
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

CAMPUS BAIXADA SANTISTA 

 

 

 

 

LETÍCIA YUMY TABOSA MATSUNAGA 

 

 

 

 

MULHERES DE FERRO, CABO E AÇO:  

TRABALHO DOBRADO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTOS 

2017 



 

LETÍCIA YUMY TABOSA MATSUNAGA 

 

 

 

 

 

MULHERES DE FERRO, CABO E AÇO:  

TRABALHO DOBRADO? 

 

 

 

 

 

Trabalho apresentado ao Curso de 

Serviço Social da Universidade Federal 

de São Paulo, Campus Baixada Santista, 

como requisito parcial para obtenção do 

título de bacharel em Serviço Social, sob 

a orientação da Profa. Dra. Claudia 

Mazzei Nogueira. 

 

 

 

 

SANTOS 
2017 



 

LETÍCIA YUMY TABOSA MATSUNAGA 
 
 
 
 
 

MULHERES DE FERRO, CABO E AÇO:  

TRABALHO DOBRADO? 

 
 
 
 

Trabalho apresentado ao Curso de 

Serviço Social da Universidade Federal 

de São Paulo, Campus Baixada Santista, 

como requisito parcial para obtenção do 

título de bacharel em Serviço Social, sob 

a orientação da Profa. Dra. Claudia 

Mazzei Nogueira. 

 
 
 
 

Aprovação em: ____/____/________ 
 
 
 
 

 
 

 
 

BANCA EXAMINADORA: 
 
 
 

____________________________________________________ 
Profa. Dra. Claudia Mazzei Nogueira 
Universidade Federal de São Paulo 

 
 
 

 
____________________________________________________ 

Profa. Ma. Marina Coutinho de Carvalho Pereira 
 
 
 



 

 

 

 Matsunaga, Letícia Yumy Tabosa, 1991- 

M434m      Mulheres de ferro, cabo e aço, trabalho dobrado?. / 
Letícia Yumy Tabosa Matsunaga; Orientadora: Prof.ª Dr.ª 
Claudia Mazzei Nogueira.  – Santos, 2017. 

       72 f.: 30 cm. 

 

 

       Trabalho de conclusão de curso (graduação) – 
Universidade Federal de São Paulo - campus Baixada 
Santista, Curso de Serviço Social, 2017. 

      

 

1. Gênero. 2. Porto de Santos. 3. Precarização. I. 
Nogueira, Claudia Mazzei, Orientadora. II. Título. 

                                                                    CDD 361.3 



 
AGRADECIMENTOS 

 

 Ao longo do processo desse Trabalho de Conclusão de Curso, recebi apoio 

de diversas pessoas que, não só me ajudaram na realização objetiva desse estudo, 

mas também deram todo o subsídio emocional necessário, me motivando a seguir 

em frente para desenvolver o estudo sobre as mulheres, que tantas vezes foram e 

são silenciadas e injustiçadas ao longo da história. 

 Então, gostaria de agradecer primeiramente às amarradoras e aos 

amarradores da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) do Porto de 

Santos, sem a participação desses(as) trabalhadores(as) em meu estudo, nada 

disso seria possível. 

À Claudia Mazzei Nogueira, pela forma compreensiva, sincera e afetuosa que 

dedicou a sua atenção e tempo na orientação e construção desse estudo. 

À Ana Cristina Pimenta, Isadora Pimenta, Cidinha Duarte, Lucélia Pires, Nilze 

Tacio, Verônica Vassalo, Elaine Cruz, Paula Casaburi, Laura Maria de Castilho, Ana 

Maria Oliveira, Ana Cinthia Borges, Letícia Carvalho, Glaucia Fernandes, Tamires 

Vallim, Felipe Oliveira e todas as pessoas da Petrobras que fizeram parte dessa 

caminhada de aprendizado e crescimento tanto pessoal como profissional. 

 Agradeço também a todas as pessoas da minha turma, calouras e veteranas 

que me acompanharam durante essa rotina de graduação, seja compartilhando 

experiências, conhecimentos, reflexões durante as aulas, ou até mesmo uma troca 

de palavras, sorrisos e afetos, seja dentro da universidade ou fora dela. Portanto, 

agradeço a Gabriela Padro, Lucas Alberto, Kátia Gonçalves, Camila Conde, Brenda 

Barbosa, Ivana Dias, Aline Pereira, Jaqueline Carneiro, Giovanna Câneo, Karina 

Kratel, Felipe Queiroz, Júlia Clara de Pontes, Nathália Macedo, Evani Rodrigues, 

Karine Macedo, Natália Sirna, Roberta Faria, Erica Pontes, Marli Santos, Mônica 

Peres, Valéria Nobrega, Tatiane Berude, Ricardo Vos, Shislene Assunção, Simone 

Jiquilin, Juliana Picolo, Diogo Pereira, Bruna Lopes, Larissa Zaqueo, Gabriel 

Everton, Ana Lúcia, Carolina Antunes, Wandressa Savaris e outros (as) que de 

alguma maneira, contribuíram para chegar a esse tão esperado momento. 

 À minha amiga de longa data Laís von Atzingen, que mesmo com toda a 

correria que se torna a nossa rotina, pôde revisar com prontidão esse TCC, sempre 



tendo palavras de carinho e incentivo para me oferecer, participando de mais um 

marcante e importante acontecimento da minha vida. 

 Ao querido “Trio Ternura”, que faz jus ao nome, trazendo ternura e apoio para 

os momentos difíceis, objetividade e persistência nos momentos de insegurança e o 

mais essencial de tudo, uma amizade que perpassa todas as circunstâncias, sejam 

boas ou ruins. Ana Paula Martins, amiga para todas as horas, agradeço a 

cumplicidade nos momentos mais difíceis pelos quais passei, através de conselhos 

ou de um abraço afetuoso e sincero, faz com que esse nosso laço de amizade se 

torne a cada ano que passa ainda mais profundo, leal e especial. A Karoline 

Sampaio Felipe agradeço todo seu carinho, atenção e compreensão, suas palavras 

de suavidade em situações duras de seguir em frente e seu jeito único de ver o 

mundo, foram uns dos elementos que criaram nossa amizade, que se solidifica e me 

faz tão alegre a cada dia que passa. 

 Um agradecimento afetuoso e exclusivo ao meu companheiro Maurício 

Cipriano Marinho, que se fez mais que presente nesse Trabalho de Conclusão de 

Curso, desde as suas revisões, no qual leu linha por linha desse estudo, até nas 

pequenas coisas do dia-a-dia. Sendo um parceiro amoroso, sincero, paciente e 

dedicado, se tornando parte imprescindível na minha vida. 

 Por fim, agradeço ao meu pai Manoel Lins de Albuquerque que deu toda a 

infraestrutura e apoio para que esse momento fosse possível. A minha avó Antonia 

Vale de Lima Tabosa que mesmo não estando mais aqui, se fez tão presente em 

minha vida, me ensinando que o cuidar também é amar, sempre acreditando no meu 

potencial. E por último, agradeço especialmente a minha mãe Gilka Maria Tabosa de 

Albuquerque, sinônimo de doçura e determinação, movendo tudo que fosse possível 

para me fazer feliz, sendo meu primeiro exemplo de mulher, resistência e 

perseverança. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e 

totalmente livres. 

 

Rosa Luxemburgo 

 

 

 

 

Não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela 

sejam diferentes das minhas. 

 

Audre Lorde 

 

 

 

 

Qualquer sociedade baseada em dominação, apoia e tolera a violência. 
 

bell hooks 
 
 



 
 

 

RESUMO 

Esse estudo tem como discussão central a importância dos papéis de gênero na 

intensificação do trabalho precarizado da mulher, partindo da reflexão de algumas 

obras de autores (as) que discutem a temática, tais como Antunes, Nogueira, 

Saffioti, Netto, Gounet, Castro, Mészáros, entre outros (as), articulando com os 

depoimentos das amarradoras do Porto de Santos (realizado em 2015, na 

Companhia Docas do Estado de São Paulo – Codesp). Os papéis de gênero 

acompanham a história da humanidade muito antes do advento do capitalismo, tais 

diferenças na divisão sócio-sexual do trabalho e na educação de meninos e 

meninas, trazem consequências subjetivas e objetivas para o ser social. No 

capitalismo, as relações de gênero não são diferentes, uma vez que se constituem 

como relações assimétricas, que perpassam tanto o espaço produtivo, quanto o 

reprodutivo. 
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INTRODUÇÃO 

 

A temática do trabalho e gênero é instigante e se faz necessária para se 

analisar as possibilidades da real emancipação humana. O primeiro contato para o 

desenvolvimento dessa pesquisa, foi através de dois momentos: um deles foi a 

participação no Núcleo de Estudos do Trabalho e Gênero (NETeG), coordenado 

pela Profa. Dra. Claudia Mazzei Nogueira, na Universidade Federal de São Paulo, 

campus Baixada Santista e o outro foi a Iniciação Científica, que teve como título: 

“As Relações Sociais de trabalho no Porto de Santos: a naturalização da 

precarização da força de trabalho feminina”, realizada em 2015. 

 Sendo assim, partindo de nosso estudo de Iniciação Científica citada acima, 

temos agora como discussão central: Qual é a importância dos papéis de gênero e 

da esfera reprodutiva na intensificação da precarização do trabalho feminino. Para 

tanto, utilizamos algumas partes inéditas dos depoimentos das amarradoras 

anteriormente coletados e não utilizados em nossa Iniciação Científica. Portanto, 

salientamos que não foi realizada nova pesquisa de campo, mas sim, uma análise 

reflexiva de uma nova dimensão do tema. 

A atracação, também conhecida como amarração, se caracteriza por uma 

categoria de trabalho que não tem sua função muito difundida, por isso, se torna 

uma categoria profissional desconhecida por muitos, porém interessantíssima, visto 

que existe um número considerável de mulheres trabalhando nesse setor no Porto 

de Santos a serviço da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), que 

até os anos 1990 era uma categoria exclusivamente masculina. Em 2015, ano em 

que foi realizada a pesquisa de campo, a categoria da amarração na Codesp 

contava com 75 amarradores(as), sendo que desse total, 19 eram mulheres (15 

mulheres entrevistadas e 16 homens entrevistados). 

 A função de amarrador(a) se remete a atracação e desancoração dos navios 

que entram e saem do Porto, através das cordas, que podem ser de fibra ou até 

mesmo de aço. Nesse trabalho é preciso amarrar e desatar essas cordas, presas 

aos cabeços, dispostos linearmente em toda extensão do cais. Fora isso, os(as) 

amarradores(as) são responsáveis pela puxada de navio, que é a atividade de levar 
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o navio de um ponto próximo ao outro sem auxílio de rebocador. Nessa profissão 

precisa-se, além de força física, de muita técnica. 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, tendo como base os relatos das 

mulheres amarradoras entrevistadas e priorizando suas vivências, esse estudo teve 

como finalidade a análise e interpretação das informações colhidas e a partir delas, 

realizar uma articulação com o levantamento teórico (Minayo, 2012, p.27). 

Com o objetivo de facilitar a aproximação e conhecimento da realidade de 

nossas entrevistadas, indicamos abaixo um quadro com os dados de todas as 

amarradoras que tiveram seus depoimentos citados nessa pesquisa. Cabe 

esclarecer que, visando preservar a identidade das mulheres entrevistadas, todos os 

nomes utilizados são fictícios. 

 

Nome Idade Escolaridade Naturalidade 
Estado 

Civil 
Filhos (as) 

Composição 
familiar 

Outra 
renda na 
família 

Catarina 35 
Superior 

incompleto 
(pedagogia EAD) 

Aparecida do 
Norte/SP 

Casada 
Sim (6 

anos e 17 
anos) 

Marido e 2 
filhos 

Marido 

Luciana 34 2º grau completo Santos/SP Casada 
Sim (7 

anos e 13 
anos) 

Marido e 2 
filhos 

Marido 

Elisangela 49 2º grau completo Paraná Casada 
Sim (3 

maiores de 
idade) 

Marido e 3 
filhos 

Marido 

Tatiana 34 
Pós-graduação 

(fisioterapia) 
Santos/SP Casada 

Sim (3 
anos) 

Marido e filha Marido 

Dayane 32 2º grau completo Santos/SP Solteira 
Sim (14 
anos) 

Mãe e filha Mãe 

Jussara 27 
Superior completo 

(enfermagem) 
Rio de 

Janeiro/RJ 
Solteira Não Mãe e pai Mãe e pai 

Joana 23 
Superior completo 

(logística) 
Santos/SP Solteira Não Mãe e pai Pai 

Jordana 30 2º grau completo Pancas/ES Solteira 
Sim (13 
anos) 

Filho Não 

Luísa 28 
2º grau completo 

(magistério) 
Sem registro Divorciada 

Sim (6 
anos) 

Filha Não 

Thaís 26 
Superior completo 

(letras) 
Santos/SP Solteira 

Sim (6 
anos) 

Filho Não 
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Desta forma, essa pesquisa teve o intuito de buscar entender as múltiplas 

opressões que recaem sobre a mulher e fazer uma reflexão de como os papéis de 

gênero podem estar relacionados à intensificação da precarização do trabalho 

feminino, a partir das vivências das amarradoras do Porto de Santos, deixando o 

estudo mais rico em exemplos empíricos de como a ideologia de gênero proporciona 

uma dissimulação da condição feminina e da própria classe trabalhadora no 

capitalismo. 

Portanto, no primeiro capítulo, para analisar a importância dos papéis de 

gênero e da esfera reprodutiva na intensificação da precarização do trabalho 

feminino, abordamos brevemente o papel da mulher em diferentes períodos 

históricos. Em seguida, traremos elementos para facilitar o entendimento sobre o 

mundo reprodutivo do capital e seu aparato ideológico, principalmente no âmbito dos 

papeis de gênero. Pontuamos também algumas considerações sobre a razão do 

capitalismo usar elementos como a hierarquia presente na família patriarcal, a 

aparência da “igualdade de oportunidades”, a construção de estereótipos, a 

ideologia do consumo, entre outros, para a manutenção e conservação de seu 

sistema. 

Após essa reflexão focada na esfera reprodutiva, traremos no capítulo II, um 

breve resgate histórico do Porto de Santos, mais especificamente indicando como as 

mulheres se inseriram como trabalhadoras nesse local. Além de trazer alguns 

fundamentos do trabalho contemporâneo e suas transformações, constituindo-se em 

um resumo da história da implementação do método de produção fordista/taylorista, 

do toyotismo e da reestruturação produtiva no contexto neoliberal, a fim de suscitar 

algumas de suas consequências para a classe trabalhadora.  

Nesse ínterim, a presente pesquisa teve a intenção de contribuir para a 

produção de conhecimento e propiciar, entre outros fatores, a reflexão sobre 

algumas desigualdades de gênero presentes em nossa sociedade. Apresentamos 

Paula 32 2º grau completo Santos/SP Solteira Não Mãe e irmã 
Sem 

registro 

Diana 26 2º grau completo Guarujá/SP Casada 
Sim (6 
anos) 

Marido e filho Marido 
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ainda uma reflexão introdutória de como os papéis de gênero podem estar 

relacionados com essa desigualdade e intensificação do trabalho precarizado 

feminino. 
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CAPITULO I 

A MULHER E A ESFERA DA REPRODUÇÃO 

 
 

Na Antiguidade Clássica, mesmo a pólis sendo considerado o berço da 

democracia, havia a divisão social e sexual do trabalho. Era instituído uma 

concepção de cidadania, na qual exclusivamente os homens livres eram 

considerados cidadãos, deixando todos os outros segmentos a margem da 

sociedade, inclusive as mulheres e os escravos. Na divisão sexual do trabalho, as 

mulheres eram responsáveis pelas atividades que se submetiam à esfera doméstica, 

como a alimentação e a higiene de homens e crianças. (NOGUEIRA, 2011, p.19). 

