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RESUMO 
 

MOREIRA, Mickaelly. “O MESMO QUE ACONTECEU COMIGO, ACONTECE COM 
VOCÊS”: O assédio moral presente no trabalho das assistentes sociais inseridas em 
cargos comissionados na Prefeitura Municipal de Mossoró/RN. 2018. 141 fls. 
Dissertação (Mestrado em Serviço Social e Direitos Sociais) - Faculdade de 
Serviço Social, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Mossoró, 2018. 

 
As transformações do mundo do trabalho no modo de produção capitalista e as suas 
implicações na vida de homens e mulheres têm intensificado fenômenos como as 
violências nos espaços de trabalho. O processo de reestruturação produtiva 
comporta novos tipos de inserção e permanência dos sujeitos no trabalho, 
condicionados a múltiplas cobranças que se efetivam, muitas vezes, em abuso de 
poder. Assim, o ambiente de trabalho tem se tornado um espaço favorecedor de 
comportamentos como medo, disputas, invejas, perseguições e rivalidades 
praticadas vertical e horizontalmente entre chefes (as) e trabalhadores (as) 
ocupantes de outros cargos nas empresas e/ou instituições públicas e privadas. As 
consequências dessas vivências, que se refletem consideravelmente na 
individualidade e subjetividade dos sujeitos, na forma de adoecimentos, 
comprometem os seus rendimentos no trabalho e nas demais instâncias da vida 
social. Muitos desses problemas são qualificados na atualidade como assédio moral 
que se caracteriza pela exposição dos sujeitos a situações vexatórias prolongadas 
durante a jornada de trabalho, relativas ao exercício das suas funções. A questão 
que norteou esse trabalho foi: de que forma o assédio moral se materializa no 
cotidiano de trabalho das assistentes sociais comissionadas na Prefeitura Municipal 
de Mossoró/RN? Para tanto, realizamos pesquisas bibliográficas e de campo. Essa 
última, sendo realizada por meio de oito entrevistas semiestruturadas com mulheres 
que ocuparam cargos comissionados no município de Mossoró/RN. Concluímos, 
portanto, que os cargos comissionados, pelo seu caráter, são extremamente 
vulneráveis a expressões de assédio moral, uma vez que possuem características 
de fragilização nos vínculos trabalhistas e dependência política como principais 
critérios. Por fim, pela própria historicidade do trabalho feminino no sistema patriarcal 
capitalista, essas expressões de violência sexistas tomam mais radicalidade, visto 
que a maioria das servidoras inseridas nesses cargos são mulheres. Aliado a isso, o 
fato de serem assistentes sociais, e, em alguns casos, com análises mais críticas 
dos processos históricos e sociais ao se confrontarem com métodos conservadores, 
clientelistas e eleitoreiros, ao tentarem se contrapor sofrem perseguições que muitas 
vezes culminam em práticas de assédio moral. 

 

Palavras-chave: Trabalho. Patriarcado.  Divisão sexual do trabalho. Assédio moral. 
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ABSTRACT 
 
MOREIRA, Mickaelly. “THE SAME THAT HAPPENED TO ME, HAPPENS TO 
YOU": The moral harassment present in the work of social workers inserted in 
positions commissioned at the Municipal Government of Mossoró/RN. 2018. 141 fls. 
Dissertação (Mestrado em Serviço Social e Direitos Sociais) - Faculdade de Serviço 
Social, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Mossoró, 2018. 
 
The transformations of the world of labor in the capitalist mode of production and its 
implications in the lives of men and women have intensified phenomena such as 
violence in the workplace. The process of productive restructuring entails new types 
of insertion and permanence of subjects at work, conditioned to multiple charges that 
often take place in abuse of power. Thus, the work environment has become a space 
conducive to behaviors such as fear, disputes, envy, persecution and rivalries 
practiced vertically and horizontally between bosses and workers occupiers of other 
positions in companies and / or public and private institutions. The consequences of 
these experiences, which are reflected considerably in the individuality and 
subjectivity of the subjects, in the form of illnesses, compromise their income in work 
and in other instances of social life. Many of these problems are characterized today 
as bullying that is characterized by the exposure of subjects to prolonged vexatious 
situations during the work day related to the exercise of their functions. The question 
that guided this work was: in what way does moral harassment materialize in the day-
to-day work of social workers commissioned at the Municipal Government of 
Mossoró / RN? For this, we perform bibliographical and field research. The latter was 
carried out through eight semi-structured interviews with women who held positions 
commissioned in the municipality of Mossoró / RN. We conclude, therefore, that the 
positions commissioned, by their character, are extremely vulnerable to expressions 
of moral harassment, since they have characteristics of weakening in the labor ties 
and political dependence as main criteria. Finally, by the very historicity of women's 
work in the capitalist patriarchal system, these expressions of sexist violence take on 
more radicality, since most of the female servants in these positions are women. 
Allied to this, the fact that they are social workers, and in some cases with more 
critical analyzes of historical and social processes, when confronted with 
conservative, clientelist and electoral methods, when they try to counteract 
persecution that often culminates in bullying. 

 

Key Words: Job. Patriarchy. Sexual division of labor. Harassment. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Apreender as relações de trabalho na sociedade capitalista é, sobretudo, 

compreender que essa se efetiva em meio à tensionamentos que se configuram 

muitas vezes, em consequências na vida dos (as) trabalhadores (as). Isso se 

apresenta de modo particular na vida das mulheres, já que, embora as 

determinações do mundo do trabalho acometam de maneira indeterminada o 

conjunto das pessoas que precisam vender sua força de trabalho para sobreviver, 

isso se particulariza em relação ao trabalho feminino pelas desigualdades de gênero 

existentes na sociedade e pela maneira como a mulher está inserida no espaço 

produtivo. 

Ora, principalmente após o conjunto de transformações que se operam no 

mundo do trabalho em decorrência dos processos de reestruturação produtiva 

desencadeados pelo capital, complexifica-se a divisão sexual do trabalho, na exata 

medida em que se amplia o número de mulheres em atividades que exigem menor 

qualificação (trabalho intensivo) e, ainda, aquelas que se realizam preferencialmente 

nos espaços part-time, precarizados e temporários1 dentre outras determinações 

realçadas por Antunes (2014), ao esboçar o que denomina “nova morfologia do 

trabalho”.  

No capitalismo, todas as esferas de trabalho se apresentam como 

mantenedoras desse sistema, tanto as produtivas quanto as improdutivas. É aqui 

que apontamos o Serviço Social em meio a essas contradições. Estando inserida na 

divisão social e técnica do trabalho, a profissão é também impactada com os 

fenômenos contemporâneos, tais como: As oportunidades escassas; o aumento 

significativo do exército industrial de reserva; as condições precárias de trabalho e a 

inserção em vínculos fragilizados passíveis de violência. 

 Não nos ausentamos, portanto, da compreensão da inserção da mulher no 

mercado de trabalho e do número expressivo de mulheres no Serviço Social. 

Adentramos necessariamente nos conceitos de trabalho feminino, divisão sexual do 

trabalho e nas apreensões das implicações e consequências particulares para as 

mulheres nesses espaços.  

