçam conexões e falem 
diretamente às emoções das pessoas, aos seus patrimônios pessoais e às 
suas vivências socioculturais. Refere-se, neste ponto, às potencialidades 
laborais das comunidades tradicionais como produto de uma existência 
histórica e coloca-se em causa e em nome de uma humanidade comum, 
as narrativas seletivas que refletem a predominância histórica de um de-
terminado grupo étnico ou nacional a oferecer espaços de reconheci-
mento mútuo entre indivíduos de origens diversas (idem, ibidem).

Daí tomar-se a formação de educadores e trabalhadores como 
objeto de estudos e desenvolvimento extensionista junto aos estudan-
tes universitários, intensificando-se a promessa educativa que permeia 
este trabalho e as possibilidades de construção de uma educação li-
bertadora cujo conteúdo e metodologias tenham por base a própria 
práxis dos educandos, fundamentada nas suas experiências e vivências 
constitutivas na realidade vivida, que se precisa resgatar e reconstruir. 

Figura 3 - Alunos da Educação Infantil em visita às exposições de artesanato no 
VI Seminário do Proetno – Bairro da Urca, Rio de Janeiro, 2011
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Nesta perspectiva, a importância de trazer ao debate o patrimônio 
laboral como dimensão conceitual que concorre para o entendimento 
do processo educativo cultural e da educação em si mesma, na medida 
em que o patrimônio é concebido como um “conjunto de evidências, 
processos, ideais e representações materiais e imateriais da natureza e da 
cultura humana em todos os tempos e espaços” (SCHEINNER,1999). 
Reconhece-se, ainda que, o processo pedagógico, numa educação para 
a emancipação, cidadania e diálogo intercultural, converge na perspec-
tiva associada ao ideário que enfatiza o “aprender a aprender; aprender 
a ser e aprender a estar com o outro” (Unesco). 

Promover a aceitação, enquanto compreensão das experiências e 
expressões humanas (em contraste com a competição e a negação do 
outro), e trazer a ideia de que o processo de conhecer se desenvolve e 
avança na medida em que as pessoas, em grupo e coletivamente, discu-
tem e enfrentam seus problemas, seus conflitos e contradições comuns 
têm sido nosso desafio. Em analogia, trata-se de uma visão da educação 
para e pelas expressões dos patrimônios humanos, resgatados às minorias 
e democratizados através da divulgação e convivência entre os grupos a 
que essas expressões e patrimônios pertencem e que representam.

Trata-se, portanto, neste trabalho aqui referido, de uma visão 
de educação como ação conduzida, participada e dialogante, tal como 
a pedagogia plenamente anunciada por Paulo Freire, ao afirmar que 
“ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mes-
mo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo” 
(FREIRE, 1979). Entender, pois, as dimensões das práticas educativas 
contemporâneas que se destacam como emancipatórias e libertadoras 
é o grande desafio que se deve impor às pesquisas em educação como 
forma de avanços científicos no campo, pois 

compreender que todo o processo educativo somente se 
pode dar através das representações das várias formas de 
comunicação e dos diversos modos imaginados de co-
nhecer, nucleadas por elementos presentes na interação 
do homem com outros homens, seu mundo e sua histó-
ria, consistirá em identificar que tais processos se articu-
lam dinâmica e intimamente a todo processo educativo. 
(REIS; PINHEIRO, 2009)
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Uma transformação radical (pela raiz) se faz mister, arrancando-a 
aos conformismos pela ação de reconstrução/desconstrução dos mo-
dos como se articulam controle e libertação, na medida em que tais pro-
cessos ainda se mantêm intactos. Ou seja, o silenciamento dos margi-
nalizados nas opressões coloniais continua presentes sob novas formas 
de exclusão.

No âmbito dessas reflexões, a importância do debate acadêmi-
co sobre os diferentes contextos de apropriação cultural de distintas 
formações de significado e que dizem respeito aos saberes locais de 
povos diferenciados. Interessa-nos, também, discutir os lugares de in-
vestigação, os contextos políticos da pesquisa e suas fronteiras como 
lócus da pesquisa, lócus em que se situam as mulheres quilombolas e 
indígenas como aquelas mais distantes dos direitos ao trabalho e à vida 
social mais ampla.