Aos homens cabia o papel de participar das esferas políticas, compostas pela esfera 

privada (seu patrimônio e família) e pela esfera pública (espaço da pólis e 

instituições onde deliberavam as diretrizes e leis da cidade). Já Esparta se 

diferenciava das outras cidades-estados, por darem as espartanas uma relativa 

autonomia e as incentivarem ao intelecto, usando a justificativa de que eram elas 

que davam à luz aos guerreiros da pólis (MATSUNAGA, 2015, p. 8). 

 Contudo, por mais que existissem casos como o de Esparta, o conceito que 

se perpetuou hegemonicamente durante muitos séculos, era de que o conhecimento 

estava ligado majoritariamente aos homens. 

 Na Idade Média (período que vai do século V ao XV), as mulheres eram 

submetidas a trabalhos tais como: lavar, tecer, cuidar de crianças e adolescentes, 

cozinhar, entre outros afazeres domésticos. As mulheres dos camponeses e servos 

eram as que trabalhavam mais, em virtude de trabalharem com seus maridos no 

campo e serem as únicas responsáveis pelas tarefas domésticas. Já as mulheres da 

aristocracia medieval eram submetidas a pactos entre reis que combinavam 

casamentos para suas filhas, visando a continuidade da linhagem e herança de seus 

bens, nome e reino (NOGUEIRA, 2011, p. 9-19). 

Referente a educação predominante na Idade Moderna e que se seguiu até 

meados do séc. XIX, as meninas eram instruídas para seus futuros papéis de mãe, 

dona-de-casa e esposa, no qual desde muito cedo eram educadas a realizar todos 
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os afazeres domésticos, além de outras atividades de lazer para os homens, como 

tocar instrumentos musicais, cantar e pintar. 

 As diferenças sociais eram algo que marcavam muito a condição da 

educação dessas jovens, a liberdade era maior a depender da posição social que se 

encontrava. A jovem aristocrata possuía um mestre, responsável por ensinar um 

pouco de latim e escrita, já a garota de família burguesa, era educada pela mãe ou 

passava um período no colégio interno. O modo de criação das jovens da classe 

trabalhadora contrastava com essa realidade burguesa. No caso das jovens 

pertencentes à classe trabalhadora, partiam desde tenra idade para trabalhar, sem 

nenhuma preocupação com a sua instrução. 

  Isso começa a se modificar, no início de 1900, dado que ocorre a transição 

do sistema capitalista industrial, para o monopolista1. Nesse período, com o 

desenvolvimento das economias nacionais, cresce de maneira eminente o setor de 

serviços, precisando de mulheres com qualificação maior, no que se refere a sua 

escolaridade. Conforme Saffioti: 

 

 As mulheres dos estratos médios, cuja educação era quase 
inteiramente negligenciada, tiveram estendido seu período de escolarização, 
o que lhes possibilitou o exercício de ocupações auxiliares nos serviços de 
escritório e vendas. O papel da educação como elevador educacional e 
como fenômeno no correlato à expropriação da pequena burguesia 
proprietária pelo capitalismo monopolista (2013, p.84). 

 
 

Entretanto, a situação no Brasil teve características peculiares, dado que a 

escravidão era um dos pilares que movimentava a economia do país e que se 

estendeu durante muitos séculos, sendo um dos países que mais demorou a 

legitimar a abolição, ocorrendo apenas em 1888 com a assinatura da Lei Áurea pela 

princesa Isabel. Desta forma, tanto o homem negro quanto a mulher negra, eram 

                                                           

1 Na tradição teórica que vem de Marx, está consensualmente aceite que o capitalismo, no último 
quartel do século XIX, experimenta profundas modificações no seu ordenamento e dinâmica 
econômica (…). Trata-se do período histórico que ao capitalismo concorrencial sucede o capitalismo 
dos monopólios, articulando o fenômeno global, (…) que tornou-se conhecido como o estágio 
imperialista. O capitalismo monopolista recoloca, em patamar mais alto, o sistema totalizante de 
contradições que confere à ordem burguesa os seus traços basilares de exploração, alienação e 
transitoriedade histórica. (…) A constituição da organização monopólica (…) – na qual o sistema 
bancário e creditício tem o seu papel econômico-financeiro substantivamente redimensionado – 
comporta níveis e formas diferenciados que vão desde o “acordo de cavalheiros” à fusão de 
empresas, passando pelo pool, o cartel e o truste (NETTO, 2005, p. 19-20).  
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vistos como “unidades de trabalho lucrativas, para os proprietários de escravos elas 

poderiam ser desprovidas de gênero” (DAVIS, 2016, p. 17). 

Sendo assim, a mulher negra desempenhava um papel para além de ser 

apenas uma unidade de trabalho. Na sua condição de escrava, cabia a ela 

desempenhar também a função de instrumento de prazer sexual de seu senhor, 

criando uma miscigenação forçada ao longo desse período. Como Angela Davis 

evidencia bem em sua obra: 

 

Mas as mulheres também sofriam de forma diferente, porque eram 
vítimas de abuso sexual e outros maus-tratos bárbaros que só poderiam ser 
infligidos a elas. A postura dos senhores em relação às escravas era regida 
pela conveniência: quando era lucrativo explorá-las como se fossem 
homens, eram vistas como desprovidas de gênero; mas, quando podiam ser 
exploradas, punidas e reprimidas de modo cabíveis apenas às mulheres, 
elas eram reduzidas exclusivamente à sua condição de fêmeas (2016, 19). 

 

Ao se rebuscar sobre a mulher negra na história, essas mulheres tiveram 

características muito diferentes das mulheres brancas, como escravas, tiveram 

“todos os outros aspectos de sua vida ofuscados pelo trabalho compulsório” (DAVIS, 

2016, p.17), o que em grande parte, não ocorreu com as mulheres brancas da 

classe trabalhadora. Conjuntura essa que de certo modo, se mantém até os dias de 

hoje. 

 A partir desse breve resgate histórico, podemos afirmar que a educação e a 

diferença nos papéis de gênero existem antes mesmo da sociedade capitalista e se 

mantém durante todos os diferentes processos sócio-históricos e culturais. 
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I.1. Os papeis de gênero na sociedade capitalista contemporânea 

 

Vivemos em um momento da nossa sociedade, no qual praticamente tudo 

que nos cerca tem cunho sociocultural, inclusive a construção de concepções como 

o da família. No capitalismo, a família ideologicamente cultivada, é a família 

heteronormativa, monogâmica e patriarcal, ou seja, onde há a união de um homem e 

uma mulher2, no qual não pode haver outro fruto extraconjugal além dos 

consanguíneos – embora haja uma aceitação e tolerância maior quando isso ocorre 

com o sexo masculino do que com as mulheres – e sendo o homem o que tem a 

posição central e de dominação, mesmo que seja a mulher que tenha a renda 

substancial para o sustento de sua família. 

No entanto, é necessário ressaltar, que essa relação de subordinação não 

está dicotomizada em “homens dominadores de um lado e mulheres subordinadas 

de outro” (SAFFIOTI, 1987, p.16). Indo mais além, podemos dizer que “o ser social é 

um complexo de complexos, cuja reprodução se encontra em variadas e múltiplas 

interações parciais e relativamente autônomas, porém onde a totalidade exerce, 

sempre, uma influência predominante no interior destas interações” (LUCKÁCS, s/d, 

p.149 apud NOGUEIRA, 2011, p.146). Existem estruturas de dominação na 

sociedade capitalista que não se resumem somente a de gênero, há uma extrema 

desigualdade referente a classe, raça/etnia e orientação sexual também. 

Sendo assim, a oferta de oportunidades e acesso aos bens de produção, 

consumo e outras riquezas são iniquamente distribuídas. Isso advém porque o 

capitalismo só consegue se manter, reproduzir e expandir através dessas 

desigualdades, construindo uma espécie de “pirâmide social”. Contudo, é 

disseminada uma ideologia ilusória de que todos possuem oportunidades iguais e 

que a má distribuição dessas riquezas acontece por conta de seus dotes naturais e 

                                                           

2  Nesta tese será discutida a categoria família na conformação do modelo ideal para a sociedade 
conservadora (pai, mãe, filho homem e filha mulher), mas reconhecemos que existem outras 
conformações familiares, que não se resumem somente a esta. Tendo em vista as famílias 
constituídas de casais homoafetivos, pessoas transgêneros, etc. 
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da meritocracia, isto é, as pessoas que possuem a maior parte de toda a riqueza 

socialmente produzida a merecem, pois “batalharam duro” para isso. Em 

conformidade ao abordado por Baran e Sweezy no texto de Mészáros: 

 

O igualitarismo da ideologia capitalista é uma de suas forças, que não 
se deve descartar levianamente. Desde a mais tenra infância as pessoas 
aprendem por todos os meios concebíveis que todos têm oportunidades 
iguais e que as desigualdades com que se deparam não são resultado de 
instituições injustas, mas de seus dotes naturais superiores ou inferiores 
(s/d, p.171, apud 2002, p.274, grifo do autor). 

 

Tomando como base os fatores citados acima, podemos refletir que o poder 

do domínio está nas mãos da figura do homem branco, rico e hétero. Toda figura 

que foge a esse padrão está, portanto, sendo subordinada de alguma maneira, 

tendo em vista a mulher negra, trans, homossexual e pobre a mais prejudicada 

dentro dessa “pirâmide”. 

Outro elemento decisivo para a manutenção das relações de poderes dentro 

do capitalismo é a construção de estereótipos que alimentam essas desigualdades. 

No que tange ao gênero, podemos usar como exemplo algo simples, mas que está 

profundamente entrelaçado de preceitos tendenciosos: ao imaginarmos uma menina 

vestida e brincando com seus brinquedos dentro de seu quarto, em grande parte das 

pessoas, vão mentalizar um quarto com detalhes rosa, ela brincando de fingir ser 

mãe de sua boneca, de princesa ou de casinha, usando sua roupa rosa, florida, 

violeta, etc. Detalhes que lembram amabilidade, suavidade, delicadeza e beleza. E 

quando se é imaginado um garoto nessa mesma circunstância, em sua maioria, vão 

pensar em um quarto com detalhes azul, com o menino brincando de fingir salvar o 

mundo com seus bonecos de ação, de bola ou de carrinho, usando suas roupas com 

super-herói ou esportes, azul, verde, etc. Detalhes que remetem a energia, força, 

impulsividade e coragem. 

Se seguirmos esse princípio, atribuem-se mundos distintos entre o homem e 

a mulher, no qual a mulher lembra a passividade, resignação, fragilidade, emoção, 

insegurança, etc. Já o homem, deve estar ligado à atitude, independência, 

impetuosidade, virilidade e força. São padrões artificiais, impostos para as pessoas 

desde o dia de seu nascimento, qualquer indivíduo que saia fora desses modelos 

designados para cada sexo, é duramente reprimido, seja pelos pais/família, escola, 

Igreja ou outras instâncias da sociedade – que em grande parcela – são 

responsáveis por difundir essa ideologia. 
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Há uma concepção hegemônica, em que tal ideologia de gênero é colocada 

como um processo natural do ser humano, em outras palavras, é afirmado que já 

nascemos com esta tendência de se voltar para as características citadas acima. 

Isso se torna uma corrente ideológica muito perigosa, em razão de se montar um 

cenário no qual é naturalizado que a mulher seja responsável pelo âmbito do 

trabalho doméstico, tornando-se um símbolo de cuidadora com o rótulo de “ternura, 

carinho e amor”, enquanto no homem é depositado muito mais a expectativa de que 

ele seja encarregado do espaço público e que gerencie atividades que requerem a 

força física. Como destaca Saffioti: 

 

Não basta, entretanto, conhecer a capacidade humana de transformar 

o reino natural. É preciso atentar para o processo inverso, que consiste em 

naturalizar processos socioculturais. Quando se afirma que é natural que a 

mulher se ocupe do espaço doméstico, deixando livre para o homem o 

espaço público, está-se rigorosamente, naturalizando um resultado da 

história (1987, p.11, grifos da autora). 

 

Desta forma, por mais que tenha ocorrido a abertura do mercado de trabalho 

para as mulheres, até mesmo em locais que antes praticamente não havia força de 

trabalho feminina (como retornaremos brevemente no capítulo II), o papel que a 

sociedade capitalista ainda atribui à mulher é o de cuidadora da prole e do lar. 

Ocorre também que o capital, abriu o mercado de trabalho para as mulheres, 

não com a esclarecida preocupação da emancipação feminina, mas com a sua 

necessidade de expansão3. Isso trouxe uma série de complicações para as 

mulheres, posto que por muitas vezes elas tenham que aceitar os piores trabalhos e 

remunerações, continuam desempenhando o papel principal de cuidadora da família 

e do lar, ocasionando, em grande medida, uma dupla jornada para as trabalhadoras 

assalariadas.  

Além disso, a mulher por ocupar esse papel principal de cuidadora de sua 

prole, ocorre uma culpabilização da mesma pelos problemas recorrentes na 

                                                           

3   “O impulso expansionista cego do sistema do capital é incorrigível, porque não pode renunciar a 
sua própria natureza e adotar práticas produtivas compatíveis com a necessidade de restrição 
racional em escala global (...). Consequentemente a necessidade inevitável de assegurar a 
administração sustentável das condições de controle sociometabólico e da produção do contexto 
global adequado se revela como algo irremediavelmente além do alcance do capital, não importa até 
onde e quão perigosamente se extralimite o sistema” (2002, p.259). Parafraseando Mészáros: Para 
se manter, o capitalismo necessita produzir cada vez mais e sem parar. Não importando quem e/ou o 
que ele precise devastar. Porém os recursos e territórios são limitados e para o capitalismo existir, ele 
precisa expandir tanto a sua produção, quanto seu domínio a todo custo. 
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sociedade, dentre eles: difusão irrefreável da cultura das drogas, fazendo com que 

cada vez mais jovens cometam uso abusivo dessas substâncias nocivas, aumento 

da taxa de criminalidade juvenil, estupro de meninas adolescentes, entre outros. 

Quando ocorre esse tipo de disfunção social, grande parcela culpa a mãe por não 

ter educado direito seus filhos e filhas, ao invés de associar também tais problemas 

com a desresponsabilização do Estado, retrocesso dos direitos sociais, muitas vezes 

a omissão do pai no cuidado do seu filho e/ou filha – pesando um encargo ainda 

maior para a mulher, disseminação da cultura do estupro e outros pensamentos 

machistas, etc. 

Uma das formas de enfrentamento do cenário colocado acima, é a luta 

feminista, que também contribuiu significativamente para que a mulher tivesse maior 

abertura no mundo produtivo e outros direitos iguais aos dos homens, inclusive os 

judiciais. Sendo o contexto social da Revolução Francesa e o Iluminismo, um dos 

pontos-chaves para seu desdobramento futuro, no qual ganha um novo contexto 

com a sociedade liberal europeia, que emergia no século XIX - tal movimento teve 

como núcleo irradiador a Inglaterra. 