                                                           
1Hirata (2009) mostra que, ao mesmo tempo em que há um crescente aumento de mulheres nos 
setores formais e informais de trabalho, há, em paradoxo, um aumento significativo da precarização e 
da vulnerabilidade nos novos empregos. 
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É essa a discussão central, compreendida a partir dos desafios que são 

colocados para as trabalhadoras nessa conjuntura e trazendo elementos que se 

apresentam como violência no cotidiano das mulheres inseridas no mercado de 

trabalho. A partir das reflexões sobre as complexificações na divisão sexual do 

trabalho e, principalmente, no que concerne às condições das mulheres nesses 

espaços socioocupacionais, problematizamos a prática de assédio moral, já que a 

precarização do mundo do trabalho proporciona um cenário propício para a prática 

desse tipo de violência.  

Entendemos por assédio moral, a violência acometida no espaço laboral que 

consiste, principalmente, na exposição da(s) vítima(s) a situações vexatórias, 

humilhantes e constrangedoras. Assim, concordamos com Diniz (2014) quando ela 

afirma que,  

 

O assédio moral é um ato perverso que envolve a prática de humilhações, 
perseguição e ameaças, se constituindo num processo de violência 
psicológica. Este tipo de assédio, além de se transformar em guerra 
psicológica, envolvendo abuso de poder e manipulação, traz prejuízos à 
saúde mental e física das pessoas, inserindo-se num contexto mais amplo 
dos valores morais e éticos da sociedade contemporânea e da violência nas 
relações sociais (p.230). 

 

Assim, apreender o assédio moral - que se configura de forma acentuada nos 

espaços de trabalho - considerando a fragilidade de inserção e permanência das 

trabalhadoras comissionadas, torna a pesquisa pertinente, já que essas condições 

de trabalho são pouco refletidas na formação acadêmica. Além disso, estamos 

lidando com uma prática de violência que precisa ser reconhecida e denunciada 

pelos sujeitos, para que dessa forma, novas estratégias de enfrentamento possam 

ser pensadas, mesmo reconhecendo as fragilidades desse sistema de dominação 

que elimina os direitos trabalhistas e flexibiliza as relações de trabalho, 

principalmente do trabalho feminino.  

Partindo dessas reflexões, surge o interesse em estudar a temática articulada 

às vivências desde a formação acadêmica, quando no ano de 2010 ingressei no 

curso de Serviço Social na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 

e lá eu pude me aproximar dos estudos acerca das relações patriarcais de gênero, 

especialmente a partir das experiências no Núcleo de Estudos Sobre a Mulher 

Simone de Beauvoir (NEM). Tal inserção me proporcionou, sobretudo, a 

aproximação com estudos nas áreas da violência contra as mulheres. 



16 
 

Ao concluir a graduação, no ano de 2014, fui convidada para ocupar um cargo 

comissionado na Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM), onde permaneci até o ano 

de 2016. Essa experiência fez parte das minhas primeiras experiências no mercado 

de trabalho, me despertando para a compreensão acerca dos desafios impostos a 

nós mulheres, trabalhadoras, ocupantes de um cargo sem direitos e perpassados, 

em muitos momentos, por discriminação e preconceitos. 

O convite para que eu ocupasse o cargo em questão, veio de um vereador 

amigo da minha irmã. Inicialmente, o cargo disponível era para ocupar a vice-

diretoria de uma escola localizada no mesmo bairro da minha residência.  Com uma 

renda mensal de pouco mais de um salário mínimo, a carga horária de trabalho era 

de 8h diárias, 45h semanais, acrescida de disponibilidade integral para atividades 

políticas.  

A inexperiência com cargo comissionado foi confrontada logo na primeira 

campanha eleitoral para governador (a) que sucedeu a minha contratação. Fui 

“convocada” por telefone para estar no comício que daria início a referida campanha 

dos (as) candidatos (as) apoiados (as) pela gestão. Nesse período, além das 

atividades desenvolvidas no trabalho, tínhamos que ter disponibilidade para as 

ações políticas/partidárias nas comunidades, o que somava, em média, 4h diárias. 

Demorei a compreender e aceitar a dualidade da qual fazia parte naquele 

momento, ou seja, a submissão ao desenvolver ações para propostas partidárias 

que não integravam as minhas convicções e posições políticas. Isso me causou 

sofrimentos subjetivos e despertou reflexões acerca da necessidade de permanecer 

no cargo.  

Ademais, não bastava que estivéssemos presentes nas ações, era necessário 

constar em registros fotográficos e listas de presença, já que a não participação 

acarretava em perseguição e ameaças de demissão. Normalmente esse controle 

partia dos (as) demais servidores (as) sobre os (as) faltosos (as), tal controle tinha o 

intuito de valorizar a ausência, que muitas vezes era mais significativa que a própria 

presença, já que se tratava de perseguições e cobranças, cujo intuito final era quem 

merecia ou não permanecer no cargo.   

Poucos meses depois, a pedido de meu pai junto à primeira dama do 

município fui exonerada do trabalho na escola e nomeada coordenadora de um 

equipamento social na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Juventude 

(SMDSJ), lotada, num primeiro momento, no Centro de Referência de Assistência 
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Social (CRAS Bom Pastor). Lá, eu fortaleci as minhas relações pessoais e de 

trabalho com assistentes sociais de outros equipamentos sociais da cidade que 

ocupavam o mesmo cargo que eu e estavam sujeitas às mesmas condições de 

trabalho.  

Ao me inserir nesse equipamento me deparei com novos desafios, o primeiro 

deles veio a partir do desvio de funções, uma vez que todos (as) os (as) 

trabalhadores (as) terceirizados (as) (a equipe de apoio) estavam sendo demitidos 

(as) e nós precisávamos dar conta da limpeza, alimentação, segurança e bom 

funcionamento dos equipamentos que coordenávamos. 

Estávamos subordinadas hierarquicamente ao (à) político (a) que nos 

“confiou” o cargo, à secretária da SMDSJ, à gerente da proteção básica e aos (às) 

demais servidores (as) que compunham o quadro funcional dentro da gestão e que, 

por vezes, nem entendíamos as funções destinadas a cada um (a) deles (as). 

Periquito2 reforçou essa assertiva expondo que: “[...] chegou um tempo em que a 

sala da Proteção Básica ficou pequena para tanta gente. A gente chegava, 

perguntava e ninguém sabia de nada. Nunca entendi a função daquelas pessoas”. 

Nesse contexto, vivenciamos relações complexas advindas de perseguições 

particulares aos (às) profissionais que criticavam as ações daqueles (as) que 

tentavam transformar os serviços públicos em um espaço exclusivo de palanque 

político/partidário. As práticas reiteradas de “convocação” para desenvolver ações 

de cabo eleitoral nas campanhas político/partidárias dentro dos equipamentos 

públicos são apresentadas na fala de Coleirinho como uma ação que causava 

desconforto, mas que não havia como se eximir de tais práticas sob o risco de 

perder o emprego,  

 

[...] fora do espaço de trabalho, beleza. Dentro da secretaria eu não 
gostava. Em alguns momentos eu fui obrigada, dentro do meu espaço de 
trabalho, fazer. Isso me deixou muito desconfortável. De certa forma é uma 
coerção... só que eu faço uma análise conjuntural, isso é em todos os 
processos, eu acho que não é em uma gestão específica que isso acontece, 
porque você conversa com pessoas que dizem que em outros momentos, 
em outras gestões isso também acontecia de forma até um pouco mais 
descarada. E assim... é desconfortável, é desagradável, as vezes você faz 
mesmo por necessidade, porque você naquele momento não tem outra 
perspectiva, porque se eu tivesse outra perspectiva, eu teria entregado a 
portaria, não vou mentir. Então assim... isso não só nessa perspectiva, as 

                                                           
2 Periquito e Coleirinho são citadas nesse primeiro momento, mas as apresentaremos no capítulo 
seguinte. São sujeitos da nossa pesquisa e estiveram inseridas no contexto da realidade 
apresentada. 
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vezes quando você tem um vínculo frágil de contrato, que não lhe dá uma 
segurança, as pessoas são obrigadas a tomar determinadas atitudes. 