Tornar possível a voz do subalterno, do marginalizado, é condi-
ção imanente de sublevação da própria subalternidade, da marginali-
dade, como espaço social imposto à maioria da população brasileira. 
Eis o pressuposto de ação daqueles que pretendem mudar a direção da 
educação que se impõe a todos os cidadãos de forma indiscriminada, 
para que se possa organizar cooperativamente, com base na tecnologia 
atual, visando que todos venham a produzir seus meios de vida e traba-
lho em um meio ambiente sustentável, seguro e saudável.
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As comunidades envolvidas

Indígenas da comunidade guarani mbiá

Figura 4 - Foto do coral indígena guarani mbiá durante apresentação em 
seminário do Proetno/Unirio

Os guaranis residentes em aldeias no estado do Rio de Janeiro, ao 
longo dos séculos, identificam-se como parentes e iguais em suas diferen-
ças, apesar dos diversos tipos de opressões e intervenções colonizadoras 
e de sua grande dispersão. Trazem de suas memórias e de seus ancestrais 
várias lembranças, dentre elas, o uso comum do mesmo tipo de vesti-
menta, o tambeao (veste de algodão que os antigos teciam para cobrir seus 
corpos); e os hábitos alimentares e expressões linguísticas específicas de 
seu povo. Reconhecem-se coletivamente como ñandeva ekuéry (“todos 
os que somos nós”). Apesar dos casamentos intergrupos, os mbiás man-
têm sua unidade linguística e religiosa bem delimitada, mesmo distancia-
dos de seus pares e vivendo no mesmo cotidiano das diversas sociedades 
nacionais da América do Sul. A frequência diária à Casa de Reza, a or-
ganização comunitária na tava e a intensa dinâmica social exigem intensa 
mobilidade, como visitas a e de parentes, rituais, intercâmbios de mate-
riais para artesanato e de cultivo, jogos etc., que são características cultu-
rais e comunitárias indispensáveis à manutenção dessa unidade.
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Quilombolas da Comunidade de Sant’Anna

Muitos agrupamentos de escravos fugitivos dos trabalhos for-
çados nas fazendas coloniais, por estarem em locais afastados, perma-
neceram ativos após a abolição da escravatura, situando-se em zonas 
rurais. Eles deram origens às atuais comunidades quilombolas (quilom-
bos remanescentes) existentes em todo o Brasil e certificadas pela Fun-
dação Palmares em cerca de 1.500 comunidades, embora as estimativas 
apontem para a existência de cerca de três mil. Grande parte dessas 
comunidades está situada em estados das regiões Norte e Nordeste.

Os integrantes das comunidades quilombolas possuem fortes la-
ços culturais, mantendo suas tradições, práticas religiosas, relação com 
o trabalho na terra e sistemas de organização social próprio.

A comunidade remanescente quilombola de Sant’Anna fica loca-
lizada no sul do estado do Rio de Janeiro, na cidade de Quatis, região 
conhecida como integrante dos municípios que formam o Médio Pa-
raíba, a aproximadamente 145 km da capital. Originalmente, no final 
do século XIX, as terras pertenciam ao comendador Manoel Marques 
Ribeiro, tendo sido herdadas por sua filha, Maria Izabel, que se casou 
com um dos filhos do Barão de Cajurú, João Pedro. Antes de sua mor-
te, Maria Izabel (1903), que já era viúva e sem herdeiros, doou parte 
dessas terras a ex-escravos que trabalhavam para sua família. História 
até hoje controvertida e repleta de acidentes narrativos.

Inserida na serra da Mantiqueira, a comunidade possui uma área 
de 828,28 hectares habitada por 23 famílias quilombolas que ocupam 
apenas cerca de três hectares da área total. O restante é cercado pelos 
fazendeiros que se intitulam os donos daquelas terras.
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Figura 5  Alunos e crianças da comunidade quilombola em atividades com 
os universitários
Foto: Proetno/2010

Figura 6 - Bolsistas e voluntários do Proetno em atividade de memória afri-
cana na construção de bonecas abayomi (símbolo de resistência e poder) – 
Seminário Proetno/2006-2013
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O escopo metodológico

Considera-se como conteúdo essencial de toda construção de 
um trabalho que emancipa o enfrentamento dos problemas que emer-
gem da vida e da prática social dos trabalhadores e das trabalhadoras 
em suas lutas e conquistas, através do diálogo e da participação, o que 
tornar necessário a compreensão de que esse é o objeto principal do 
trabalho que transforma socialmente.