No Brasil, o movimento feminista veio tardiamente, assim como o movimento 

operário, isso se deve ao fato de que a sociedade brasileira era essencialmente 

escravista, latifundiária e elitista, sendo o último país da América do Sul a abolir a 

escravidão, em 1888, mesmo assim a prática se manteve no centro da vida 

econômica e política nacional, além do Estado comprometido com o poder privado e 

interesses pessoais (COUTO, 2004, p. 77). 

O movimento feminista no Brasil emergiu com a influência dos imigrantes 

europeus - que carregavam ideais comunistas, socialistas e anarquistas - e teve 

suas maiores manifestações iniciais, devido a participação de Bertha Lutz, Olga de 

Paiva Meira, Carrie Chapman Catt e entre outras intelectuais. A partir de então criou-

se a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino (que tinha como premissa o 

direito ao voto, livre acesso de mulheres aos campos de trabalho, entre outras 

medidas emancipatórias femininas), sufrágio feminino (em 1932, no governo de 

Getúlio Vargas), Estatuto da Mulher, etc. (SAFFIOTI, 2013, p. 357, 360 e 378). 

Entretanto, por mais que se tenha avançado na questão dos direitos sociais 

da mulher e tenha uma crescente presença da força de trabalho feminina em 

diversas áreas, a mulher muitas vezes se sobrecarrega com as tarefas do trabalho 

produtivo e do trabalho reprodutivo, não havendo uma mudança significativa na 
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divisão de tarefas do campo doméstico entre o homem e a mulher (MATSUNAGA, 

2015, p.4).  

Podemos situar essa circunstância com o depoimento da amarradora 

Catarina, ao ser indagada sobre a divisão das tarefas em casa, comenta que seu 

marido também trabalha no Porto como guarda portuário – trabalhando de turno, 6 

horas por dia -, mas que mesmo assim a maior parte da responsabilidade de cuidar 

da casa e das filhas ainda recai sobre ela, embora seu marido a ajude: 

 

Sim. Sobrecarrega mais a mulher, mas tem ajuda com minha filha, com meu 

marido levar, buscar, levar pra natação, essas coisas assim. E a outra 

minha filha mais velha também me ajuda um pouco. 

 

 Reiterado pela fala de Luciana e Elisangela consecutivamente, cabe ressaltar 

que ambos os maridos trabalham e tem uma carga horária menor que elas: 

 

Meu marido joga o lixo (risos). Ele chega e vai se deitar. Minha filha é que 
me ajuda muito, que cuida do filho menor também. 

 
Faço comida, lavo louça, limpo e arrumo o banheiro. Mas não procuro muita 
coisa para fazer não, se não, não paro, mas sempre tem coisa pra fazer. 
Meu marido me ajuda mais que meus filhos, ele lava e recolhe a roupa, me 
ajuda na cozinha, já é alguma coisa. 
 

Tal situação se repete na resposta de Tatiana: 

 

Lavo louça, limpo a casa, faço comida, arrumo roupa, arrumo tudo! Vou 
acabar é lá pra meia noite e meia, aí dou uma atenção pra minha filha e 
depois vou dormir. Eu já conversei várias vezes isso com ele, pra ele me 
ajudar né? Mas não tem jeito, ele nunca me ouve. Sempre sou eu que 
acabo fazendo tudo. A única coisa que ele faz é levar a menina pra escola e 
cuidar dela, mas cuidar assim né? Eu já deixo tudo prontinho, deixo a 
roupinha dela separada, deixo a comida na mesa, tudo arrumadinho (...). E 
quando não tem aula, ele não dá banho na menina! Eu peço pra ele 
colaborar mais, mas quando eu chego em casa cansada, encontro tudo 
bagunçado, é copo em cima da janela, sujeira jogada no chão, louça pra 
lavar (In: MATSUNAGA, p.31. 2015). 

 

Cabe destacar que a ajuda não pode ser confundida com a real divisão das 

tarefas domésticas, visto que a ajuda se remete a algo pontual e a divisão é quando 

as tarefas são distribuídas de fato equitativamente entre o casal e realizadas 

rotineiramente por ambos. 
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Outro cenário recorrente, é quando a principal responsável pelas tarefas 

domésticas são as mães das amarradoras que não são casadas. Como é o caso de 

Dayane4 que mora com sua mãe e filha: 

 

Então, minha mãe, ela arruma a casa né. E quando eu chego, eu lavo as 
minhas roupas, arrumo meu quarto. Lavo a roupa da minha filha, assim, a 
parte da minha filha, eu faço. Mas a minha mãe, ela arruma a casa, faz as 
coisas dentro de casa, mas aí na minha folga eu pego para ajudar ela e 
quando estou em casa também, quando dá para eu dar uma ajudada, eu 
ajudo. 
 

O mesmo acontece com Jussara5 e Joana6, que também moram com seus 

pais, mas não possuem filhos: 

 
Só o meu quarto que eu arrumo e lavo minhas roupas. Às vezes quando eu 
tô de folga eu faço outras coisas, limpar o quintal, banheiro. Meu pai às 
vezes faz comida – ele gosta de cozinhar (risos) – e minha mãe arruma o 
quarto, essas coisas assim, lava a roupa do restante do pessoal, etc. 
 
Tudo isso é responsabilidade da minha mãe. Ajudo quase todo o dia, 
depende. Mas em casa é ela que faz, a maioria. 

 

Podemos analisar que mesmo com fatores que devem ser levados em 

consideração, tais como: gerações diferentes; família na qual a pessoa responsável 

do lar não trabalha ou é aposentada; os homens terem uma carga horária de 

trabalho menor do que as suas mulheres que participaram das entrevistas; contextos 

em que a família não seja determinada por um casal; etc., a principal responsável 

pela tarefa de cuidar dos filhos e afazeres do lar continua sendo uma mulher. Esta 

circunstância se constitui em mais um campo de dominação masculina presente na 

constituição da família patriarcal.  Além disso, segundo Nogueira, mesmo quando 

não se tem a figura de fato do homem na família, os papéis se mantêm preservados, 

uma vez que a atribuição continua sendo para aquele ou aquela que cumpre a 

função da “mãe” e o de provedor para aquele ou aquela que cumpre a função de 

“pai”. Essa realidade confirma a manutenção da lógica capitalista na esfera da 

reprodução, mostrando que os interesses do capital, independente da conformação 

familiar, está preservada através da conservação desses papéis. (mímeo; 2016) 

                                                           

4 Sua filha tem 14 anos e sua mãe é pensionista. 

5  Seu pai é eletricista de automóveis e sua mãe professora de geografia. 

6  Por seu pai ser caminhoneiro, não costuma vê-lo com frequência e sua mãe não trabalha. 
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 Essa situação, em sua maioria, está presente em toda sociedade que possui 

processos reguladores, como o próprio nome já diz, estes têm a intenção de regular 

e manter a “reprodução sociometabólica” do sistema dominante ativo. No caso do 

capitalismo, esses processos estão em um “emaranhado de toda uma rede de 

relacionamento dialéticos”, ou seja, estão profundamente articulados. Como dito 

anteriormente, o capitalismo se mantém e reproduz através da desigualdade, com a 

disseminação e imposição de ideologias e instituições alienadoras, por conseguinte: 

 

 (...) os imperativos alienantes do sistema estabelecido da reprodução 

econômica exigem um controle social discriminatório e hierárquico, afinado 

com o princípio antagonista estruturador da sociedade, e o correspondente 

modo de administrar o processo do trabalho, o “macrocosmo” abrangente 

desse tipo encontrara seu equivalente em todos os níveis do intercâmbio 

humano, até mesmo nas menores “microestruturas” ou “microcosmos” da 

reprodução e do consumo habitualmente teorizados sob o nome de “família” 

(MÉSZÁROS, 2002, p. 268, grifos nossos). 

 

De acordo com Mészáros, a família tem uma função fundamental no 

capitalismo, tanto de propagar e conservar a ideologia dominante7, como de ser a 

unidade consumidora básica da sociedade. Nesta conjuntura, devemos nos atentar 

para função que a família desempenha no capitalismo, sem ela a perpetuação de 

conceitos como da propriedade privada e da ordem social - de um lado a figura 

presunçosamente dominante, e do outro a de “devidamente” submissa, não valendo 

apenas para a divisão de classes, mas para maioria das relações sociais que 

vivemos - não existiriam. 

Uma vez que existam as forças hegemônicas do “macrocosmo” e 

consequentemente seus “microcosmos” de propagação e preservação de valores 

que provém às estruturas hierárquicas em nossa sociedade; não importa quão boas 

e igualitárias sejam as intenções e atitudes de um indivíduo e/ou sua família.  O que 

deveria ser a real e concreta igualdade de gênero, não passará de um caso isolado, 

em virtude de que existe uma estrutura eminente capaz de “engolir” tais atitudes 

individuais. 

                                                           

7  Por mais que existam instituições que propaguem a ideologia de gênero (Igreja, ensino formal, 
ciência, etc), a família é o “microcosmo” central de disseminação dessas ideias, é geralmente nessa 
microestrutura que se tem as vivências primárias da moral (“o que é certo ou errado”) e dos laços 
afetivos (entre cônjuges, irmãos, filhos e pais, etc), que serão transmitidos aos membros da prole e 
perpetuado tais preceitos por gerações. 



24 
 

 No que condiz a família ser a unidade consumidora básica, é crucial enfatizar 

o sistema de reprodução do capital, que está ligado a uma produção desenfreada de 

mercadorias, criando muitas vezes fetiche das mesmas e necessidades supérfluas. 

Tal produção não pode parar, caso isso aconteça, gera crises estruturais no capital, 

o que deveria ser um consumo consciente e uma distribuição equitativa das riquezas 

socialmente produzidas, torna-se uma máquina de consumo desenfreado e que a 

ordem do dia, em grande medida, será a de “produzir, comprar e desperdiçar a todo 

vapor”, tudo isso em juízo de manter essa economia vitalmente ativa. 

 Consequentemente, tal sistema está ligado a “economia individual” e a 

“microestrutura” da família. Individual posto que o consumo não se dê de forma 

comunitária – vide o grande desperdício de alimentos e outros produtos8 – e o 

capitalismo perversamente faz com que a família dissemine a ideologia do consumo, 

fazendo-a comprar massivamente as mercadorias e mergulhar em um “mundo de 

propagandas e fetiches”, girando a máquina do capital nesse ciclo vicioso de 

consumo e desperdício. 

 Esse contexto se reflete nas relações desiguais entre homens e mulheres, na 

qual Saffioti traz uma contribuição importante nesse âmbito ao afirmar que: 

 

 Das relações assimétricas, desiguais, entre homens e mulheres 
derivam prejuízos para ambos. Basta observar atentamente o tipo mais 
frequente de relações homem-mulher para se chegar a esta conclusão. 
Cabe, então, perguntar quem beneficia este estado de coisas, já que forças 
poderosas tentam, de todos os modos, impedir que nele se operem 
mudanças (1987, p.20). 
 

 Ao se educar a criança através da ideologia de gênero, grandes serão as 

suas consequências a curto e longo prazo, tanto para o homem, quanto para a 

mulher, esse preço a ser pago de ambos, excede o campo econômico e o de 

consumo, transborda para todos os âmbitos da vida, trazendo consequências 

objetivas e subjetivas para o indivíduo. 

 Ao começar pelos homens, esses são incumbidos de ser o provedor das 

necessidades de sua prole, é colocado como reverencia a imagem do patriarca, ou 

                                                           

8  A quantidade de alimentos produzida é o suficiente para alimentar todas as pessoas no mundo, 
mas uma em cada nove pessoas no mundo ainda passa fome ou está desnutrida, de acordo com 
dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). Enquanto 
milhões de pessoas passam fome, um terço de todo o alimento produzido no mundo acaba no lixo, 
segundo a FAO. Isso representa 1,3 bilhão de toneladas por ano (OBSERVATÓRIO 3º SETOR, 
2017). 
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seja, aquele homem que chefia sua família e por conta disso, merece respeito, 

veneração e obediência. Todavia, é interessante ressaltar quanto ao desemprego 

crônico que existe na sociedade capitalista, fazendo com que a grande maioria dos 

homens se encontre no exército industrial de reserva. Ora, se a maioria dos homens 

que deveriam ser os patriarcas de sua família encontram-se desempregados, os 

desdobramentos psicológicos em cima destes são grandes, uma vez que a situação 

gera sentimentos de fracasso, impotência, frustração, etc. 

 Ademais, a representação do homem não está somente associada a êxito 

econômico, em conformidade com o que foi colocado anteriormente, o homem está 

ligado à atitude, independência, impetuosidade, virilidade, força, etc, inclusive ao 

título de “pegador”, aquele que é glorificado caso tenha várias relações sexuais com 

distintas mulheres. Caso o homem fuja desse padrão imposto e seja franzino, 

afetivo, tímido, sensível, etc, é obrigado a agir de forma contrária a essas 

inclinações, castrando tais características por serem consideradas femininas, a fim 

de que iniba sua sensibilidade - um bom exemplo disso, é quando vemos adultos 

dizendo aos meninos para “engolir o choro”, porque “homem não chora” -, trazendo 

sérios danos subjetivos ao sujeito (SAFFIOTI, 1987, p.25). 

 Em relação às mulheres, existe uma série de implicações, uma das 

fundamentais é a do preconceito, como o próprio nome carrega o significado, é 

quando se propaga conceitos e ideias, sem exame crítico, generalizando 

irracionalmente algo. Neste caso, a suposta supremacia masculina entra em ação, a 

imagem da mulher é taxada com inferioridade e de tanto se encontrar na condição 

de subordinação, muitas mulheres acreditam nesse preconceito. 

 Mais ainda do que isso, estudos recentes realizados por especialistas da 

Universidade de Nova York, Universidade de Illinois e da Universidade de Princeton, 

nos Estados Unidos, mostraram que meninas de seis anos tendem a considerar que 

as mulheres são menos inteligentes que os homens – idade na qual as crianças 

começam a se apropriar melhor das noções de estereótipos de gênero -, o 

experimento se deu da seguinte forma: 

 

Na primeira fase, uma história sobre alguém muito inteligente era 
contada, sem revelar o gênero do personagem. Depois, os coordenadores 
perguntavam às crianças quem eles acreditavam ser a pessoa mostrando 
imagens de homens e mulheres desconhecidos. 

Aquelas com cinco anos de idade escolhiam o próprio gênero como 
mais inteligente. Mas as meninas de seis e sete anos eram menos 
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propensas a considerar as mulheres sinônimo de inteligência quando em 
comparação com os meninos em relação aos homens. 

Na segunda parte, eram apresentados dois tipos de jogos: os jogos 
para pessoas "muito, muito inteligentes" e os jogos para pessoas "muito, 
muito esforçadas". Ambos, porém, eram quase iguais em nível de 
dificuldade. Os mesmos resultados do primeiro experimento se repetiram. 