 

A entrevistada, apesar de acreditar que essa prática pode ser feita fora do 

espaço de trabalho, se mostrou contrária a essas investidas tendo como referência o 

local de trabalho ou as próprias ações desenvolvidas terem atrelamentos com os 

interesses políticos. Pelo exposto, fica evidente o desconforto com as exigências e, 

ao mesmo tempo, aparece a dificuldade em romper com o vínculo, mesmo isso 

significando ir contra tudo que acreditamos e defendemos como direitos sociais. 

Essa perspectiva de fatalismo, “todo lugar é assim”, contribui para o imobilismo e, 

muitas vezes, é a base que dá sustentação a essas determinadas práticas que 

infelizmente ainda permanecem em muitos serviços públicos em todas as instâncias 

governamentais.  

Ademais, dentre as constantes “ameaças” feitas para que realizássemos tais 

práticas, estava a lembrança constante da fragilidade do nosso vínculo de trabalho e 

a “dívida” com o (a) nosso empregador (a). Dessa forma, nos víamos entre o 

reconhecimento da possibilidade de inserção no mercado de trabalho, por meio 

daquele cargo, e o conflito interno de estarmos inseridas em um contexto político 

contrário ao que acreditávamos e defendíamos enquanto perspectivas ideológicas 

pessoais e profissionais.   

Como exemplo, minha posição crítica diante de determinadas posturas 

eleitoreiras, fez com que eu mudasse de equipamento três vezes durante a gestão. 

Acredito que a demissão não veio de imediato em função de um compromisso 

firmado entre um parente meu e o vereador que me nomeou ao cargo. As 

perseguições eram, quase sempre, respostas às contestações e contestar a gestão 

significava a transferência de setor ou em último caso, a demissão sumária.  

Um dos cargos que ocupei estava dentro do setor do Cadastro Único e a 

atribuição consistia na visita às famílias com pendências de informações ao 

programa. A função era, até então, inexistente e se tornou inexistente quando deixei 

de ocupá-la3. A minha carga horária somava 7h horas ininterruptas, e o serviço era, 

na prática, visitas às zonas rurais do município e a todos os bairros que compõem a 

cidade. As condições de trabalho eram insalubres e de vulnerabilidade constante, já 

                                                           
3 O que me levou a acreditar que a criação dessa função foi resultado de perseguições por parte da 
minha chefa imediata. Era mais confortável para ela me manter distante da secretaria e 
completamente ocupada com atividades das quais eu tinha muitos questionamentos e discordâncias.  



19 
 

que realizávamos as visitas em um transporte sem o mínimo de conforto. Tive 

muitos embates políticos e de postura profissional com a chefia do setor, percebi 

que as exigências e cobranças só aumentavam em decorrência disso. 

Desse setor, fui transferida para o Centro de Referência da Mulher (CRM), 

onde eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho com mulheres vítimas de 

violência doméstica, o que, em um primeiro momento, me deixou bastante feliz, já 

que eu iria desenvolver uma atividade junto a uma demanda que eu tinha bastante 

interesse. Contudo, os desafios agora apareciam sob a forma de negligência do 

poder público municipal com esse público. Expus-me diversas vezes, junto às 

demais profissionais que trabalhavam comigo, a situações de extrema 

vulnerabilidade e precariedade, visto que não existia segurança no equipamento e a 

equipe era mínima.  

Durante a minha permanência eram recorrentes as ameaças de fechamento 

do equipamento, mesmo nas condições estruturais de falta de pessoal, isso nos 

preocupava, dado a importância desse serviço para o acolhimento das mulheres em 

situação de violência. 

Por fim, fui exonerada do referido cargo ainda no mandato do vereador que 

me indicou. As alegações para isso vieram sob a justificativa de redução das 

portarias de nomeação.  

Toda essa experiência me fortaleceu no sentido de compreender a fragilidade 

desse tipo de vínculo, que de um lado nos colocava em uma condição hierárquica de 

superioridade em relação aos (às) demais servidores (as) e do outro, nos mostrava 

que essa suposta hierarquia era cercada de inseguranças e cobranças que 

extrapolavam as dimensões do trabalho. 

Mediante essa realidade vivenciada pelos cargos comissionados, percebi que 

além das questões a ele inerente em termos de fragilidade dos vínculos, a forma de 

controle se dá pela via das perseguições, instaurando o medo, o sofrimento, dentre 

outros expressos por intermédio do assédio moral. Essa problemática tão complexa 

na vida dos (as) trabalhadores (a)s, deixa danos muitas vezes de difícil superação, e 

ainda é pouco discutida tanto na sociedade, quanto nos espaços de trabalho e 

mesmo nas produções cientificas.  

Deste modo, a relevância da nossa pesquisa se materializa no fortalecimento 

dessas discussões que tiveram maior visibilidade no ano de 2014, com a defesa da 

tese da professora Ilidiana Diniz intitulada “Mulheres como eu, mulheres como as 
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outras: desvelando o assédio moral e sexual no âmbito do trabalho das comerciárias 

do Estado do Rio Grande do Norte”4. Nessa, já percebemos o sujeito mulher nos 

espaços de trabalho sofrendo violências particulares pela sua condição de gênero.  

 Evidenciamos, portanto, a importância dessa discussão, para que as vítimas 

desse tipo de violência possam identificá-la e, desse modo, pensar novas 

estratégias a fim de minimizar os danos causados pelo assédio moral na vida das 

trabalhadoras. 

Ressalte-se, além disso, a importância para a formação profissional que se dá 

nas abordagens transversais de conceitos e categorias que são extremamente 

relevantes para o Serviço Social, pois permite entender a realidade social em geral e 

os desafios que se materializam para esta profissão. Como situamos, a pesquisa 

proposta tem um recorte: as trabalhadoras assistentes sociais em cargos 

comissionados, estando assim, diretamente vinculada ao exercício da profissão e ao 

estudo das condições de trabalho dessas profissionais. 

A proposta perpassa pelo aprofundamento dessas temáticas e a contribuição, 

por meio desta pesquisa, ao programa de pós-graduação em Serviço Social com 

vista a fomentar o debate e ampliar os campos de conhecimentos e estudos, já que 

se faz necessário consolidar o programa e as linhas de pesquisa por meio dos 

sujeitos coletivos inseridos nestas.  

Em vista disso, a pesquisa deve ser pensada como um meio de contribuição 

para o desvelamento da realidade, razão pela qual o tema da pesquisa é familiar, 

resultado de vivências pessoais em que eram comuns as expressões de assédio 

moral no cotidiano de trabalho. 