A ação dialógica se torna a base que fundamenta a elaboração 
teórica dos sujeitos envolvidos, a partir de suas práticas, com vistas à 
construção de uma visão diferente de mundo, de trabalho e de socie-
dade. A teoria elaborada em conjunto, ao adquirir função proeminente, 
resgata criticamente o sentido atribuído à teoria conservadora e au-
toritária que anima o discurso hegemônico do capital em sua forma 
reducionista, como também recupera o sentido do diálogo na primeira 
pessoa do plural, no nós, perdido no diálogo do eu, este presente nas 
experiências laborais liberais. Entende-se, deste modo, que o sujeito 
legítimo neste processo de vida e trabalho emancipador que visa a ple-
nitude da cidadania é o próprio grupo, que não perde nem elimina a 
essência própria do eu individual e particular, apenas o incorpora dia-
leticamente por superação. A proposta de planejar, executar, avaliar e 
produzir soluções para os problemas se dá com eles e não para eles e passa 
a ter um estofo político, ideológico, pedagógico e epistemológico no 
sentido de indicar e possibilitar a transformação radical dos processos 
que impõem a submissão através do controle da mente, do espírito, da 
vontade, do desejo e da emoção. 

Entende-se aqui como instituintes às análises em educação objetos 
frequentemente desconsiderados/silenciados e/ou presentes pró-forma 
nos planejamentos das instituições responsáveis pelas políticas educa-
tivas, ou seja, negam-se as relações interétnicas, a organização de uma 
educação indígena compatível com suas necessidades culturais (bilíngue), 
uma educação quilombola voltada para afrodescendentes que considere 
a história das origens africanas e as condições políticas que impregnaram 
a escravidão no Brasil, suas narrativas e os contextos de vida e trabalho 
das populações historicamente desqualificadas por seus modos de viver, 
diferentes dos padrões hegemônicos da relação saber/poder. 
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Nessa direção, a preocupação do grupo de extensão e de pesqui-
sa em criar as melhores condições para um trabalho decente e digno, a 
partir da produção e comercialização de seus produtos culturais como 
forma de subsistência e renda, de modo que eles sejam capazes de 
construir para si mesmos as condições para sentir, pensar e agir autô-
noma, crítica e criativamente no contexto social em que vivem, sem 
que se constranjam em articular seus saberes populares milenares às 
possibilidades concretas de transformação das mesmas, pelas técnicas 
atuais, em práticas associativas capazes de coexistirem com suas cultu-
ras identitárias.

Patrimônio Laboral 

O patrimônio cultural, incluindo  nele o patrimônio laboral, deve 
ser entendido como um campo de lutas onde a diversidade se faz presen-
te na construção de discursos que selecionem, apropriem e expropriem 
práticas e objetos, prestigiando ou submetendo pessoas e grupos sociais. 

Em 1975, em atendimento a recomendação da OIT, o gover-
no brasileiro foi instado a apresentar uma proposta para implantação 
de uma política de segurança e saúde ocupacional rural, no entanto, 
os habitantes das comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas, 
por não serem nem mesmo considerados trabalhadores ou entendidos 
como economicamente ativos, ficaram de fora dessa proposta como 
de qualquer outra, sendo apenas incluídos em ações compensatórias. 
Nenhuma política, nenhuma proposta efetiva de melhoria da qualidade 
dos empreendimentos rurais requerida por essas populações margina-
lizadas e mesmo silenciadas foi aventada.

As populações quilombolas e indígenas do Estado do Rio de 
Janeiro têm como patrimônio laboral suas experiências comunitárias 
de trabalho e renda (agricultura familiar, artesanato, piscicultura, avi-
cultura, silvicultura, pecuária, entre outras), e, neste projeto em tela, ao 
se trabalhar com eles e para eles em atividades educativas com foco na 
autogestão, no desenvolvimento territorial sustentável, na prevenção 
da saúde e da segurança dos meios laborais com vistas ao trabalho de- 
cente, objetiva-se contribuir para a superação da extrema pobreza des-
sas comunidades. 
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A pesquisa e as atividades extensionistas, sob o título Trabalho e 
renda para as populações quilombolas e indígenas com saúde e segurança no traba-
lho: desafios para a superação das condições opressoras do racismo, estão inseridas 
no conjunto do Programa de Pesquisa e Extensão Etnoconhecimento para 
um Etnorreconhecimento: a importância da educação diferenciada e intercultural 
com qualidade social: Proetno VIII/2016. Tais ações em desenvolvimento 
requerem identificar as condições laborais, sua organização com base 
em sua necessidade de trabalho digno e renda, promovendo o empo-
deramento dessas comunidades marginalizadas frente a uma sociedade 
egoísta e discriminadora, na medida em que as ações anteriormente 
aplicadas nos mostraram a importância da dignidade a ser conquistada 
a partir de seus diversos modos laborais, nos quais se inclui o arte-
sanato, entre outros já citados e capazes de tirá-los da dependência 
de trabalhos precarizados no entorno de seus territórios, muitas vezes 
ocupados por invasores de suas terras produtivas. 