Entre as crianças de cinco anos, nenhuma grande diferença de 
resposta apareceu. Mas a partir dos seis anos, as meninas eram mais 
propensas a escolher o jogo para pessoas esforçadas em detrimento do 
para pessoas inteligentes. (REVISTA GALILEU, 27/01/2017) 

 
 

 Esses resultados nos mostram que desde a infância as crianças são imbuídas 

a pensar dessa forma, marcando-as pelo resto de suas vidas. Acredita-se na ideia 

de que as mulheres são menos capazes de agir pela razão, que por conta de serem 

reconhecidas como o “sexo frágil” devem se resignar a quase tudo, prevalecendo o 

sentimento de insegurança. Utilizando-se da comparação feita por Saffioti em sua 

obra: “Mulher dócil é contrapartida de homem macho. Mulher frágil é contraparte de 

macho forte. Mulher emotiva é a outra metade de homem racional. Mulher inferior é 

a outra face da moeda do macho superior” (1987, p.29). E tal construção social da 

supremacia masculina e inferioridade feminina, perpassam por diversas culturas, 

inclusive a oriental, consoante ao exemplo dado por Hirata, de como isso é cultivado 

no Japão: 

 

 De fato, a aceitação e a interiorização da divisão sexual do trabalho, 
tanto entre o trabalho doméstico e trabalho assalariado quanto dentro do 
próprio trabalho assalariado, é o objetivo da primeira socialização das 
crianças. (...) 
 Assim, desde o nascimento, a menina é educada a respeitar os 
homens, que serão os primeiros (ao contrário do ladies first da ética 
ocidental) a ser servidos à mesa e a ter melhores pedaços, os primeiros a 
entrar no banho, o que consagra e reproduz o preceito feudal das mulheres 
dentro e dos homens fora e a regra da obediência da jovem ao pai, da 
casada ao marido e da idosa ao filho mais velho (2002, p.135 e 136). 

 
 

 A cultura ocidental é arraigada do etnocentrismo europeu, sendo assim, 

coloca-se a Europa cristã como um modelo superior e a ser seguido pelos demais 

continentes, tal modelo propaga dois arquétipos de mulher: a culpada pelo pecado 

original - através da figura icônica da Eva na bíblia, concomitantemente responsável 

pelos pecados cometidos pelos homens e a da virgem Maria, sofredora e 

“preservada livre de toda a mácula do pecado original”. Através desses dois modelos 

difundidos, nasce o paradigma da mulher dona-de-casa, mãe e mártir e a “da outra”, 

a amante, “máquina de proporcionar prazer”, a que não serve para ser mãe ou 
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cuidar de um lar. Cabe situar a característica do “homem pegador” colocada acima, 

na hipótese de a mulher ter essa mesma atitude, ela será malvista pela maioria da 

sociedade. 

 Sobretudo uma coisa é certa, tais arquétipos apresentam, muitas vezes, 

mulheres infelizes e colocam a mulher como subordinada ao homem. O que nos 

leva a refletir sobre a fala de Tatiana, que ao ser entrevistada, se referiu inúmeras 

vezes ao marido de uma forma descontente, conforme já indicamos anteriormente. 

Ou seja: 

 

A conclusão óbvia não é nada mais nada menos que a seguinte: enquanto 
“santas” e “prostitutas” continuarem a representar os papéis de que a 
hipócrita sociedade burguesa lhes atribui, o status quo, o estado de coisas 
presente, encontrará suporte para se manter intacto, intocável”. 
(Saffioti,1987, p.32). 
 

 Outro fator fundamental da conservação desses estereótipos de gênero é a 

resignação, componente muito marcante na educação feminina. Ainda segundo 

Saffioti:  

 

A resignação, ingrediente importante da educação feminina, não significa 
senão a aceitação do sofrimento enquanto destino da mulher. Assim, se o 
companheiro tem aventuras amorosas, ou uma relação amorosa estável 
fora do casamento, cabe à esposa resignar-se. Não deve ela, segunda a 
ideologia dominante, revidar na mesma moeda. A esposa, na medida em 
que se mantém fiel ao marido, ainda que este lhe seja infiel, recebe 
aprovação social. (...). Se, contudo, decide infringir a norma e desfrutar do 
prazer junto a um amante, merece, de acordo com a cartilha da ideologia 
dominante, ser assassinada pelo marido (p.35, grifo da autora). 

 

  A partir das referências da ideologia de gênero citadas acima, podemos 

concluir que tais relações desiguais trazem prejuízos tanto para o homem, quanto 

para a mulher, então qual seria o motivo de não ocorrer um grande motim contra 

essas relações impostas? 

 Um dos fatos mais relevantes a se enfatizar novamente, é a dimensão da 

família como importante aspecto na manutenção da preservação do domínio do 

capital sobre a sociedade em geral. É internalizado um sistema de valores 

visceralmente injusto e arbitrário, “que determina o que pode ser considerado um 

rumo aceitável de ação dos indivíduos que querem ser aceitos como normais (...). É 

por isso que encontramos por toda parte a síndrome da subserviência internalizada 

do conheço-meu-lugar-na-sociedade. (...)”, qualquer atitude que conteste esse 

sistema de valores, se torna uma infâmia para o capital (MÉSZÁROS, 2002, p.271, 
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grifos do autor). Ademais, existe também a alusão falsa igualdade de oportunidades 

e liberdade, conforme apontado no começo deste subcapítulo. 

A reificação9 e alienação10 também se tornam fatores indispensáveis para o 

mantimento dessas relações assimétricas, indo de encontro ao mencionado por 

Mészáros, que analisa tais fundamentos através da obra O Capital de Marx da 

seguinte forma: 

 

O sistema do capital não é apenas “aparentemente irracional”, mas 
completa e irremediavelmente irracional; além disso, não é impessoal em 
sua natureza real, mas apenas aparentemente impessoal. Ou seja, ele é 
impessoal apenas devido ao fetichismo da mercadoria historicamente 
prevalecente, que faz com que um tipo de relação entre o homem – sob o 
modo de controle sociometabólico do capital – assuma seus olhos “ a forma 
fantástica de um relacionamento entre coisas”, para que “sua própria ação 
social assuma a forma de ação de objetos que dominam produtores em vez 
de serem por eles dominados” (p.281, grifos do autor). 

 

 Neste ínterim, apesar das conquistas legalistas e uma abertura de espaço 

para as mulheres em diversos campos da sociedade capitalista – como, por 

exemplo: maior representatividade com programas televisivos, filmes e seriados com 

protagonistas mulheres, a mídia que vez ou outra abre espaço para a discussão da 

“liberdade feminina”, crescente ingresso de mulheres em carreiras que antes eram 

ocupadas apenas por homens, mais mulheres ocupando cargos de lideranças, etc – 

não ocorreu uma mudança significativa quanto a emancipação feminina, muito 

menos referente a emancipação humana. 

                                                           

9  A Reificação é o ato (ou resultado do ato) de transformação das propriedades, relações e ações 
humanas em propriedades, relações e ações de coisas produzidas pelo homem, que se tornaram 
independentes (e que são imaginadas como originalmente independentes) do homem e governam 
sua vida. Significa igualmente a transformação dos seres humanos em seres semelhantes a coisas, 
que não se comportam de forma humana, mas de acordo com as leis do mundo das coisas. A 
reificação é um caso “especial” de alienação, sua forma mais radical e generalizada, característica da 
moderna sociedade capitalista. (BOTTOMORE, 2001, p. 18-19) 

10  A Alienação, no sentido que lhe é dado por Marx, ação pela qual (ou estado no qual) um indivíduo, 
um grupo, uma instituição ou uma sociedade se tornam (ou permanecem) alheios, estranhos, enfim, 
alienados [1] aos resultados ou produtos de sua própria atividade (e à atividade ela mesma), e/ou [2] 
à natureza na qual vivem, e/ou [3] a outros seres humanos, e – além de, e através de, [1], [2] e [3] – 
também [4] a si mesmos (às suas possibilidades humanas constituídas historicamente). Assim 
concebida, a alienação é sempre alienação de si próprio ou autoalienação, isto é, alienação do 
homem (ou de seu ser próprio) em relação a si mesmo (às suas possibilidades humanas), através 
dele próprio (pela sua própria atividade). E a alienação de si mesmo não é apenas uma entre outras 
formas de alienação, mas a sua própria essência e estrutura básica. Por outro lado, a “autoalienação” 
ou alienação de si mesmo não é apenas um conceito (descritivo), mas também um apelo em favor de 
uma modificação revolucionária do mundo (desalienação). (BOTTOMORE, 2001, p. 494-495) 
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Isto ocorre porque mesmo com todo esse avanço nos direitos das mulheres, 

não existe uma real intenção dessa emancipação, a neutralidade e imparcialidade 

na qual o capitalismo faz menção, não passa de ilusória e equivocada, visto que os 

instrumentais legalistas, bem como o papel da mídia e outras “ferramentas sociais” 

na sociedade capitalista são tendenciosamente estruturados e manipulados para 

servir os interesses da ordem do capital, isso inclui as ditas ideologias de gênero.  

Um bom exemplo disso, é a questão do voto, com o passar dos séculos da 

nossa história, foi-se abrangendo o direito de votar para diversos segmentos da 

nossa sociedade, dentre eles o das mulheres. No entanto, hipoteticamente, mesmo 

que todas as pessoas interessadas na emancipação feminina dessem o seu voto 

para um governo que vá a favor desses princípios, os alicerces do capitalismo não 

permitiriam violar o tabu da verdadeira desigualdade. Isso acontece em virtude da 

 

(...) incapacidade axiomática daquilo que não se adapte aos limites de sua 
ordem material e legal preferencial. O ponto principal (...) do planejado 
confinamento deste a “regras formais” é circunscrever o campo de ação 
legítima a fim de torná-la totalmente irrealizável. (...) Eles restringem a 
possibilidade de progresso no ato de votar e, assim, até isso eliminam, 
anulando convenientemente o resultado emancipador potencial do voto 
(MÉSZÁROS, 2002, p. 285, grifos do autor). 
 

 E existe uma preocupação ainda maior do que somente o anulamento do que 

deveria ser o real poder do voto, as forças contrárias ao interesse da verdadeira 

igualdade de gênero conseguiram se reafirmar – apesar de todo o progresso da 

classe trabalhadora no domínio das leis e outros espaços – “sob todas as formações 

conhecidas do Estado moderno, inclusive suas variedades pós-capitalistas” (Idem, p. 

286). Isso se torna deveras preocupante, em razão de se mostrar a grande primazia 

desse sistema em dominar e apropriar as diversas ferramentas de luta. 
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CAPITULO II 

O PORTO DE SANTOS E A FORÇA DE TRABALHO FEMININA 

 

O Porto de Santos teve seu maior desenvolvimento devido ao mercado do 

café e açúcar. Isso porque, em meados de 1870, a cultura do café teve grande 

crescimento, com o intuito de fazer uma política para o fortalecimento da Capitania 

de São Paulo. Essa situação pressionava para a necessidade de ampliação e 

modernização das instalações portuárias, para permitir o escoamento dos produtos 

em voga da época e foi nesse viés que o Porto de Santos11 começou a crescer cada 

vez mais (GONÇALVES e NUNES, 2008, p. 31-32). 

 Esta nova realidade, em grande medida, traz um avanço no desenvolvimento 

da urbanização, a qual girava em torno das atividades portuárias. Isto trouxe cada 

vez mais imigrantes com o sonho de conseguir uma melhor condição de vida para 

eles e suas famílias, os homens se sujeitavam a trabalhos como estivadores ou 

doqueiro. As mulheres, que acompanhavam seus maridos ou, até mesmo, solteiras 

– muitas eram imigrantes, mas havia muitas mulheres negras, alforriadas – 

trabalhavam nos mais diversos ramos, principalmente no ambiente doméstico, como 

cozinheiras, lavadeiras, passadeiras, costureiras, amas de leite ou até vendedoras 

de doces, frutas e legumes. Como Matos ressalta: 

 

A cultura urbana santista contou com o marcante papel da mulher 
local: negra, índia ou imigrante, ela foi elemento de suma importância do 
espaço da cidade, do porto e dos domicílios, trabalhando e resistindo. As 
mulheres de Santos sempre estiveram muito presentes no universo do 
trabalho, nas fábricas, nos estabelecimentos comerciais familiares ou em 
atividades informais (1995, p.75). 

 

 O ingresso das mulheres para trabalhar diretamente na região do cais 

começou tardiamente, pois serviços como os de capatazia precisavam de muito 

                                                           

11  Nos dias de hoje, o Porto de Santos é considerado o maior da América Latina, movimentando por 

ano mais de 80 milhões de toneladas de cargas diversas e ocupando quatro municípios da Baixada 

Santista, sendo eles: Cubatão, Santos, ilha de São Vicente e Guarujá, na Ilha de Santo Amaro. 
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esforço físico, para se carregar as grandes e pesadas sacas de café até os 

armazéns e navios atracados. Inicialmente, as trabalhadoras foram inseridas em 

serviços que não se exigiam tanto esforço físico, que eram as atividades na parte 

administrativa, almoxarifado ou como assistente social, função predominantemente 

feminina na época . 

 Em 1993, ocorre uma nova etapa nas relações de trabalho e nos 

investimentos do Porto, o que ocasiona uma mudança tanto na estrutura física 

portuária, como também no desenvolvimento da região. É legitimada a lei 

nº8.630/1993, a chamada “Lei dos Portos”, que compactuava com os conceitos 

neoliberais, ocorrendo uma grande terceirização dos setores e uma maior 

modernização na aparelhagem do Porto. 

 Foi a partir de concursos públicos que a mulher começa a adquirir categorias 

que antes só eram ocupadas por homens, dentre elas: guarda portuária, atracadora, 

operadora de máquina, entre outras. O primeiro dado quantitativo oficial que se tem 

maiores registros foi através de relatórios anuais feito pela Companhia Docas do 

Estado de São Paulo - Codesp (MATSUNAGA, 2015, p. 50). Ilustrado conforme 

mostra a tabela a seguir: 

 

Total de trabalhadores e trabalhadoras do Porto de Santos12* 

Ano Homens Mulheres Total 

2000 1251 66 1317 

2001 1149 64 1213 

2002 1134 63 1197 

2003 1110 62 1172 

2004 1095 60 1155 

2005 1301 95 1373 

2006 1278 95 1373 

                                                           

12 Retirado de Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis do Porto de Santos 

(Companhia Docas do Estado de São Paulo) de 2000 a 2016. 
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2007 1255 95 1350 

2008 1298 109 1407 

2009 1301 108 1409 

2010 1290 129 1419 

2011 1210 159 1369 

2012 1273 193 1466 

2013 1319 201 1520 

2014 1319 194 1513 

2015 1303 186 1489 

2016 1332 198 1530 

* Ilustrado por Letícia Yumy Tabosa Matsunaga 

 

Consonante com esse panorama, podemos dizer que a “Lei dos Portos” teve 

vasta influência sobre esse quadro crescente de mulheres sendo inseridas nesse 

mercado de trabalho, em razão da acentuada modernização e desenvolvimento das 

tecnologias portuárias. Com essa modernização, a força física foi sendo 

gradualmente substituída por outro tipo de força de trabalho, agora contando mais 

com o conhecimento desses (as) trabalhadores (as) em operar as máquinas. 