 As categorias de análise constituem: trabalho; relações patriarcais de gênero; 

divisão sexual do trabalho e o assédio moral. O propósito deste estudo é discutir de 

que forma o assédio moral se materializa no cotidiano de trabalho das assistentes 

sociais comissionadas na Prefeitura Municipal de Mossoró/RN.  

Os objetivos da pesquisa apresentada nesse estudo compreendem: 

Apreender as relações de trabalho das assistentes sociais em cargos comissionados 

na Prefeitura Municipal de Mossoró/RN; Entender as particularidades do trabalho 

                                                           
4A referida tese foi vencedora do prêmio tese Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior) da área do Serviço Social no ano sucessivo ao da defesa. Entre os critérios para a 
escolha, evidenciamos o pioneirismo da discussão de assédio moral com um direcionamento teórico 
para o feminismo materialista.  
 



21 
 

feminino nas relações de assédio moral presente no cotidiano de trabalho das 

assistentes sociais em cargos comissionados da Prefeitura Municipal de 

Mossoró/RN; e compreender a relação entre as manifestações de assédio moral e o 

vínculo trabalhista das assistentes sociais comissionadas lotadas na Prefeitura 

Municipal de Mossoró/RN. 

 Acrescento às vivências profissionais e aproximações com o tema da 

pesquisa, a minha experiência como docente, na qual tive a oportunidade de 

ministrar as disciplinas Trabalho e Relações Sociais e Relações Geracionais e de 

Gênero, além da orientação ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que 

compreendia a violência doméstica contra mulheres.  

 Na contramão do posicionamento político-ideológico da Câmara Municipal de 

Mossoró no que concerne às discussões de gênero nas escolas, colaborei (mesmo 

após a exoneração) com a criação de um grupo de mulheres denominado “Grupo de 

Estudos sobre a mulher Nísia Floresta”, que teve a realização das suas atividades 

no bairro Ouro Negro, na cidade de Mossoró/RN e contemplou um público-alvo de 

mulheres entre 15 e 17 anos. O objetivo principal consistia em discutir questões 

relacionadas a ser mulher nessa sociedade sexista, facilitando assim, um espaço de 

diálogo que fomentasse a emancipação da mulher nas diversas formas de opressão 

às quais são cotidianamente submetidas no modelo societário capitalista. 

 A dissertação é estruturada em quatro capítulos. No primeiro deles, 

apresentamos por meio da Introdução, a forma como estruturamos a nossa 

pesquisa, as nossas vivências empíricas e a relevância do nosso estudo.  

A seguir apresentamos os caminhos metodológicos necessários para a 

obtenção dos dados da pesquisa, seus objetivos e o perfil das nossas entrevistadas. 

 No segundo capítulo abordamos os conceitos da categoria trabalho, 

apresentando a forma como ele tem se transformado, sobretudo, no Modo de 

Produção Capitalista. Dessa forma, o dividimos em dois subitens, sendo o primeiro 

deles responsável pela discussão em âmbito mundial e o segundo apresentando a 

realidade dos (as) trabalhadores (as) em território nacional.  

 No terceiro capítulo trabalhamos as particularidades da inserção das 

mulheres no mercado de trabalho e a forma como o capitalismo se apropria das 

desigualdades de gênero, classe social e raça para garantir uma maior lucratividade, 

a partir das opressões e explorações.  
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 Ainda nele, exploramos por meio de dois subitens as imbricações entre as 

relações patriarcais de gênero e a divisão sexual do trabalho e as configurações do 

trabalho a partir da precarização do trabalho feminino no Brasil. 

 No capítulo quatro apresentamos o assédio moral como uma das expressões 

de violência que acometem os espaços de trabalho, precisamente o assédio moral 

contra assistentes sociais em cargos comissionados da Prefeitura Municipal de 

Mossoró/RN. Para tanto, conceituamos o assédio moral a partir de autoras 

estudiosas do tema e o relacionamos com a precariedade dos cargos 

comissionados, marcados pela fragilidade do vínculo e pela dependência política 

partidária. Assim, buscamos compreender, a partir do subitem sobre o controle como 

um dos aspectos do assédio moral, as relações que são estabelecidas dentro da 

Prefeitura Municipal de Mossoró, a partir da inserção dos cargos comissionados em 

cargos de chefia.   

 Por fim, apresentamos nas considerações finais, o resultado da pesquisa e de 

todo o percurso que desenvolvemos para realizá-la. Apreendemos assim, o nosso 

objeto de estudo e apontamos as possibilidades advindas com uma proposta de 

nenhuma forma estanque, mas cenário de pesquisas posteriores capazes de dar 

conta de uma realidade pouco analisada academicamente e cheia de possibilidades. 

 Esperamos que essa pesquisa contribua para o desvelamento do assédio 

moral presente no cotidiano de trabalho das assistentes sociais que sofrem 

diretamente as consequências desse sistema patriarcal/racista/capitalista e ocupam 

cargos cada vez mais precarizados e suscetíveis aos diversos tipos de violência. 
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2  O ENCONTRO COM O OUTRO: Pesquisa de campo e os caminhos 

metodológicos da pesquisa 

 

Apresento aqui o perfil sociodemográfico dos sujeitos dessa pesquisa. 

Reconhecendo, sobretudo, a importância desse estudo para desvelar realidades até 

então pouco conhecidas. São mulheres, assistentes sociais, ex-ocupantes de cargos 

comissionados na prefeitura Municipal de Mossoró. 

Das oito entrevistadas, duas são casadas e seis são solteiras. Duas tem filhos 

(as). Quatro permanecem em cargo comissionado, duas se tornaram efetivas, uma 

ocupa cargo provisório5 em outra cidade, e uma está desempregada. Os salários de 

quando ocupavam cargo comissionados variavam entre R$ 1200,00 e R$1800,00 

reais. 

As entrevistas foram realizadas, em sua maioria, no espaço de trabalho, 

apenas três delas foram feitas em seus domicílios.  

Duas das entrevistadas pertenciam a um grupo de whatsapp que criamos 

quando eu ainda estava na coordenação de um dos equipamentos sociais, e lá 

falávamos das nossas angústias e dos desafios que enfrentávamos cotidianamente. 

As demais foram indicações de informantes-chaves, bem como, com pessoas que 

nos procuraram e se ofereceram para contribuir com a pesquisa. 

Reconhecemos, assim, a utilização predominante do método bola de neve 

para a produção de dados dessa pesquisa. A amostragem bola de neve consiste no 

emprego das cadeias de referência, ou seja, as mulheres pesquisadas indicaram 

outras mulheres, essas, por sua vez, indicaram outras. Foi a opção mais favorável 

por se tratar de uma pesquisa sobre assédio moral e os sujeitos ainda terem 

dificuldade para identificá-lo. Assim,  

 

O tipo de amostragem nomeado como bola de neve é uma forma de 
amostra não probabilística, que utiliza cadeias de referência. Ou seja, a 
partir desse tipo específico de amostragem não é possível determinar a 
probabilidade de seleção de cada participante na pesquisa, mas torna-se 
útil para estudar determinados grupos difíceis de serem acessados 
(VINUTO, 2014, p.203). 