O trabalho das mulheres indígenas

Figura 7 - Artesanato fabricado pelas jovens mulheres indígenas da comuni-
dade mbiá – Seminário Proetno/Unirio
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O povo guarani mbiá tem na tava sua maior referência, por ser 
o lugar onde viveram seus antepassados e onde tudo acontece. Ali se 
aprende e se vivencia a arte do bem viver, sendo esse o espaço de vida 
onde os mais velhos ensinam aos mais jovens a história de seu povo. É 
lugar de vida e de trabalho. 

Cultivam a terra impondo cuidados rigorosos na observação das 
regras e dos períodos de plantio e colheita que interagem com as di-
versas dimensões da vida comum desse povo; por exemplo, a colheita 
das sementes presentes nos colares e brincos têm o momento certo de 
seu amadurecimento, o que confere as diferentes cores aos artefatos; 
o cultivo de plantas tradicionais não se junta ao plantio das espécies 
estranhas e próprias dos não índios. Plantam árvores frutíferas e mui-
tas espécies são destinadas aos remédios e às cerimônias espirituais.  
O artesanato é a principal fonte de renda dos guaranis mbiás. É uma 
atividade com diversas etapas de trabalho, sendo o produto um bem 
familiar desde a sua criação até a comercialização, sempre observado o 
calendário lunar, principalmente na época da coleta e corte da matéria-
-prima. As tarefas, desde a produção até a venda, são distribuídas entre 
os membros da família, segundo critérios de idade, gênero e aptidão. 
Atualmente a educação indígena realizada pelos indígenas toma corpo, 
e professores são contratados pelo Estado do Rio de Janeiro para exer-
cerem as funções educativas, bem como outros indígenas servem de 
agentes de saúde.

Embora todos tenham funções na vida comunitária, a divisão de 
tarefas laborais entre os indígenas é uma regra, cabendo às mulheres, 
para além do trabalho para o comum das atividades ligadas à manutenção 
cultural, o sustento de suas famílias e o cuidado das crianças e dos idosos.
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O trabalho das mulheres quilombolas

Figura 8 - Loja de artesanato da comunidade de Campinho da Independên-
cia, em Paraty

A população quilombola é predominantemente adulta, vivendo 
basicamente da subsistência com parte dos recursos provenientes do 
próprio local em que moram. Tem baixa escolaridade e, embora pos-
suam água canalizada, não há sistema de esgoto, o que faz com que os 
dejetos sejam lançados em fossas ou diretamente no rio que abastece 
a região. A comunidade é dividida geograficamente em três regiões: a 
parte de cima, a do meio e a de baixo. 

O regime patriarcal é predominante e as mulheres necessitaram 
do grupo de estudantes e professores com a contribuição das diferen-
tes áreas de estudo em ação interdisciplinar visando a ampliação da 
autoestima e o empoderamento das mesmas, principalmente a partir de 
reflexões sobre seus papéis social e cultural e suas condições de gênero 
e sexualidade. Pesquisas nos indicaram que mais de 30% dessas mu-
lheres nomeiam-se chefes da família e provedoras únicas das mesmas.

A renda dessas mulheres está no trabalho doméstico na cidade e 
nas fazendas do entorno, e, para algumas, a produção ainda que rudi-
mentar de artesanato em palha e a produção de doces de banana. 
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Para não concluir, pois o trabalho continua

Figura 9 - Parte da população jovem residente no quilombo de Santana en-
caminhando o grupo de estudantes aos arredores.  