Justificando assim o grande número de inserção da força de trabalho feminina em 

campos de trabalho que antes só existiam homens. Todavia, cabe ressaltar que o 

trabalho dos (as) amarradores (as) do Porto de Santos continua manual, requerendo 

ainda o uso da força física, além da técnica. 
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II.1. O trabalho na contemporaneidade: o binômio fordista e 

taylorista 

 

 A empresa Ford Motor Company foi fundada por Henry Ford em 1903, no 

entanto, o fordismo teve sua gênese dez anos depois, em 1913. Henry Ford analisou 

que praticamente todas as etapas e componentes do carro eram feitos 

artesanalmente, por operários altamente especializados, o que tornava o preço dos 

carros muito caro e, consequentemente, não era acessível para a maioria da 

população. A partir dessa situação, Ford aplica métodos do taylorismo na linha de 

produção da sua empresa, criando o fordismo, que logo se estendeu para os mais 

diversos ramos da indústria, não se concentrando somente na indústria 

automobilística, mas tornando-se quase que um método de produção global 

(GOUNET, 1999, p.18). 

 Para entendermos melhor as características mais marcantes do fordismo, 

temos que nos remeter ao método taylorista, que “é um termo derivado do nome de 

seu inventor, o engenheiro americano Taylor (1865-1915), baseado na estrita 

separação entre as tarefas de concepção e de execução, acompanhada de uma 

parcelização das últimas, devendo cada operário, em última análise, executar 

apenas alguns gestos elementares” (BIHR, 1998, p.39 apud NOGUEIRA, 2004, 

p.27). 

 Desse modo, como pontos principais do fordismo, podemos destacar a 

produção em massa, expressando a racionalização das operações efetuadas 

pelos(as) trabalhadores(as), no intuito de combater ao extremo todas as formas de 

desperdício, sendo um dos elementos fundamentais para se reduzir o preço de 

venda. Como resultado, essa racionalização proporciona o parcelamento das 

tarefas, gerando uma desqualificação da força de trabalho, ou seja, o que antes era 

feito por somente um operário especializado, agora é dividido entre vários operários 

que realizam procedimentos simples e repetitivos. Outra característica é a presença 

de uma esteira rolante, na qual trabalhadores(as) ficam um ao lado do outro cada 

um realizando suas respectivas tarefas, que “além de ligar os trabalhos individuais 

sucessivos, a linha fixa uma cadência regular de trabalho, controlável pela direção 

da empresa. Permite uma produção fluida, limitando ao máximo os estoques e o 
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transporte entre operações” (GOUNET, 1999, p.19), sendo também um atributo 

icônico em filmes – como Tempos Modernos, de Charles Chaplin -, em fotografias, 

desenhos e outros meios de retratar o mundo do trabalho nesse período. O que leva 

a próxima característica, que é determinada pela automatização dentro da indústria, 

no qual é colocado máquinas para substituir muito dos procedimentos que antes 

eram desempenhados de maneira artesanal, resultando na produção muito mais 

rápida e barata. Por último e não menos importante, é a padronização das peças e 

de seus produtos, que necessita verticalizar sua produção, controlando 

integralmente todos os processos de produção da fábrica. 

 Portanto, 

 

(...) a divisão social do trabalho estava a serviço de uma produção 
padronizada, demandando um controle absoluto para maior perfeição na 
fabricação das mercadorias. Esse sistema, embora compusesse uma 
maquinaria altamente produtiva, era lento para absorver mudanças rápidas 
do mercado local e mundial. No entanto, foi esse padrão de produção que 
colocou a indústria automobilística de Henry Ford e todas as outras que se 
seguiram o seu método de trabalho no topo da produção mundial 
padronizada, servindo de modelo para outros tipos de empresas 
(NOGUEIRA, 2004, p. 29). 
 

 No começo da implantação do fordismo, ocorreu uma significativa relutância 

da classe operária em aceitar esse tipo de modelo de produção, em razão de que o 

método antigo de produção constrangia menos e qualificava mais esses 

trabalhadores, de acordo com Menicucci, apontado por Nogueira em sua obra: 

 

Esse binômio fordismo-taylorismo, com sua tecnologia de submissão, sua 
disciplinarização do corpo e das grandes exigências físicas resultou ainda 
num bloqueio maior da atividade mental ao separar o trabalho manual do 
trabalho intelectual. Desse modo, os trabalhadores e as trabalhadoras não 
só não adquirem o conhecimento do processo integral do trabalho, como 
muitas vezes nem sequer sabem o porquê de suas tarefas (1999, p.62 apud 
NOGUEIRA, 2004, p. 30) 

 

A média do salário pago na época era de 2,5 dólares para jornada de oito 

horas de trabalho, Henry Ford propondo o pagamento do dobro do salário de seus 

concorrentes, conquista massivamente a classe operária, o que ele não divulga, é 

que para o funcionário ganhar esses 5 dólares de sua jornada, ele precisa “dar 

provas de boa conduta, (...) não ser mulher, não beber, destinar seu dinheiro à 

família” (GOUNET, 1999, p. 20), etc. Entretanto, com o passar das décadas 

hegemônicas do fordismo, as empresas para conservar seus lucros e rendimentos, 
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não abrem mais espaço para essas “melhorias” pontuais nas condições de trabalho, 

muito pelo contrário, cria-se um cenário no qual a luta de classes se intensifica 

contra a rigidez e despotismo do modelo fordista. 

Ademais, devido a fabricação do fordismo ser em massa, os estoques da 

produção estavam acumulados em larga escala, ocorrendo um esgotamento 

econômico. Por não se ter mais tantos compradores como em sua época de ouro e 

toda essa acumulação gerando custos insustentáveis, dentre outros fatores, o 

fordismo entra em crise, dando espaço para um novo método de produção, o 

chamado toyotismo. 
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II.1.1 As restrições ao fordismo no Japão 

 

O mercado consumidor japonês não se adaptava ao modelo tradicional do 

fordismo, em razão de os japoneses possuírem um estilo de vida muito restrito, se 

comparado aos norte-americanos, não compensando produzir em massa, o fordismo 

acaba se tornando extremamente limitado no meio dessa cultura oriental. A 

demanda se dá por veículos bem menores aos fabricados na Ford e também é mais 

diversificada, obrigando a indústria automobilística japonesa a produzir mais 

modelos e em pequenas quantidades cada. Outro fator importante do país, é que 

por ser uma ilha, seu espaço é escasso, devido a linha de produção fordista 

necessitar de um ambiente amplo, tal implementação gerava custos imobiliários 

muito elevados. 

Esses desafios fizeram o Japão e toda a sua indústria se adaptarem a suas 

particularidades, ocorrendo uma luta contra as importações de seus concorrentes 

estrangeiros, principalmente os Estados Unidos, erguendo barreiras alfandegárias e 

concedendo empréstimos subsidiados para ajudar projetos nacionais. Fora isso, o 

Japão passa a desenvolver infra-estrutura rodoviária para fomentar a indústria do 

automóvel e incentiva programas de pesquisas associados às empresas e outras 

tecnologias em todos os ramos econômicos (GOUNET, 1999, p.24).  

Tais organizações econômicas japonesas e a consecutiva recuperação pós 

Segunda Guerra Mundial foram um dos princípios que fizeram surgir “o sistema 

produtivo próprio do Japão, que, conforme o caso, recebe o nome de método 

flexível, just-in-time, métodos kaban ou toyotismo, dado que a Toyota foi a primeira a 

empregá-lo” (GOUNET, 1999, p.25), como veremos a seguir. 
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II.2. O neoliberalismo e a reestruturação produtiva 

 

 O capitalismo é um sistema que possui crises cíclicas, então, para se manter 

como sistema dominante, necessita passar por diversas transformações no decorrer 

de sua história. Em 1973, o capitalismo presenciou uma de suas crises, 

principalmente devido ao esgotamento do padrão de produção e acumulação em 

massa do fordismo, e o neoliberalismo, criado em 1970, foi a solução viável para 

essa crise global que assolava a época. 

 Por conseguinte, ocorreu um processo de reestruturação produtiva, bem 

como uma reorganização nos aparatos políticos e ideológicos do capital. Tem-se 

uma maior privatização e desmontagem do setor Estatal, além da crescente 

desregulamentação dos direitos trabalhistas e sociais, tal reestruturação é chamada 

de neoliberalismo. 

O neoliberalismo também impulsionou a “mercantilização dos direitos”, uma 

vez que os direitos básicos como acesso a saúde, educação, à agua, saneamento 

básico, etc, estão se tornando cada vez mais associados a frase “quem paga, tem”, 

ao invés de serem oferecidos igualmente e universalmente à toda a população. 

Sendo que muitas vezes tais responsabilidades sociais são jogadas para o Terceiro 

Setor13, ocasionando uma apropriação do público pelo setor privado, principalmente 

no Brasil. 

Sendo assim, o neoliberalismo não pode ser discutido só como uma 

organização econômica e/ou política, mas como um modo de controle 

“sóciometabólico” do capital, que se aprofunda nos seus mais diversos setores da 

sociedade, consonante a análise de Castro, ao refletir sobre a feminização da 

pobreza: 

 

(...) o neoliberalismo tem de ser discutido não só como uma forma de 
organização da economia política, mas também como um tipo de cultura 
pelo qual se amplia a sujeição dos e das trabalhadoras, inclusive minando 

                                                           

13  O Terceiro Setor constitui em pessoas jurídicas, de direito privado, sem fins lucrativos, voltadas à 
prestação de serviços sociais. São constituídas por Organizações Sociais (OS), organizações 
filantrópicas, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) e Organizações Não 
Governamentais (ONGs) (SILVA, 2007, p.141). 



38 
 

vontades, a auto-estima e a dignidade. De fato, outra característica do ethos 
neoliberal, nos processos de trabalho, é a flexibilização, acompanhada por 
ênfases na modernização, eficiência e técnicas associadas de gestão 
(toyotismo, por exemplo) que cultivam um individualismo narcisista — 
contrário à solidariedade associativista — e a competição entre os 
trabalhadores (1999, p.95) 

 

Desta forma, a partir da análise citada acima, por mais que a linha de 

produção baseada no toyotismo tenha surgido antes, podemos considerar que o 

neoliberalismo e o toyotismo formam um par ideal. 

 O toyotismo, recebe vários nomes, dentre eles: métodos flexíveis, just-in-time 

ou métodos kaban. Ele teve seu impulso de criação, conforme abordado no 

subcapítulo anterior, devido as características peculiares de adaptação da indústria 

automobilística no Japão e do estímulo para sua recuperação após a Segunda 

Guerra Mundial, em meados de 1945. Além disso, para não extinguirem, as 

empresas japonesas necessitavam se tornar tão competitivas e dominantes do 

mercado como as norte-americanas. Sendo assim, esse sistema de produção foi 

implantado em 1950 na Toyota, pelo Kiichiro Toyota, sendo a primeira empresa a 

implantar esse método e, posteriormente, tal sistema de produção se tornou 

mundialmente hegemônico. Segundo Alves, 

 

O cerne do toyotismo é a busca do “engajamento estimulado” do trabalho 
(...). Mas o que cabe resgatar são seus princípios intrínsecos de busca do 
envolvimento do trabalho e da busca recorrente de uma produção difusa 
(através da terceirização) e fluída (recorrendo, nesse caso, em última 
instância, a utilização de novas tecnologias microeletrônicas). Seja nas 
indústrias, onde tal sistema produtiva se originou, seja nos bancos e 
empresas capitalistas as mais diversas, o toyotismo tenta se tornar um 
“senso comum” da produção de valor (2000, p.4) 
 

E o mesmo autor acrescenta: 

 

O que consideramos como sendo o toyotismo pode ser tomado como a 
mais radical (e interessante) experiência de organização social da produção 
de mercadorias sob a era da mundialização do capital. Ela é adequada, por 
um lado, às necessidades da acumulação do capital na época da crise de 
superprodução, e, por outro lado, é adequada à nova base técnica da 
produção capitalista, sendo capaz de desenvolver suas plenas 
potencialidades de flexibilidade e de manipulação da subjetividade operária 
(2000, p.7) 

 

 Sendo assim, podemos colocar como principais características do método 

flexível ou toyotista a produção guiada pela demanda, ou seja, a produção está 

profundamente vinculada ao fluxo de consumo, diferente do fordismo, se tem um 
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estoque mínimo dos produtos, que são renovados a partir da necessidade do 

mercado. Para organizar a produção com maior agilidade, se utiliza o princípio do 

just-in-time e da qualidade ideal, no qual se coloca um painel chamado kaban – daí 

derivam os dois nomes que se é denominado o toyotismo -, esse painel possui 

senhas de comando para quando se retira e/ou precisa repor peças no estoque, 

avisando os departamentos responsáveis pela fabricação de peças, quando essas 

se esgotarem. Por sua vez, os encarregados por esses departamentos de peças são 

fornecedores subcontratados, a empresa que contrata esses fornecedores é 

responsável por fixar um preço, qualidade e prazo da fabricação, o que se diferencia 

totalmente da produção vertical fordista, no qual  

 

(...) cerca de 75% era produzido no seu interior, na fabrica toyotista somente 
25% é produzido no seu interior. Ela horizontaliza o processo produtivo e 
transfere a ‘terceiros’ grande parte do que anteriormente era produzido 
dentro dela (ANTUNES, 1999, p.230-231 apud NOGUEIRA, 2004, p.35). 
 

Outro fator marcante e fundante do toyotismo, é a flexibilidade da organização 

do trabalho, onde só o parcelamento das tarefas e a desqualificação do trabalhador 

não é suficiente. Ocorre um enxugamento no quadro de funcionários e aumento da 

intensificação do trabalho para os (as) que estão empregados (as), nesse novo 

modelo de produção, o (a) trabalhador (a) precisa ser polivalente e multifuncional, 

isto é, ele (a) executa o trabalho que deveria ser de mais de um (a) operário (a) e 

precisa ter mais conhecimento das funções de seus (uas) colegas de trabalho, no 

qual há uma supervisão dentre eles. Também tem o incentivo na participação dos 

(as) trabalhadores (as) nos Círculos de Controle de Qualidade, para discutir o seu 

desempenho e de seu grupo, a fim de maximizar a produtividade e lucro da 

empresa, com a falácia da “qualidade total” (ANTUNES, 1999, p.231 apud 

NOGUEIRA, 2004, p.36). 

 A partir dos ideários de que o (a) trabalhador (a) “participa” das decisões da 

empresa e de seu andamento, cultua-se o “espírito” e “família” Toyota, diferente da 

ideia do fordismo, no qual tinha uma lógica mais despótica. No Toyotismo se tem 

uma manipulação da subjetividade da classe trabalhadora, através da sua 

disposição “intelectual-afetiva”, também com o “trabalho em equipe”, na qual um (a) 

trabalhador (a) supervisiona o outro pela produtividade da empresa. De fato, a lógica 

do Toyotismo é “mais consensual, mais envolvente, mais participativa, em verdade 

mais manipulatoria” (ANTUNES, 2008, p. 53, grifos do autor). 
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Esse modelo de produção “minimizou a dimensão mais explicitamente 

despótica, intrínseca do fordismo, em benefício do “envolvimento manipulatório” da 

era do toyotismo”, inserindo uma roupagem ao trabalho, muito mais “envolvente” e 

que mascara mais ainda o real sentido do trabalho na sociedade capitalista, 

intensificando exponencialmente as múltiplas formas de estranhamento e sua 

interiorização (ANTUNES, 2012, p.113, grifos do autor). 