 

                                                           
5O preenchimento da vaga se deu por meio de um processo seletivo e a relação de trabalho é 
contratual com data limite para acabar. 
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 Além de considerarmos as características necessárias para o resultado da 

nossa investigação, ainda nos comprometemos a ler e a apresentar o Termo de 

Livre Consentimento Esclarecido para as mulheres indicadas, e só com a aceitação 

delas, prosseguimos com as entrevistas. 

Não nos ausentamos em expor os limites e as dificuldades para a execução 

da pesquisa e análise dos dados produzidos. Já que lidamos com um tema pouco 

debatido na esfera do trabalho e com sujeitos que enfrentaram dificuldades 

particulares enquanto ocupantes de um cargo comissionado. 

A nossa pesquisa foi realizada entre os meses de Junho de 2017 e março de 

2018. E, a partir dela, encontramos duas realidades, na primeira, mulheres que 

permanecem ocupando um cargo comissionado e na segunda, mulheres que já se 

ausentaram dele. A partir desse dado, optamos por ampliar o corte temporal e 

entrevistar as assistentes sociais em cargos comissionados na Prefeitura de 

Mossoró desde o ano de 20156. Assim, identificamos que elas se sentiam mais à 

vontade para narrar o que perceberam como expressões de assédio moral no 

cotidiano de trabalho a partir de fatos já vivenciados. 

Há, não raro, uma forte tendência entre as entrevistadas em comparar as 

condições de trabalho da gestão antiga7 com a atual, isso ficou perceptível a partir 

do esforço em narrar tais violências, situando-as em um contexto que não se 

relaciona com o atual, até porque se trata de gestões municipais distintas 

politicamente e, portanto, não haveria, teoricamente, nenhuma possibilidade de 

retaliação por parte dos (as) gestores (as) contra elas. Todavia, importa destacar 

que alguns nomes nos quadros de hierarquia e de confiança, permaneceram, ou 

seja, mudou-se o gestor municipal, contudo, alguns nomes se repetiram nas pastas 

que compõem as secretarias.     

No desenvolvimento da pesquisa tivemos algumas dificuldades, que foram 

desde os encontros marcados e desmarcados em cima da hora, além de um 

excessivo cuidado por parte das entrevistadas para não nomear os sujeitos na hora 

de falar sobre fatos que envolviam expressões de assédio moral por elas 

vivenciados, uma vez que algumas delas permaneciam em cargos na gestão. 
                                                           
6 A escolha por esse recorte temporal se deu pela dificuldade de extrair elementos dos sujeitos que 
dessem conta da atual realidade de trabalho. Já que existe, sobretudo, o receio de perder o emprego. 
Por outro lado, esse foi o tempo que permaneci como cargo comissionado na PMM, o que me 
aproximou de sujeitos fundamentais para a realização da pesquisa. 
7 A gestão de Francisco José Júnior foi oriunda de eleição suplementar e teve início em 2014, findando em 
2016, quando Rosalba Ciarlini assumiu o mandato. 
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Esse fato teve relação direta com o espaço em que as entrevistas foram 

concedidas, no próprio trabalho, isso a nosso ver, trouxe uma espécie de justificativa 

para não ser abordados nomes, já que não houve, na maioria dos casos, uma 

estrutura que assegurasse o sigilo. 

As dificuldades de deslocamento também devem ser ressaltadas para que 

destaquemos a ausência de transporte público e de segurança no município de 

Mossoró, uma vez que os equipamentos (CRAS) visitados eram, em sua maioria, 

distantes e de difícil acesso por serem espaços inseridos em zonas mais afastadas e 

violentas da cidade. 

Para analisar a forma como o assédio moral se objetiva no cotidiano 

profissional das trabalhadoras assistentes sociais nos cargos em comissão na PMM, 

partimos da perspectiva de totalidade, na qual compreendemos o universo envolto 

da pesquisa composto de singularidade, particularidades e de universalidade e em 

constante articulação com as categorias de análise.  

Para tanto, serviu de arcabouço teórico-metodológico o método materialista 

histórico-dialético, por compreender que este se configura como o melhor meio de 

apreensão da realidade e das relações que permeiam o objeto pesquisado. 

Considerando que existe relação entre o objeto e as relações que permeiam os 

fenômenos sociais, não sendo eles dissociáveis, mas vinculados a um conjunto de 

mediações de ordens diversas. 

Em Marx (2004), as relações materiais dos homens (mulheres) compõem 

todas as suas relações, de modo que as relações sociais estão dialeticamente 

imbricadas às forças produtivas. 

A pesquisa proposta foi de natureza fundamentalmente qualitativa, vez que 

essa dá conta da compreensão e do entendimento particular dos sujeitos que 

estiveram inseridos nos cargos comissionados da PMM, considerando os aspectos 

históricos, vivências e compreensões desses frente às expressões de violência 

vivenciadas no cotidiano de trabalho. Desse modo, concordamos com Minayo (2001) 

que, 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 
mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (p.22). 
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A partir da abordagem qualitativa, nos utilizamos do instrumento e técnica de 

produção de dados que compreende as entrevistas semiestruturas, já que elas são 

baseadas em um roteiro pré-estabelecido e nos possibilitam uma maior liberdade e 

criatividade no relacionamento com os sujeitos investigados.  

Realizamos em todas as etapas da investigação, pesquisas bibliográficas a 

partir do diálogo com autores (as) como Antunes (2010), Kergoat (2002), Hirata 

(2008), Diniz (2014), Bruschini (1998), Hirigoyen (2017), Federici (2017) etc. A 

relevância de tais discussões se dá na medida em que se apreende que é por meio 

da pesquisa bibliográfica que ocorre a aproximação com obras científicas que dão 

conta das categorias de análise e contribuem com o embasamento teórico e 

metodológico para o desenvolvimento da pesquisa. 

E mais do que isso, é o movimento de avançar criticamente a partir do 

conhecimento acumulado, sabendo que, em Marx, tal postura analítica significa 

desvendar fundamentos, relações, limites e condicionamentos próprios desse 

conhecimento, a partir dos processos históricos reais, para que assim o sujeito 

pesquisador/a possa “[...] apoderar-se da matéria, em seus pormenores, [...] analisar 

suas diferentes formas de desenvolvimento e de perquirir a conexão entre elas” 

(MARX, 2002, p. 28). 

Desse modo, os sujeitos entrevistados nessa pesquisa: Arara, Pintassilgo, 

Carcará, Nambu, Coleirinho, Caboclinho e Sofrê e Periquito8, foram fundamentais no 

desvelamento de uma realidade que também me pertenceu, além de dividirem a luta 

cotidiana contra diversas formas de violência que completam um quadro de trabalho 

ainda mais difícil para nós, mulheres.  

A seguir, destacaremos as singularidades desses sujeitos reconhecendo que 

“nós somos um mar de fogueirinhas. [...] cada pessoa brilha com luz própria entre 

todas as outras. Não existem duas fogueiras iguais” (GALEANO, 2017, p.13). É essa 

a importância de nos reconhecermos sujeitos construtores de histórias: nós 

possuímos a habilidade de sermos únicos em meio à coletividade. 