Aprendemos, pois, em nossas atividades de pesquisa, ensino e 
extensão, que, se por um lado, as experiências por nós apreendidas se 
configuram como espaços de desenvolvimento e produção metodoló-
gicos, por outro lado, exigiam/exigem, em sua interpretação e reelabo-
ração, um esforço teórico no sentido de incluir a dimensão educativa 
das massas e, em especial, das mulheres trabalhadoras, nas análises rea-
lizadas e em realização, entendidas como superadoras de repetições e/
ou adaptações de teorias aplicadas a contextos universais de trabalho. 
Por outro lado, entendemos também que as pesquisas e ações voltadas 
para a melhoria das condições de vida e trabalho pouco têm levado em 
conta a diversidade cultural ou incorporado, no seu interior, as digres-
sões sobre conhecimento vivido e convivido e a realidade plural e sin-
gular frente à ostensiva neutralidade e relatividade que acompanham o 
intenso individualismo presente nas diversas faces do positivismo que 
por séculos ainda se incorpora ao conhecimento dito oficial. 

Reconhece-se ainda que o conjunto dos silenciamentos e inca-
pacidades de empoderamento dessas populações trazem como pano 
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de fundo as dificuldades de trabalho e renda como consequência de-
vastadora de sua marginalização étnico-social e o intenso descrédito 
sofrido por eles e evidenciado em nossas pesquisas pelas populações 
do entorno. Nesse sentido, a busca pela cidadania se reflete no exer-
cício desejado pelo trabalho decente e na produção de renda como 
condição sine qua non para o exercício pleno do bem viver e conviver 
dessas comunidades em desvantagem social descrita, ainda que resu-
midamente, na presente pesquisa. 

Nesse sentido, compreendemos a significação dos encontros in-
terculturais que se deseja alcançar de modo a superar as grandes dife-
renças encontradas entre os diferentes grupos sociais, tendo em conta 
que não se deve entender que as comunidades tradicionais devam per-
manecer estaticamente apenas no interior de suas culturas, na medida 
em que todos devem ter acesso aos bens científicos e tecnológicos dis-
poníveis na sociedade contemporânea. 

Importante destacar que, em nossas pesquisas e atividades de 
extensão foram excluídas todas e quaisquer possibilidades de realizar 
atividades turísticas ou um simples olhar fragmentado e exótico sobre 
as culturas em estudo e a situação diferenciada e especifica das mulhe-
res no ambiente laboral; o objetivo foi desenvolver um processo de 
aprendizagem cultural com um olhar para a diferença e para a mul-
tiplicidade e pluralidade das culturas, sempre pouco conhecidas pela 
maioria da população do Rio de Janeiro, em especial pelos alunos e 
alunas dos cursos superiores nas universidade federais. Assim, se in-
cluíram em nossas ações educativas as memórias e experiências das 
comunidades em torno da educação e da escola indígena e quilombola 
e, muito especialmente, reflexões centralizadas nas quilombolas e indí-
genas, tomando como desafio central o confronto e a reconstrução de 
currículos e processos laborais que levem em conta o desejo educativo 
das populações envolvidas. 

O nosso foco na busca de interculturalidade entre mulheres e 
jovens quilombolas e indígenas baseia-se na tentativa de contribuir para 
um alargamento da vivência de cidadania de ambos os grupos étnicos. 
Reconhecemos que muitos teóricos, quando se referem a essa proble-
mática, tendem a pensá-la de forma universalista como se a realidade 
fosse realidade no singular. Sabemos ainda que a vida das mulheres 
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apresenta singularidades e especificidades muito diversas daquela que é 
concebida pelos homens que, tradicionalmente, orientam pensamentos 
e políticas em todo mundo.

No caso das mulheres quilombolas e afrodescendentes, a realida-
de de discriminação é maior do que em outros grupos sociais de mu-
lheres, na medida em que ainda são encaradas por muitos como objetos 
sexuais e disponíveis aos usos sexuais dos homens, à exemplo do que 
ocorria nos tempos da escravidão.

A pesquisa em desenvolvimento nos tem indicado que trabalhar 
com pessoas, neste campo, implica tempos longos de convivência de 
modo a permitir que se construa uma relação de conhecimentos e de 
confiança mínimos, bem como fortes elos comunicativos entre as co-
munidades e nosso grupo de alunos e alunas em formação, principal-
mente quando se transita em um campo complexo que pretende não 
somente o encontro intercultural, mas estabelecer posicionamentos 
políticos mediadores no encontro entre culturas no plural. Importa-
-nos que as comunidades quilombolas e indígenas participem efe-
tivamente na tomada de decisões para a escolha de políticas sociais 
adequadas às suas vidas e trabalho e à eliminação da hierarquização 
presente sob o ponto de vista das relações de poder, principalmente 
entre homens e mulheres na vida comunitária tradicional.
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