 No que condiz a classe trabalhadora, essa passou por transformações ao 

longo dos séculos, uma das mais marcantes foi a ocorrência da diminuição do 

operariado industrial tradicional somado a um desemprego crônico, que permanece 

até os dias atuais: 

 

Pode-se dizer que nos principais países industrializados da Europa 
Ocidental, os efetivos trabalhadores ocupados na indústria representavam 
cerca de 40% da população ativa no começo dos anos 1940 (...). Calcula-se 
que baixará a 20% ou 25% no começo do próximo século. 

Esses dados e tendências evidenciam uma nítida redução do 
proletariado fabril, industrial, manual, especialmente nos países de 
capitalismo avançando, quer em decorrência do quadro recessivo, quer em 
função da automação, da robótica e da microeletrônica, gerando uma 
monumental taxa de desemprego estrutural (ANTUNES, 2008, p. 63-64) 

 

 Ao mesmo tempo em que houve a diminuição desse operariado tradicional, 

aconteceram outras mudanças no mundo do trabalho – as quais permanecem até os 

dias atuais -, dentre elas o aumento da contratação no setor de serviços, do 

emprego temporário e terceirizado, sem carteira assinada, etc., ocorrendo uma 

intensificação e precarização do trabalho. Tendo em vista que essa onda do trabalho 

parcial e terceirizado vem acompanhada de desregulamentações das condições de 

trabalho, regressão dos direitos trabalhistas conquistados, instabilidade financeira e 

de emprego, baixas remunerações, ausência do sindicato, entre outros. Pontos 

esses que estão ligados ao avanço neoliberal, visto que o mesmo se caracteriza 

basicamente com a desregulamentação dos direitos sociais e trabalhistas, fazendo 

crescer a informalidade e precarização no trabalho, bem como a privatização do 

Estado. 

 A partir dos fatores de precarização e intensificação do trabalho citados 

acima, podemos dizer que há uma tendência para proliferação de trabalhos flexíveis 
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e de jornada parcial14, no qual as amarradoras do setor portuário de Santos também 

são afetadas por isso. Ao serem entrevistadas, muitas comentaram de um acordo 

que estava para ser aprovado, no qual reduziria sua carga horária para 6 horas e 

sem direito a fazer horas extras. 

 Tal situação foi contada por Jordana que também se atentou para a 

diminuição de salário, caso a carga horária mude para as 6 horas: 

 

Carga diária de trabalho diz que vai melhorar pras 6 horas, mas por 
enquanto tá igual e a gente tá esperando. Ah (...) aí vai mexer no salário, vai 
diminuir, não sabemos quanto. Eles vão fazer o turno de 6 horas e a gente 
tem que aceitar, não tem como recorrer. Daí já é lá pra cima mesmo, da 
CODESP mesmo. 
 

 Da mesma forma relatada por Luísa, ao contar sobre a jornada desgastante 

que tem no serviço da amarração: 

 

No geral ela é desgastante, essa é a palavra que você vai ouvir de todas, 

por ser muitas horas entendeu. Eles estão batalhando pra que um dia a 

gente faça 6 horas ou 8 horas, mas a atracação como pede bastante 

funcionário, a gente fica fazendo essa jornada de trabalho.  (...) O 

interessante seria isso: que não diminuísse né... Que continuasse as 6 

horas sem redução salarial. 

 

E se repete no depoimento de Thaís, que ao referir-se sobre o sindicato e a 

sua fraca participação com a categoria dos (as) amarradores (as), comentou que os 

representantes pretendem colocar o acordo das 6 horas em votação: 

 

Eles tão querendo colocar as 6 horas pra gente... A gente trabalha em 
regime de 8 horas e o presidente quer transferir nosso cargo pra 6 horas e 
isso tá uma discussão grande. Então às vezes eles fazem reuniões pra 
tratar disso com a gente (...). É só casos maiores assim, fora isso não tem 
quase nada nesse sindicato, muito fraco. 
 

 Vale ressaltar que as horas extras são fundamentais para o subsídio 

financeiro dos (as) amarradores (as) da Codesp, constituindo quase que 50% a mais 

da composição dos seus salários. Na época em que foram realizadas as entrevistas, 

                                                           

14 Cabe lembrar que não podemos confundir a luta pelo direito de reduzir a carga horária, a fim de 

conseguir a ampliação do tempo fora do trabalho (“tempo livre”) e sem a redução salarial, com a 

flexibilização da jornada de trabalho, que se encontra em consonante harmonia com a lógica do 

capital. 
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as amarradoras tinham uma jornada de 8 horas diárias (se incluirmos as horas 

extras, esta pode chegar de 10 a 12 horas por dia), se o acordo mencionado for 

sancionado, passaria a ser uma jornada de 6 horas diárias, com redução salarial e 

sem direito de fazer horas extras. Esta nova realidade, resultaria em maior 

intensificação do trabalho, a depender do número de amarrações que os (as) 

trabalhadores (as) executarão nestas 6 horas, resultando em outro fator de 

precarização para seu trabalho. 

 Apesar da importância das horas extras comentada acima, é necessário 

analisarmos as consequências que isso traz ao trabalhador (a), já que um dos 

pontos essenciais das características de exploração do toyotismo é a sua 

capacidade para potencializar a flexibilidade do trabalho: 

 

 (...) a efetiva flexibilização do aparato produtivo, é também 
imprescindível a flexibilização dos trabalhadores. Direitos flexíveis, de modo 
a dispor desta força de trabalho em função direta das necessidades do 
mercado consumidor. O toyotismo estrutura-se a partir de um número 
mínimo de trabalhadores, ampliando-os, através de horas extras (...). O 
ponto de partida básico é o número reduzido de trabalhadores e a 
realização de horas extras (ANTUNES, 2008, p. 47) 
 

Outro fator de grande relevância nesse processo de mudanças é o 

crescimento do contingente feminino no mundo produtivo, principalmente quando se 

analisa áreas do mercado de trabalho que eram majoritariamente ou exclusivamente 

masculinas. Podemos usar como referência o trabalho de guarda-portuário (a) e de 

amarrador (a) do Porto de Santos, no qual se vê um progressivo aumento de 

mulheres trabalhando nessas áreas. 

Segundo Castro, esse aumento se deve aos 

 

(...) estereótipos quanto ao caráter da mulher como trabalhadora, 
considerada como ser dócil, limitado estritamente a interesses familiares, 
nos quais não teriam lugar outras redes de associações voltadas a fins 
públicos, coletivos, como os sindicatos e os partidos. Tais estereótipos 
podem colaborar, ironicamente, para uma maior “empregabilidade” das 
mulheres em certas unidades de produção e por períodos, mas não 
necessariamente para afetar diferenciais quanto a rendimentos entre 
homens e mulheres, mudanças nas divisões de poder no trabalho e 
melhoria do nível de vida das mulheres de setores populares e da classe 
operária (1999, p.95). 

 

 A automação e avanço das tecnologias no mundo produtivo também foram 

um dos motivos do crescente ingresso da força de trabalho feminina em áreas que 

antes eram majoritariamente ou exclusivamente ocupada por homens – conforme 
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pontuado na introdução deste capítulo sobre o aumento de mulheres trabalhando na 

amarração do Porto de Santos -, apesar disso, também é uma das causas do 

desemprego crônico. Em razão de muitos serviços que antes eram executados por 

trabalhadores(as), está gradualmente sendo substituído por máquinas, que realizam 

em menos tempo e com melhor primazia. Desta forma, podemos dizer que as novas 

tecnologias como Inteligência Artificial (I.A.), robótica, internet, sistema de dados, 

etc., impulsionaram a criação de diversas empresas, mas concomitantemente, em 

grande parte, não criaram novos empregos. Muito pelo contrário, há um exemplo 

que ilustra bem esse cenário, o sistema de locação de mídia de filmes e séries: em 

2004, a Blockbuster, tinha 84 mil funcionários e lucrou 6 bilhões de dólares. Em 

2016, a Netflix, tinha 4500 funcionários e lucrou 9 bilhões de dólares no ano 

(KURZGESAGT, 08/06/2017). 

Todavia, por mais que haja a tendência – idealizada por muitos – de se 

acreditar em um cenário futurista, na qual as máquinas substituirão o trabalho 

humano, tal idealização é equivocada, para não dizer fantasiosa. Se analisada mais 

de perto, veremos outro panorama, na qual o trabalho humano ainda é fundamental 

para a existência do sistema capitalista vigente, uma vez que são os (as) próprios 

(as) trabalhadores e trabalhadoras que mantém vivo o mercado, através do 

consumo e são peça essencial para a extração de mais-valia, elementos inerentes 

ao capital. O que se vê em grande escala é: por efeito das grandes corporações e 

empresas não conseguirem substituir completamente o trabalho vivo (trabalho 

humano) por trabalho morto (dos maquinários e outras tecnologias), se tem uma 

grande redução dos empregos, colocando cada vez mais homens e mulheres 

aceitando qualquer condição de trabalho para sobreviver. 

Todas essas mudanças acerca do mundo do trabalho mostram um processo 

de individualização, fragmentação, heterogeneização e complexificação da classe 

trabalhadora, conforme abordado por Antunes: 

 

É visível a redução do operariado fabril, industrial, gerado pela grande 
indústria comandada pelo binômio taylorismo-fordismo, especialmente nos 
países capitalistas avançados. Porém, paralelamente a este processo, 
verifica-se uma crescente subproletarização do trabalho, através da 
incorporação do trabalho precário, temporário, parcial, etc. (...). Ora se 
confundindo, ora se diferenciando desta tendência, há um fortíssimo 
processo de terceirização do trabalho, que tanto qualifica como desqualifica 
e com certeza desemprega e torna muito menos estável a condição 
operária. Deslancha o assalariamento dos setores médios, incorpora-se o 
trabalho das mulheres no processo produtivo (...). Como se constata, a 
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processualidade é complexa e multiforme e tem como resultado uma classe 
trabalhadora mais heterogeneizada, fragmentada e complexificada. (2008, 
p. 200-2001, grifos do autor) 

 

Com a decorrência da heterogeneização e fragmentação da classe 

trabalhadora, na qual se concretizou em diversos segmentos, tais como: 

terceirizados, trabalhadores estáveis, imigrantes, mulheres, subcontratados, 

trabalhadores em condições informais, etc., se tem um cenário ainda mais complexo 

e sinuoso para a organização de classe e lutas trabalhistas. Como o capitalismo é 

um sistema global, o mundo do trabalho e seus desafios estão cada vez mais 

globalizados também. Se a mundialização do capital e sua cadeia produtiva é um 

fato evidente, o mesmo não ocorre com o pertencimento de classe, que ainda se 

mantém predominantemente nacional, o que é um limite enorme para a ação de 

resistência e lutas da classe trabalhadora. A tarefa de se consolidar a união de 

consciência e pertencimento de classes se torna um desafio ainda mais complexo e 

sinuoso, já que por muitas vezes, essas diferenças acabam aflorando movimentos 

xenofóbicos, racistas, preconceituosos e conservadores no próprio interior no mundo 

do trabalho. 

Outra dimensão extremamente importante para a nossa análise é a questão 

do “tempo livre”, que permite que as pessoas, na maior parte das vezes, possam 

mergulhar em um “mundo de propagandas e fetiches” e de almejar novas 

mercadorias, que muitas vezes não precisam. Como pontuado no capítulo I, o 

capitalismo para se manter, precisa produzir em larga escala e também que essa 

produção seja consumida, portanto, o âmbito da vida fora do trabalho, faz com que 

esse tempo seja, em grande medida, sujeito aos preceitos da ideologia do consumo. 

No que se refere às mulheres, esse tempo se torna ainda mais relativo, visto 

que as mesmas usam o tempo fora do trabalho para realização das tarefas 

domésticas, quando não, usam para sair ou estar com sua família, com a finalidade 

de “cuidar” do lazer deles (MATSUNAGA, 2015, p.32). Como observado nas falas de 

Tatiana e Luísa, sucessivamente: 

 

Arrumar a casa, porque não sobra tempo pra eu fazer faxina em casa, só 
nos dias de folga mesmo, geralmente final de semana e depois que eu 
arrumo, eu saio com a família, passeio bem família sabe? Shopping, 
cinema, parquinho, festinha da família (…). O tempo que eu tenho livre, eu 
quero ficar com a minha filha, porque tadinha, ela já fica a semana toda me 
vendo pouco, na hora que eu tenho tempo livre, dou atenção pra ela, saio 
com ela. 
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Ahh eu tento me virar nos 30 no tempo que eu tenho! (risos). Cuidar  da 
minha saúde, fazer uma atividade física, estar com a minha filha, manter a 
minha casa em ordem. 

 

 Tal situação também se repete nas falas consecutivas de Elisangela e 

Catarina: 

 

Vou ao cinema com a minha filha, saída a noite com meu marido, fico em 
casa. 
 

É, no meu tempo livre tento ir pra academia, vou bastante à praia com 
minha filha, por causa dela, só. 
 

 Em uma sociedade em que as mercadorias acabam se tornando mais 

importantes do que as próprias necessidades vitais e onde trabalho não é meio de 

realização da omnilateralidade15 humana, mas sim forma de estranhamento, controle 

e alienação, verifica-se um “processo de homogeneização e redução das 

necessidades do ser social que trabalha, que deve privar-se de todas as suas 

necessidades para poder satisfazer uma só, manter-se vivo” (ANTUNES, 2008, 

p.168). Esse processo de pauperização das necessidades da classe trabalhadora 

pode ser constatado nos depoimentos consecutivos de Elisangela, Luísa e Luciana 

que ao serem indagadas sobre o tempo que se dedica ao trabalho e a sua casa ou 

vida particular, relatam sobre a rotina desgastante que possuem, devido à grande 

carga horária do serviço da amarração, demonstrando que nem seu trabalho e nem 

seu “tempo livre” as permitem viver uma vida cheia de sentido: 

 

Passo muito mais tempo aqui no Porto, o dia inteiro. Até no sábado e 
domingo. E quase nada na minha casa. 
 

Aqui a gente tem duas horas de almoço, é uma jornada muito cansativa né. 
Não tem muito trabalho, como eu te falei, a gente faz um e dois trabalhos, 
às vezes não tem, o problema é a sua disposição de tempo, porque você 
fica aqui o dia inteiro. Eu fico mais tempo aqui do que na minha casa, essa 

                                                           

15 A concepção marxista de educação propõe uma formação omnilateral do homem. Trata-se, pois, 
de uma proposta educacional radicalmente humanista. Assim sendo, o marxismo opera com o 
princípio de que tanto o corpo como a espiritualidade do homem têm que se desenvolver de forma 
harmoniosa e concomitante, ou seja, o homem não é apenas materialidade corporal ou, muito menos, 
se reduz somente à subjetividade adstrita, por exemplo, a uma visão teleológica do mundo 
circundante. Para o marxismo, a omnilateralidade somente pode se realizar no âmbito de uma 
sociedade auto-regulada do ponto de vista da produção, organização e distribuição dos objetos 
necessários para garantir a base material e espiritual do homem. Portanto, a realização do homem 
omnilateral depende da existência, em iguais condições, do tempo livre necessário para o pleno 
desenvolvimento das suas potencialidades físicas e mentais (FERREIRA JÚNIOR e BITTAR, 2008, p. 
645). 
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é a parte desgastante. 
 

Nossa, na minha casa acho que não fico nem 3 horas. É mais no Porto 
mesmo. 