                                                           
8 Para resguardar a identidade das entrevistadas optamos por nomeá-las como aves da caatinga.  
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Começarei apresentando Arara. Arara assumiu um cargo comissionado na 

gestão do prefeito Francisco José Júnior9. Sempre disposta a contribuir com a 

pesquisa, foi a primeira a quem procurei, por saber que ela tinha conhecimento do 

meu objeto de estudo. Conhecemo-nos ainda na universidade e mantivemos laços 

de afetividade que se estendeu durante os anos e se fortificou quando nos 

reencontramos na PMM.  

Ela solicitou que realizássemos a pesquisa no seu local de trabalho, fez 

questão que eu conhecesse o espaço e as colegas do equipamento. Arara agora é 

concursada, havia assumido o cargo efetivo dois meses antes e me contou a alegria 

de não depender mais de um vínculo tão fragilizado como os cargos comissionados 

- embora tenha relatado o desejo de passar “em uma coisa melhor”. Apesar de ter 

sido importante encontrá-la ali, o espaço era consideravelmente movimentado, já 

que ela não dispunha de sala própria e as outras servidoras acabavam adentrando a 

sala que nos foi disponibilizada, em alguns momentos da entrevista.  

Importa destacar que Arara além de conceder a entrevista, foi informante-

chave, indicando a maioria das entrevistadas. Desde o primeiro momento, ela se 

comprometeu em me ajudar e fazer contato com algumas delas. Chegou, inclusive, 

a me levar em alguns espaços10. 

Arara tem 29 anos, é solteira, trabalhou como cargo comissionado por 02 

(dois) anos e o assumiu por intermédio de um vereador amigo da família. Na 

entrevista ela nos disse que “minha família trabalhou para esse vereador e eu 

consegui... como um benefício por ter trabalhado”. Ainda relatou que atualmente não 

mantém nenhum contato com ele. 

Pintassilgo foi muito solícita e extremamente carinhosa, me recebeu com 

entusiasmo e disponibilidade. Mãe, solteira e mulher independente. 

Atualmente, Pintassilgo possui um vínculo efetivo na PMM e antes de 

iniciarmos as perguntas que norteiam a nossa pesquisa, ela fez uma avaliação sobre 

as diferenças entre ser cargo efetivo e ser cargo comissionado, alegando elementos 

um tanto quanto controversos, mas que para ela pareciam fazer sentido. Relatou 

                                                           
9 Francisco José Silveira Júnior iniciou o mandato como prefeito interino quando a prefeita Cláudia 
Regina e o vice-prefeito Wellington Filho tiveram os seus mandatos cassados, e foi eleito no ano de 
2014, em eleição suplementar. 
10 As amigas, companheiras de Whatsapp, com as quais eu trocava experiências da realidade de 
trabalho, somavam quatro, duas delas foram entrevistadas, as outras duas não consegui o contato. 
Por esse motivo, precisei acionar as informantes chaves e Arara foi fundamental nesse processo. 
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que se sentiu “desprotegida” depois que saiu do cargo de indicação. Nas palavras da 

entrevistada, 

 

Você ser de alguém, isso, acaba dando o mínimo de... de força... você tem, 
você enfrenta... depois que você é efetivo, você não é de ninguém, você é 
sua, entendeu? a cabeça... você vota se você quiser, você faz campanha se 
você quiser... Mas as perseguições, elas são muito mais claras, você sofre 
os rebatimentos, você sofre... se você não andar na linha daquela gestão, 
você sofre, entendeu? Então parte dos cargos públicos assim... e esses 
menorzinhos assim da gente” 

 

A fala de Pintassilgo é bastante emblemática ao demonstrar os sentidos 

impregnados ao imaginário do (as) trabalhadores (as), a ponto de a dependência de 

alguém ser mais significativa, mesmo diante das imposições e fragilidades em 

termos de garantias trabalhistas, do que um concurso público. Há nessa análise um 

reflexo das expressões das novas estratégias de organização, controle e gestão do 

trabalho em tempos neoliberais que atinge o conjunto da classe trabalhadora e as 

assistentes sociais, nessa condição, também são atingidas nos seus diferentes 

espaços sócio-ocupacionais. Contudo, é condição sinequa non que os sujeitos se 

identifiquem como partícipes dessa engrenagem moldada pela precarização, 

desproteção, superexploração que desencadeia adoecimentos físicos e mentais tão 

comuns no cotidiano do trabalho.  

A nossa conversa aconteceu no espaço de trabalho dela, em uma sala 

reservada e silenciosa. Conversamos bastante e consegui perceber, apesar dessa 

insegurança de não estar mais vinculada a alguma figura política, o 

comprometimento profissional da entrevistada em face à luta pela garantia dos 

direitos dos (as) usuários (as). 

Pintassilgo é divorciada, concluiu a graduação na Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte e trabalhou por 04 (quatro) anos como cargo comissionado. 

Quando questionamos como se deu o convite para o exercício do cargo, ela narrou, 

 

Tinha uma médica do CAPS que ela me conhecia, né? Eu tinha me formado 
há pouco tempo e tava trabalhando no comércio e ela, nas conversas que a 
gente tinha ela sempre me dizia: “mas você formada, assistente social, 
trabalhando no comércio”, não desmerecendo quem trabalha no comércio, 
mas a gente se forma pra atuar né? [...] ela foi compor a equipe do CAPS, e 
ela, junto com outro médico, amigo da família da gente também se lembrou 
de mim. 

  



29 
 

 O acesso ao cargo se deu por relações afetivas de amizade que 

permanecem, exemplo da evidenciada fala da entrevistada “Ainda é um amigo. Ele é 

um amigo de família”. 

Carcará se dispôs a nos relatar as suas vivências como alguém que 

permanece em cargo comissionado. Percebi certo temor em toda a entrevista, 

mesmo reforçando o sigilo e o compromisso com a identidade resguardada dela e 

de todas as outras entrevistadas.  

Ela falou pouco e não se mostrou disposta a narrar as suas vivências com 

muitos detalhes. Mesmo assim, conseguimos identificar elementos importantes na 

fala de alguém que depende do trabalho para somar com a renda mensal da família.  

 Realizamos a entrevista no espaço de trabalho e, muito sucinta nas repostas, 

concluí em pouco tempo uma conversa que, em certo momento, causou incômodo 

na entrevistada. Mas mesmo me dispondo a interromper e dando a liberdade dela se 

ausentar, ela insistiu em permanecer e concluir a entrevista. 

 Carcará concluiu a graduação na UERN e disse que a sua formação 

profissional vem de “uma grade mais antiga”. Declarou que participa ativamente das 

atividades político/partidárias. A mesma nos disse ainda que o convite para que 

assumisse o cargo foi oriundo das relações estabelecidas nesse meio. Quando 

questionada sobre a relação que mantém com a prefeita que lhe indicou à função, 

ela nos respondeu, 

 

Eu digo que eu tenho uma boa relação... como eu já falei eles confiam no 
meu trabalho... até então nunca fui chamada pra... assim... chamada 
atenção como dizem... a gente sabe que a gente procura fazer o melhor, 
procura fazer o que a gente pode dentro da nossa realidade. Não tem como 
a gente fazer coisas que não está dentro do possível, né? Então eu... eu 
tenho uma boa relação assim... não diretamente com a prefeita, porque a 
gente não tem esse contato direto, mas com a secretária que é quem está 
acima de mim... acima do meu cargo... né? 
 