 

 O mesmo ocorre com a fala de Dayane, que ao ser perguntada se sua 

jornada de trabalho é “flexível”, respondeu: 

 

Não, ela é puxada né. A gente fica mais tempo aqui do que em casa. Mas 
por conta daquilo, o salário ser pouco né e aí a gente precisa fazer hora 
extra. Aí a gente acaba ficando mais tempo aqui. 

 

E também encontrada na fala de Paula:  

 

Eu praticamente moro aqui no Porto, só vou dormir em casa, passo umas 
15 horas por dia aqui no Porto. 

 

A partir dos fatores citados nesse capítulo, podemos dizer - conforme 

abordado por Mészáros em sua obra -, que vivemos em um momento de “ativação 

dos limites absolutos do capital” (2002, p.216), nesse sentido, Netto traz primorosa 

contribuição ao resultar que: 

 

Nos últimos trinta anos, o modo de produção capitalista experimentou 
transformações de monta, que se refrataram distintamente nas diversas 
formações econômico-sociais em que se concretiza e que exigem 
instrumentos analíticos e heurísticos mais refinados. Ainda que se registrem 
polêmicas acerca da natureza e das complexas implicações dessas 
transformações, bem como o ritmo em que levam o modo de produção 
capitalista a aproximar-se dos seus limites estruturais, duas inferências 
parecem-me inquestionáveis:  
1ª) nenhuma dessas transformações modificou a essência exploradora da 
relação capital/trabalho; pelo contrário, tal essência, conclusivamente 
planetarizada e universalizada, exponencia-se a cada dia; 
2ª) a ordem do capital esgotou completamente as suas potencialidades 
progressistas, constituindo-se, contemporaneamente, em vetor de travagem 
e reversão de todas as conquistas civilizatórias (2012, p. 424-425, grifos do 
autor). 

 

Destarte, o “desenvolvimento capitalista é avanço civilizatório fundado na 

barbárie”, uma vez que se presencia o prolongamento das jornadas para aqueles 

que mantêm seus empregos, ocasionando maior intensificação do trabalho e por 

consequência, maior desemprego; o aumento da filantropia e “assistencialismo”, 

gerando crescente desresponsabilização do Estado nas expressões da questão 

social e também o minimalismo das políticas sociais, ao qual não se cumpre nem os 

objetivos mínimos que os programas sociais se propõem a realizar; o aumento 
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progressivo e exponencial da mídia e aparato ideológico capitalista na manipulação 

da classe trabalhadora; mercantilização dos direitos sociais; a “financeirização 

especulativa e parasitaria do tardo capitalismo e sua economia do desperdício e da 

obsolescência programada, crimes ambientais (...)”, entre outros (NETTO, 2012, p. 

426, grifos do autor). Fatores esses que se intensificaram ainda mais com o avanço 

neoliberal pontuado anteriormente. 

 A lógica societal capitalista é caracterizada pela mais aguda destrutividade, 

para se conseguir a real emancipação da classe trabalhadora, se faz necessário 

lutar pela abolição do trabalho abstrato16, visto que esse é um dos elementos 

principais da causa do trabalho estranhado e alienado17. Entretanto, é importante 

ressaltar, lembrando Lukács, que o trabalho não pode ser abolido por completo, 

dado que ele é processo integrante e fundante do ser social, ou seja, sem o 

trabalho, o ser humano não seria um ser social. O que se tem como proposição, é 

abolição do trabalho abstrato - que impõe um tempo excedente de trabalho para 

produção de mercadorias e consequentemente a extração de mais-valia para o lucro 

do capital - e o resgate do trabalho concreto, que tem como centralidade e essência 

a construção de coisas para suprir as necessidades humanas e onde o ser social 

teria controle em todos âmbitos sobre sua própria força de trabalho. Proporcionando, 

de acordo com Antunes, uma vida cheia de sentido dentro de fora do trabalho (2008, 

p.133), resultando em um tempo livre de verdade à classe trabalhadora, na qual será 

capaz de potencializar suas capacidades intelectuais e produtivas no cotidiano de 

suas ações. 

                                                           

16 Como em nosso Trabalho de Conclusão de Curso não trataremos especificamente destas 
categorias, indicamos para leitura sobre esse tema as obras: Ontologia do ser social de Lukács, O 
Capital vol. I e Capítulo VI inédito de O capital de Marx, Adeus ao trabalho? e Os sentidos do trabalho 
de Antunes. 

17 Sobre trabalho estranhado e alienado ver O Capital vol. I e II de Marx, Ontologia do ser social de 
Lukács, Para além do Capital de Mészáros, Adeus ao trabalho? e Os sentidos do trabalho de 
Antunes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir da análise por nos realizada, dos dados coletados em nossa 

pesquisa, pudemos perceber, que quando designa o papel de uma mulher e de um 

homem em uma determinada sociedade, fundamentada em valores desiguais e 

artificiais, cria-se uma conjuntura de dominação em todos os âmbitos socialmente 

construídos. A diferença nos papéis de gênero é um fator que está presente antes 

mesmo da sociedade capitalista e se mantém até os dias atuais nos diferentes 

processos sócio-históricos e culturais. 

No que tange ao capitalismo, existe a construção de estereótipos que 

alimentam as desigualdades, isto ocorre em razão que tal sistema se caracteriza por 

uma sociedade com interesses antagônicos entre as classes trabalhadora e 

burguesa, sendo essa última, a classe dominante nesse sistema. Cabe ressaltar, 

que estudos recentes feito pela Oxfam (Comitê de Oxford de Combate à Fome) 

constataram que “oito homens detém a mesma riqueza que os 3.6 bilhões de 

pessoas que constituem a metade mais pobre da humanidade” (OXFAM, 16/01/17). 

Dado que expressa como a classe burguesa possui praticamente todos os recursos 

em seu domínio e disposição e mesmo assim, representa uma parcela minoritária da 

população. Por sua vez, devido a classe trabalhadora permanecer como contingente 

disparadamente maior que a classe dominante, ao longo da história, criaram-se 

aparatos ideológicos para se manter essas relações de poder e a ordem do capital, 

no qual um desses aparatos se constitui em como o capital se utiliza na apreensão 

das diferenças dos papéis de gênero. 

 No momento que definimos socialmente como uma pessoa deve ser antes 

mesmo de nascer, estamos abjectamente tolhendo diversos aspectos que poderiam 

ter sido aflorados na formação da sua individualidade. Se usarmos como base os 

padrões do que se é esperado para o homem e a mulher na sociedade capitalista, 

ao “masculino” está reservado adjetivos como: força, virilidade, impetuosidade, 

coragem, domínio, entre outros, já o “feminino” está relacionado a adjetivos como: 

ternura, delicadeza, submissão, zelo, etc. Como consequência, tem-se uma cultura 

do modelo da família patriarcal, na qual o homem transmite a representação de 

dominação e sustento de sua família e a mulher a da principal responsável como 
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cuidadora do lar e de sua prole. 

 Outro ponto relevante em nossa conclusão desse estudo, é que no 

capitalismo, existe uma intrínseca contradição, que é parte inerente desse sistema. 

Alguns exemplos podem ilustrar melhor essa afirmação: 

1 - As mulheres provaram ao longo de sua história que são extremamente capazes 

de realizar os mais diversos trabalhos, mas ainda sofrem preconceito e, em grande 

medida, ganham menos que os homens18; 

2 - Existir um grande desperdício de alimentos, capaz de alimentar a maioria das 

pessoas no mundo, entretanto uma em cada nove pessoas no mundo ainda passa 

fome ou está desnutrida; 

3 - A classe trabalhadora produz as riquezas, mas não é ela que as possui; entre 

outros. 

Isso acontece, conforme exemplificado na pesquisa, em virtude da sociedade 

poder ser retratada como uma pirâmide, na qual em seu topo está a figura do 

homem branco, rico e heterossexual, qualquer indivíduo que saia desse padrão, 

acaba subordinado de alguma maneira, impedindo, em grande medida, relações 

sociais de igualdade. 

 Por mais que exista uma concepção predominante que os papéis de gênero 

são um processo natural do ser humano, existem justificativas válidas para 

desmitificar tais preceitos. Isso porque, o capitalismo possui pertinente interesse 

nessas relações sócio-sexuais, uma vez que as mulheres são as principais 

responsáveis pelo cuidado da família e do lar, se tornam um elemento fundamental 

para a manutenção da força de trabalho, inclusive até seu tempo livre é usado para 

o cuidado do lazer de sua prole. Além disso, a tradição de submissão da mulher, é 

um outro item a favor do capital, em virtude disso, as mulheres se tornam alvo ainda 

mais suscetíveis de exploração. 

 Referente ao mundo do trabalho contemporâneo, podemos destacar que suas 

transformações ao longo de sua história – passando do binômio fordista/taylorista, 

toyotismo, reestruturação produtiva, neoliberalismo, etc – fez com que a classe 

                                                           

18 As mulheres são a maioria no Brasil, mas continuam ganhando menos que os homens quando o 
assunto é dinheiro. É o que o diz o estudo Mulher no mercado de trabalho: perguntas e respostas, 
produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ele revela que o rendimento das 
mulheres continuou inferior ao dos homens. Em 2011, elas recebiam, em média, 72,3% do salário 
masculino (IBGE, 08/03/2012).  
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trabalhadora se tornasse mais heterogeneizada, fragmentada e complexa, o que 

dificulta a união e luta de classes. Ademais, presenciamos um processo de 

desmonte e retrocesso dos direitos sociais e trabalhistas, deixando as condições de 

trabalho ainda mais precarizadas, em consequência da terceirização, aumento dos 

contratos informais, desemprego crônico, potencialização da flexibilização da 

jornada de trabalho, entre outros itens resgatados nesse estudo, contribuindo ainda 

mais com o individualismo e competição entre os (as) próprios (as) trabalhadores 

(as). 

 Diante das condições de trabalho indicadas acima, podemos nos remeter, por 

exemplo, no caso das amarradoras, ao que tange a flexibilização da sua jornada de 

trabalho. Na época, elas relataram um acordo que estava para ser aprovado, que 

diminuiria a sua carga horária de 8 para 6 horas diárias, comentando que caso fosse 

aprovado, diminuiria substancialmente seus salários, além de haver a possibilidade 

de maior intensificação do ritmo de trabalho. 

Cabe ressaltar que outra perspectiva importante para essa flexibilização da 

jornada de trabalho da categoria da amarração, se refere às horas extras. Essas 

horas são imprescindíveis para as trabalhadoras, pois constituem cerca de 50% de 

sua composição salarial. No entanto, essa realidade faz com que a jornada de 

trabalho seja exaustiva, visto que elas acabam por trabalhar em média de 10 a 12 

horas diárias e ainda em um ambiente insalubre. O que acaba acarretando em uma 

maior possibilidade de adoecimento dessas trabalhadoras, conforme encontrado na 

fala de Diana e Dayane, que ao serem indagadas se o trabalho da amarração 

prejudica sua saúde responderam consecutivamente: 

 

A coluna prejudica bastante dependendo como você faz a força, geralmente 
a gente tem dor. Poluição sonora é bastante, estresse também bastante 
(...), o trem que passa do lado da gente é um barulho terrível, às vezes fica 
muito ruim. 

 

A gente passa muito tempo aqui e muitas vezes não temos tempo para se 
cuidar. (...) Trabalhar de baixo de chuva, maior chuva, maior toró, você tem 
que trabalhar, então isso meio que prejudica a sua saúde, porque também 
se tiver com aquele sol escaldante, você tem que trabalhar também, (...) 
acho que de uma certa forma, acaba prejudicando bastante. 
 

Essa realidade também se encontra contemplada nas falas de Luciana: 

 

Trabalhar de dia e de noite prejudica o sono, tenho dificuldades pra dormir e 
isso me desestrutura toda, eu ganho peso, sem falar do esforço na coluna, 
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muito esforço. 
 

A fala de Thaís também vai na mesma direção: 

 

É muito esforço físico, você sente muita dor nas costas, o trabalho é bem 
pesado sim, afeta todo mundo. Não dorme, a gente trabalha de turno, então 
não tem um horário, a gente não almoça no horário certo, (...), tudo isso 
afeta a saúde: trabalhar à noite, não dormir direito. A maioria aqui é dona de 
casa, então chega de manhã em casa e não vai ficar dormindo até a hora 
de vir trabalhar, vai ter que fazer outras coisas. 

 

Essas situações apresentadas pelas amarradoras do Porto de Santos, não 

distintivamente de outras áreas de trabalho, ainda possuem “um peso” a mais, visto 

que além da sua grande carga horária de atividade laboral, elas utilizam seu tempo 

livre, na maioria das vezes, para cuidar de sua família, através dos afazeres 

domésticos que estão socialmente designadas a elas. Confirmando que não existe 

de fato uma divisão real das tarefas domésticas entre membros da família, 

explicitando que as mulheres são as principais responsáveis pelos afazeres do lar. 

Diferente dos amarradores entrevistados, que em sua grande maioria, 

possuem atividades voltadas para eles no seu “tempo livre”, como praticar algum 

tipo de atividade física, sair com os amigos, fazer cursos e aprimoramentos, etc. 

Quando chegam em suas casas depois do trabalho, não são acometidos como as 

mulheres, pela responsabilidade das tarefas domésticas e do cuidar dos filhos e 

filhas. É interessante ressaltar que na maioria dos depoimentos, os amarradores 

justificaram essa desigualdade utilizando o argumento da sua pesada rotina de 

trabalho (no qual se caracteriza a mesma que as das amarradoras), mas para elas 

esse argumento não se torna válido. Demonstrando que a precarização do trabalho 

feminino é ainda mais intensificada. 

Sendo assim, ao final dessa pesquisa, fica evidente que os papéis de gênero 

desempenham um elemento essencial para manutenção e conservação do sistema 

capitalista, trazendo um peso ainda maior para as mulheres, inclusive para as 

próprias amarradoras do Porto de Santos, onde pudemos confirmar que apesar de 

serem mulheres “de ferro, cabo e aço”, tem o seu trabalho nitidamente duplicado. 

 Desta forma, o quadro de dominação e hierarquia do capitalismo, que 

também encontramos no setor portuário, se configura em uma situação 

insustentável para se conseguir a real emancipação feminina, ou melhor, a real 

emancipação humana. Conforme abordado por Mészáros, se faz necessário abolir 
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todas as “macro” e “micro” estruturas na ordem produtiva e reprodutiva do capital. 

Todavia, a heterogeneidade e estratificação das lutas e categorias sociais, das quais 

o próprio capitalismo incentiva sua manutenção, fazem com que esse desafio seja 

ainda mais sinuoso, mas não impossível. 
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ANEXOS 

 

Anexo A – Questionário unificado (mulheres) 

 

I. Identificação 

1. Nome (opcional):  

2. Qual é sua idade?  

3. Qual a sua escolaridade? 

(  ) Analfabeto (  ) Alfabetizado (  ) 1° grau incompleto (  )1° grau completo  (  ) 2° 

grau incompleto (  ) 2° Grau completo (  ) Superior incompleto (  ) Superior 

completo (  ) Pós-Graduação 

4. Naturalidade:  

5. Estado civil: 

(  )Solteiro/a (  ) Casado/a (  ) Amasiado/a (  ) Divorciado/a (  )Separado/a ( 

)Viúvo/a 

6. Tem filhos? 

(  ) Não (  ) Sim, quantos: uma de seis anos, (  ) maiores de idade ( ) menores de 

idade 

 

II. Trabalho profissional  

1. Qual é o seu vínculo de trabalho?  

2. (  ) trabalhadora avulsa (  ) vinculada a OGMO (  ) outro, qual?  Concursada, 

pela CLT. 