 Pelo exposto, o bom comportamento e o fato de fazer o que está ao alcance, 

garantem, segundo ela, um bom relacionamento com os sujeitos hierarquicamente 

superiores. 

Nambu me lembra que “Existe gente de fogo sereno, que nem percebe o 

vento, e gente de fogo louco, que enche o ar de chispas” (Galeano, 2017, p.13) e ela 

sempre foi personificação das gentes que espalham chispas no ar. Conheci-a 

enquanto estive na coordenação de um equipamento social e juntas fortalecemos 

algumas outras mulheres na percepção das violências que sofríamos. Muito 
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comprometida, Nambu nunca se ausentou do espaço acadêmico. Sempre esteve 

em funções de docência e participou de grupos de estudo na universidade. 

Permanece na PMM e atualmente, exerce função comissionada em um cargo 

superior ao que exercia na gestão anterior.  

 Percebi contentamento nas suas falas quando apresentei a proposta de 

pesquisa. Lembramos bastante de todos os desafios que enfrentamos juntas. 

Conseguimos nos emocionar e sorrir de situações cotidianas que nos fizeram 

companheiras na luta em defesa do nosso exercício profissional. 

 Nambu me conduziu a uma sala de reuniões e teve que interromper a 

entrevista duas vezes para atender chamados do trabalho. Assim como as demais 

entrevistadas que permaneceram em cargo comissionado, fez questão de ressaltar 

as mudanças entre as duas gestões (a anterior de Fº José Júnior e a atual de 

Rosalba Ciarlini), embora não tenha se refutado em falar dos desafios em ocupar um 

cargo tão desprotegido. 

Pudemos perceber dois pontos importantes, o primeiro deles tem relação com 

as experiências negativas vivenciadas no âmbito do trabalho comissionado situadas 

a um determinado tempo, ou melhor dizendo, a um contexto político em que se 

inseriram por contingentes outros que não a uma identidade político/partidária, caso 

de algumas das entrevistadas, e esse parece ser o balizador para as perseguições 

e, em alguns casos, de assédio moral. O segundo nos parece que no contexto atual 

de vinculação dois aspectos entrariam como uma espécie de amortizador dessas 

ações, a identidade político/partidária com a atual gestão e/ou o medo de expor tais 

eventos e serem mais uma vez perseguidas. 

Nambu é casada, sem filhos, graduada pela UERN, seu vínculo inicial na 

Prefeitura Municipal de Mossoró se deu por um processo seletivo, posteriormente foi 

convidada a fazer parte de um cargo comissionado. Quando o Município realizou 

concurso público no ano de 2013, os (as) servidores (as) do processo seletivo foram 

exonerados (as), para que os (as) aprovados (as) no certame assumissem. No 

entanto, Nambu permaneceu, conforme ela narra a seguir:  

 

Eu era processo seletivo né? Desde 2010, daquele processo que teve pra 
assistente social, pra a equipe técnica. E aí... 2014, os concursados de 
2013 começaram a ser convocados e quem era processo seletivo 
automaticamente foi saindo conforme os concursados foram assumindo, 
nesse meio tempo... porque eu já era coordenadora... quando eu entrei no 
processo seletivo, eu já entrei na coordenação, então... quando os 
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concursados começaram a assumir, eu fui no RH, né? Da secretaria e 
perguntei a pessoa lá que era responsável, à (responsável pelo setor de 
RH), como era... se era pra eu ir pra casa, porque os concursados já 
estavam assumindo e ela disse que não, que eu podia ficar no CRAS e 
aguardasse... pronto, foi só isso. Com uma semana, eu acho, saiu uma 
portaria do JOM11para mim. 

 

Segundo o exposto, Nambu foge das características comuns aos cargos 

comissionados, visto que a mesma passou a ocupar um cargo comissionado, sem 

vinculação a nenhum (a) político (a) da gestão. 

Ainda sobre o período que a entrevistada situa sua abordagem, a mesma 

relatou que fora exonerada pouco antes de acabar o mandato do então prefeito e 

enquanto conversávamos (antes do gravador ser acionado), me falou um pouco 

sobre como se deu o processo de exoneração. Segundo a mesma, ela ficou 

sabendo que deixaria o cargo através de conversas informais e “fofocas” e que só 

dias antes de ser publicado no Jornal Oficial, fora chamada pelos Recursos 

Humanos para o anúncio da sua exoneração. 

Entramos em contato com Coleirinho e, algumas semanas depois, obtivemos 

resposta. Ela nos recebeu em sua residência, enquanto esperava o transporte que a 

levaria de volta para a cidade onde trabalha atualmente. Docente, pesquisadora e 

com largas experiências em cargos de gestão, foi indicada, segundo ela, por 

competência, para assumir a função de coordenadora na Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social e Juventude. Assim, ela narrou a sua experiência,  

 

Na realidade foi assim... Foi por uma cunhada minha ter vínculos 
parentescos com a família do prefeito da gestão antiga... e aí o pai dela por 
ser próximo e por ter apoiado de alguma forma a campanha, conseguiu pra 
mim e aí eu fui pra saúde. Passei aquele período, lá eu conheci algumas 
pessoas que gostaram da minha personalidade, do trabalho que eu 
desenvolvia e aí... teve aquele reordenamento em 2014, mais ou menos de 
um semestre. Nesse reordenamento eu fui exonerada como todo mundo e 
não voltei... ainda fiquei ajudando o pessoal lá na saúde acho que uns 
quase 15, 20 dias porque a gente estava terminando alguns documentos, 
mesmo sem trabalhar eu optei porque eu tinha começado o processo com 
as meninas... aí chegou o momento que eu disse “não dá mais pra mim” 
porque na época eu estava com outro vínculo empregatício (...) e aí eu me 
afastei. Nesse processo uma pessoa que eu conhecia lá dentro foi chamada 
para trabalhar dentro do Desenvolvimento Social e ela não entendia muito 
da Política de Assistência e sabia que eu já trabalhei e precisava de uma 
pessoa pra ajudar ela e ela confiava em mim... então, ela falou com a 
secretária, na época, tinham essa proximidade e me chamou pra... ai ela me 
ligou e eu disse que se fosse por uma portaria eu aceitei, eu precisava 
trabalhar... eu disse “não, eu vou” então nesse outro momento foi por 

                                                           
11 O JOM - Jornal Oficial de Mossoró - é o veículo de informação responsável por publicar as 
literaturas dos atos oficiais da administração pública do município. 
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amizade e por conhecimento... assim... a pessoa que gostava da minha 
atuação profissional, gostava do meu trabalho. Quando eu fui pro 
Desenvolvimento Social, eu fui nessa perspectiva, foi essa pessoa que me 
levou nessa perspectiva. 

 

Destacamos, parte da fala da entrevistada, quando ela diz que “uma pessoa 

que eu conhecia lá dentro foi chamada para trabalhar dentro do Desenvolvimento 

Social e ela não entendia muito da Política de Assistência” para compreendermos o 

motivo pelo qual ela retornou. Percebemos ainda que os (as) servidores (as) 

selecionados (as) para assumir os cargos de gestão, nem sempre são preparados 

(as) para ele.  