3. 1.1 Você é registrada? 

4. (  ) Sim (  ) Não 

5. 1.2 Você é concursada? 

6. (  ) Sim (  ) Não 

7. Qual sua profissão?  

8. Qual a sua função e setor?  

9. 3.1. Caso você trabalhe no cais, você tem acesso ao maquinário?  
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10. Por que você escolheu trabalhar no Porto?  

11. Há quanto tempo trabalha no Porto? 

12. Você fez algum curso/treinamento para exercer o cargo/função que ocupa? 

13. Este é o seu primeiro emprego? (   ) sim    (    )não 

14. O que você fazia antes de trabalhar no Porto?  

15. Qual era o tipo de vínculo? Autônoma ( )  Desempregada ( ) Emprego formal 

em outra empresa ( ) Trabalho Informal ( )  Outro ( ) 

16. Como é o seu trabalho? 

17. Qual é o seu salário? ________________ 

18. Tem outra fonte de renda?  

19. (  ) Não (  ) Sim. Qual?__________________ 

20. Trabalhadores e trabalhadoras ganham igual na mesma função?  

21. O seu salário é primordial para a subsistência da sua família? (É a única fonte 

de renda? Ou só é uma renda complementar?) **Obs.: Se morar com 

companheiro(a), perguntar se o(a) mesmo(a) trabalha também. 

22. De 2007 para cá, houve um aumento significativo de mulheres que trabalham 

no Porto de Santos? Se sim, o que você acha disso? 

23. Qual é o período que você trabalha?   

24. Qual é a sua jornada de trabalho? (Quantas horas você trabalha e quantas 

tem de almoço/intervalo)  

25. Como são seus intervalos?  

26. Qual turno você trabalha? 

27. Mas essa jornada de trabalho é flexível? 

28. Você faz hora extra? 

29. (  ) Sim (  ) Não 

30. Em caso afirmativo para a questão 22 , quantas horas extras faz em média 

por mês? 

31. Em caso afirmativo para a questão 22 , você recebe por essas horas extras? 

32. (  ) Não (  ) Sim. De que forma? (  ) em espécie (  ) banco de horas (  ) outra, 

especifique ____________ 

33. Existem metas de produtividade?  

34. Existem cobranças pelo alcance da meta? Quais são? 

35. O seu trabalho necessita de movimentos repetitivos?  

36. Existe na empresa o discurso da qualidade total?  
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37. Quais atividades que você desenvolve?  

38. O que você mais valoriza no trabalho no porto?  

39. Você está satisfeita com seu trabalho? Justifique. 

40. Em relação aos chamados benefícios sociais, você tem direito a algum? Ex: 

Assistência médica familiar, aposentadoria, seguro de vida, colônia de férias, 

auxílio-creche, etc.  

41. Se você tivesse outra oportunidade de emprego, continuaria trabalhando no 

Porto?  

42. Pertence a algum Sindicato? Se sim, qual? 

43. Como você vê o papel do Sindicato: antes e depois da lei? 

44. O que você acha da OGMO? 

45. Deseja falar mais alguma coisa?  

 

II.I – Trabalho doméstico 

1. Quando termina o seu trabalho no Porto, você costuma ir para casa ou vai 

para algum outro lugar? 

2. Quando você termina seu trabalho no Porto, você vai para casa?  

3. Se sim, o que você faz em casa? 

4. Caso faça alguma tarefa doméstica, quais você faz? 

5. Existe uma divisão das tarefas domésticas em sua casa? (as tarefas de lavar, 

passar, cozinhar,  limpar a casa… É de responsabilidade de quem?) 

6. E em relação ao cuidar dos filhos? (caso tenha filhos) 

7. Em um dia, quanto você acha que dedica ao seu trabalho e quanto tempo 

você dedica à sua casa? 

8. E quanto ao seu “tempo livre”, você costuma fazer o quê? (Frequenta que 

lugares? Se dedica a alguma atividade/hobbie?) 

9. Você acha que filhos e filhas tem que receber educações diferentes? Em 

relação a idade de sair sozinho(a), idade de namorar, namorado(a) frequentar 

a casa, ensino da tarefa doméstica, etc… 

10. Você gosta de ser mulher? Por quê? 

11. Deseja falar mais alguma coisa?  
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III. Gênero e trabalho portuário 

1. Como se dá a contratação de pessoal para trabalhar no porto? 

2. No momento da contratação existem especificações de funções ou 

setores de trabalhos distintos entre homens e mulheres? Por quê? 

3. Quais os setores/cargos com maior predominância de mulheres? 

4. Quais os critérios adotados para fazer essa divisão? 

5. Essa divisão de funções influencia na produtividade do porto? 

6. Existem funções que uma mulher não teria condições de assumir no 

porto? Se sim quais e Por quê? 

7. No cotidiano como se da às relações no trabalho no porto entre 

homens e mulheres? 

8. A mulher é aceita para trabalhar no setor portuário?  

9. Existe resistência dos homens para trabalhar junto às mulheres no 

porto?  

10. Quais os problemas frequentemente gerados em consequências das 

relações no trabalho entre homens e mulheres no setor portuário? 

11. Existe preconceito dos homens diante do trabalho realizado pelas 

mulheres no setor portuário ? 

12. Quem está mais propício a sofrer danos na sua saúde enquanto 

trabalhadores portuários: os homens ou as mulheres? 

13. Na sua opinião essa predisposição está relacionada com o cargo 

ocupado? Ou com o gênero? 

 

IV. Saúde das trabalhadoras 

1. Como você avalia as suas condições de trabalho? Iluminação; ruído; 

equipamentos de segurança (EPI – equipamento de proteção 

individual); sinalizações, ventilação, etc.  

2. E a das suas colegas em outras funções?  

3. Como você avalia a estrutura física do Porto? Por exemplo: banheiros 

são separados, limpos, etc.?  

4. A sua saúde é importante para você? Por quê?  

5. Você acredita que o trabalho que desempenha na empresa afeta de 
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alguma forma suas condições de saúde e as de seus colegas de 

trabalho?  

6. No ultimo mês, com que frequência você trabalhou com algum 

desconforto físico?  

 

Tipo 

Todos 

os 

dias 

 

Na 

maioria 

dos dias 

Na 

metade 

dos dias 

 
Em poucos 

dias 

Em 

nenhum 

dos 

dias  

         

Dores musculares         

         

Dores de garganta         

         

Dores de ouvido         

         

Poeira suspensa no ar         

         

Mau cheiro         

         

Má iluminação         

         

Má ventilação         

         

Barulho excessivo         
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Temperaturas altas         

         

Temperaturas baixas         

         

Umidade do ar         

         

Outro:         

         

 

 

8. Em comparação a __ anos atrás (desde que entrou na empresa), como os 

aspectos a seguir mudaram para você com relação ao seu trabalho?  

Aspectos Melhorou Piorou Igual Não 

Direito de tomar decisões no 

trabalho     

     

Carga diária de trabalho     

     

O salário     

     

O estresse     

     

A relação com as pessoas no 
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trabalho 

     

As condições físicas de trabalho     

     

A forma com que o setor onde     

trabalha é organizado     

     

O tempo que tem para fazer direito 

o     

trabalho pedido     

     

As preocupações com o seu 

trabalho     

durante o seu tempo livre     

     

As perspectivas de carreira     

     

 

9. Caso trabalhe há bastante tempo no setor portuário, você sentiu se houve 

uma intensificação do trabalho? 

9.1. As exigências são maiores? 

11. Como está a sua saúde? (CASO NÃO TENHA NENHUM PROBLEMA PULAR 

AS QUESTÕES 9 E 9.1) 

12. Você acha que tem relação com o seu trabalho? Por quê?  

13. Se sim: ficou afastada?  

14. Em relação aos acidentes de trabalho, você já se acidentou?  



64 
 

15. E suas colegas?  

16. Como a empresa reagiu?  

17. Você tem plano de saúde? 

18. Qual a categoria profissional que mais apresenta queixas e problemas de 

saúde? Essa categoria é ocupada predominantemente por homens ou mulheres?  

19. Existem muitos pedidos de afastamento do serviço em consequência de 

problemas de saúde adquiridos no ambiente de trabalho? 

20. Quem mais solicita esse afastamento: Homens ou Mulheres? 

21. Quais os meios adotados pela empresa para prevenir a saúde dos 

trabalhadores no ambiente de trabalho portuário? 

22. Existe algum acompanhamento da saúde desses trabalhadores? Qual? Como 

é feito? 

23. O setor portuário pode ser considerado um ambiente de trabalho hostil?  

24. Quem mais sofre com essa hostilidade: os homens ou as mulheres? Por quê? 

25. Você deseja falar mais alguma coisa? 
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Anexo B – Questionário (homens) 

 

Identificação: 

Nome (opcional): 

Qual é sua idade?  

Qual a sua escolaridade? 

(  ) Analfabeto (  ) Alfabetizado (  ) 1° grau incompleto (  )1° grau completo  (  ) 2° 

grau incompleto (  ) 2° Grau completo (  ) Superior incompleto (  ) Superior completo 

(  ) Pós-Graduação 

Naturalidade:  

(  )Solteiro/a (  ) Casado/a (  ) Amasiado/a (  ) Divorciado/a (  )Separado/a ( )Viúvo/a 

Tem filhos? 

(  ) Não (  ) Sim, quantos: (  ) maiores de idade (  ) menores de idade 

 

Entrevista: 

1. Por que você escolheu trabalhar no Porto?  

2. Há quanto tempo trabalha no Porto?  

3. Houve um aumento significativo de mulheres que trabalham no Porto de 

Santos? O que você acha disso?  

4. Como você vê o trabalho na amarração sendo realizado por mulheres?  

5. Você acha que a capacidade para trabalhar neste setor é a mesma entre 

homens e mulheres?  

6. Você acha que a mulher trabalhar no Porto altera alguma coisa no cotidiano 

da casa dela?  

7. Trabalhava em algum local antes?  

8. Se sim, havia mulheres? 

9. Se sim em quais funções e como era trabalhar com elas?  

10. Como é o seu trabalho no Porto?  

11. Em que período você trabalha?  

12. Qual é a sua jornada de trabalho? (Quantas horas você trabalha e quantas 

tem de almoço/intervalo)  

13. Você faz horas extras? Recebe por elas ou vai para o banco de horas? 
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14. Existe cumprimento de metas de produtividade? Há muita cobrança? 

15. Você considera satisfeita(o) com seu trabalho? Por quê? 

16. Se tivesse uma outra oportunidade, de trabalhar em outro lugar ou em alguma 

outra função, você continuaria trabalhando no Porto? Por quê? 

17. Homens e mulheres ganham igual exercendo a mesma função? 

18. O seu salário é primordial para a subsistência da sua família? (É a única fonte 

de renda? Ou só é uma renda complementar?) 

***Obs.: Se morar com companheiro(a), perguntar se o(a) mesmo(a) trabalha 

também. 

19. Como você avalia a estrutura física do Porto? (banheiros são separados e 

limpos? instalações são adequadas?) 

20. Vocês têm direito a algum benefício social? (assistência médica, 

aposentadoria, seguro de vida, auxílio-creche, etc) 

21. Quando termina o seu trabalho no Porto, você costuma ir para casa ou vai 

para algum outro lugar? 

22. Quando você chega em casa, você trabalha em casa fazendo as tarefas 

domésticas ou descansa? 

23. Caso faça alguma tarefa, quais você faz? 

24. Existe uma divisão das tarefas domésticas em sua casa? (as tarefas de lavar, 

passar, cozinhar, limpar a casa… É de responsabilidade de quem?) 

***Obs.: (Se precisar, perguntar se existe de fato uma divisão, para descobrir se é só 

uma ajuda recorrente) 

25. E em relação ao cuidar dos filhos? 

26. Em um dia, quanto você acha que dedica ao seu trabalho e quanto tempo 

você dedica à sua casa? 

27. E quanto ao seu “tempo livre”, você costuma fazer o quê? (Frequenta que 

lugares? Se dedica a alguma atividade/hobby?) 

28. Você acha que filhos e filhas tem que receber educações diferentes?  

29. Deseja falar mais alguma coisa? 
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Anexo C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 
Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Você está sendo convidado para participar da pesquisa intitulada “As Relações 

Sociais de Trabalho no Porto de Santos: a naturalização da precarização da força de 

trabalho feminina”. O objetivo desta entrevista é a coleta de dados que permitam à 

pesquisadora analisar e refletir sobre este tema. 

 A sua participação nesta pesquisa é fundamental e consistirá em responder a uma 

entrevista com de questões, referente ao seu trabalho no Porto e em casa. Os dados 

poderão ser coletados em uma única sessão, onde o dia, hora e local estarão de acordo 

com a sua disponibilidade. 

 Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal investigadora é Professora 

Doutora Claudia Mazzei Nogueira, que pode ser encontrada no endereço Rua Silva Jardim, 

136 – Santos/SP, Telefone: +55 13 3878-3700 / +55 13 3523-5000, e-mail: 

mazzeinogueira@uol.com.br . Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 

– 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@epm.br. 

 É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar 

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu atendimento ou 

tratamento na Instituição. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de 

outros voluntários(as) entrevistados(as), não sendo divulgada a identificação de nenhum 

sujeito de pesquisa. Você tem o direito de ser mantido(a) atualizado(a) sobre os resultados 

da pesquisa. 

 Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

também não há compensação financeira relacionada à sua participação. A pesquisadora 

afirma seu compromisso de utilizar os dados e o material coletado somente para pesquisa. 

 Uma via deste termo de consentimento ficará com a pesquisadora e outra com você, 

no momento de sua aplicação, sendo que ambas serão rubricadas pela pesquisadora 

mailto:mazzeinogueira@uol.com.br
mailto:cepunifesp@epm.br
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principal e/ou a pesquisadora secundária, bem como pelo(a) participante voluntário(a). As 

gravações que serem feitas nessa entrevista, serão utilizadas somente para este projeto de 

pesquisa. 

 

 

 Eu, __________________________________________________________ (abaixo 

assinado), declaro que fui suficientemente informado(a) pela pesquisadora, ficando claros 

para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. 

 

 

___________________________________________  _____________ 

Assinatura do participante de pesquisa     data 

 

 

___________________________________________  _____________ 

Assinatura do responsável principal pela pesquisa    data 

 

 

 

_________________________________________  _____________ 

Assinatura do responsável secundário pela pesquisa   data 

 

 

 

 

 

Edifício Central – Rua Silva Jardim, 133/136 – Vila Mathias – CEP 11015-020 – Santos/SP 
Unidade I – Av. Ana Costa, 91/95 – Vila Mathias – CEP 11060-001 – Santos/SP 

Unidade II – Av. Saldanha da Gama, 89 – Ponta da Praia – CEP 11030-400 – Santos/SP 
www.baixadasantista.unifesp.br - Telefone: (13) 3878-3700 / (13) 3523-5000 

http://www.baixadasantista.unifesp.br/
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Anexo D – Autorização da Codesp para realização da pesquisa no Porto de Santos 
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Anexo E – Comprovante de recebimento – Comitê de Ética em Pesquisa da 

Unifesp (CEP/Unifesp) 

 