Conversamos sobre percepções políticas, compromissos profissionais e sobre 

as vivências compartilhadas no mandato passado. Coleirinho por um momento se 

mostrou preocupada em abordar a problemática das violências no cotidiano de 

trabalho. Esse tipo de resistência em abordar temas como estes são bastante 

comuns entre os (as) trabalhadores (as) que se sentem vigiados (as), com medo que 

alguma consequência recaia sobre si, caso tenha exposto suas opiniões ou mesmo 

as experiências a que foi acometido (a). 

Caboclinho fora convidada para permanecer como coordenadora no início da 

gestão de Francisco José Júnior, tendo em vista que já era comissionada na gestão 

anterior. Todavia ela relatou que foi perseguida e exonerada antes do final do 

mandato do referido gestor.  

Graduada pela UERN no ano de 2010 e comissionada desde a gestão da ex-

Prefeita Cláudia Regina, Caboclinho nos contou que o seu retorno na gestão de 

Francisco José Júnior se deu através do seu irmão. 

 

Foi o meu irmão que era amigo dele [do prefeito], aquele negócio de 
amizade mesmo. [meu irmão] falou com ele, era conhecido dele, falou com 
ele e ele ofereceu o cargo pra mim. Ele disse “pergunte a sua irmã se ela 
ainda quer trabalhar” aí me chamou de volta e eu voltei.  

 

Assim ela permaneceu comissionada assumindo, inicialmente, o cargo de 

assistente social em um equipamento da proteção especial. No entanto, como o 

inciso que trata dos cargos comissionados os limita às ocupações de gestão e 
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chefia, nesse sentido, ela foi removida do cargo de assistente social e recebeu uma 

portaria de coordenação de setor12.  

A entrevista aconteceu no seu atual espaço de trabalho. Ela retornou à função 

comissionada no mesmo equipamento do qual saíra da gestão passada, e foi 

informada que esse retorno se deu em função de uma carta à atual prefeita, 

elaborada pela equipe de trabalho que ela coordenou na gestão anterior. 

Considerando que “Alguns fogos [...] incendeiam a vida com tamanha vontade 

que é impossível olhar para eles sem pestanejar, e quem chegar perto pega fogo” 

(Galeano, 2017, p.13), Caboclinho é um tipo de fogo que incendiou diversos outros 

com ousadia, compromisso e muita coragem.  

Dividimos algumas horas de conversa relembrando as experiências que 

tivemos dentro da PMM, expondo as dificuldades que enfrentamos em um cargo 

extremamente fragilizado e suscetível a expressões de perseguições, ameaças e 

violência. Caboclinho também relatou mudanças consideráveis entre a atual e a 

antiga gestão. 

Sofrê assumiu a coordenação de um equipamento social depois de alguns 

anos formada e desempregada. Ela justificou que “sem tempos para me dedicar aos 

estudos e passar em um concurso público, foi a oportunidade que encontrei para 

ganhar dinheiro e pagar as contas”. Na época em que ocupou o cargo, ela era 

residente em outra cidade, e tinha que fazer o percurso todos os dias entre a casa e 

o trabalho. Atualmente trabalha no comércio e tem que lidar com as tarefas 

domésticas e o cuidado com as duas filhas pequenas.  

Realizamos a entrevista em sua residência e tivemos que interromper 

algumas vezes para que ela desempenhasse os afazeres domésticos necessários 

para a manutenção da rotina. Segundo discorreu, a formação profissional não lhe 

garantiu muitas oportunidades, mas continua na busca constante pelo retorno ao 

espaço de trabalho na área escolhida.  

                                                           
12Os cargos comissionados são definidos no inciso V, do art. 37 da carta Constitucional: V – as 
funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os 
cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e 
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento. (CF/88) 
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Sofrê tem 31 anos, é solteira e a sua família reside em uma cidade no interior 

do Estado. O convite para assumir o cargo foi resultado do “[...] trabalho nas 

eleições. Eu trabalhei. Fui atrás dele [do prefeito] e cobrei o meu cargo”.  

Periquito resume a ousadia necessária à luta constante. O reconhecimento 

enquanto sujeito trabalhador se alia ao sujeito mulher feminista comprometida com 

as mudanças radicais necessárias para a garantia da vida e da liberdade.  

A pesquisa aconteceu na sua residência. Procurei-a por duas vezes antes de 

conseguir concretizar. Atualmente ela está se mantendo com o seguro-desemprego 

do último trabalho em que esteve com carteira assinada e tem saído constantemente 

de casa à procura de um trabalho novo.  

Periquito foi coordenadora de equipamento social no mandato de Francisco 

José Júnior e enfrentou os desafios e dificuldades narrados por quase todas as 

entrevistadas.  

O ingresso ao cargo se deu através de um vereador amigo da família “eu 

trabalhei pra ele [...] quando ganhou, ele procurou a minha mãe... ligou pra ela e 

disse que queria falar comigo. Todo mundo lá em casa comemorou”. Com 28 anos e 

graduada pela UERN, ela relatou que foi a primeira oportunidade que encontrou de 

exercer a função para a qual foi formada.  

Aqui, onde eu não consigo me distanciar dos relatos que compartilhei nas 

duras experiências que tive, me sinto rio que encontrou e desaguou em outros rios. 

E sigo concordando que, 

 

Sim, sim, por mais machucado e fodido que a gente possa estar, sempre é 
possível encontrar contemporâneos em qualquer lugar do tempo e 
compatriotas em qualquer lugar do mundo. E sempre que isso acontece, e 
enquanto isso dura, a gente tem a sorte de sentir que é algo na infinita 
solidão do universo: alguma coisa a mais que uma ridícula partícula de pó, 
alguma coisa além de um momentinho fugaz (GALEANO, 2017, p.243). 

 

Nesses encontros e desencontros, nos reconhecemos como sujeitos 

trabalhadores (as) e somamos na luta contra todas as formas de opressão. É por 

elas, é com elas e também é por mim. Porque de algum modo, nós fomos uma, e de 

algum modo, nós somos tantas.  
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3 CONFIGURAÇÕES DO TRABALHO NO MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA 
 

Compreendemos o trabalho como a mediação da relação homem (mulher)-

natureza e como tal, constitui-se fundante do ser social. Assim, consideramos mais 

especificamente o seu papel de fundamento primário da sociabilidade humana e a 

sua expressão e importância nos processos de superação das complexidades 

geradas ao longo da contínua formação do gênero humano. Analisamos a categoria 

trabalho, considerando a sua centralidade como “fonte originária, primária, de 

realização do ser social, protoforma da atividade humana, fundamento ontológico 

básico da omnilateralidade humana” (ANTUNES, 1999, p. 167). 

Na ontologia marxiana-lukacsiana os (as) homens (mulheres) só se apropriam 

das condições para existência das suas vidas quando realizam continuamente 

transformações concretas sobre a natureza em que estão inseridos. Desse modo, 

enquanto a transformam, estão transformando a si mesmos. Portanto,  

 

(...) não seremos capazes de captar sua especificidade (do ser social) se 
não compreendermos que um ser social só pode surgir e se desenvolver 
sobre a base de um ser orgânico e que esse ultimo pode fazer o mesmo 
apenas sobre a base do ser inorgânico” (LUKÁCS, 1978, p. 03). 

 

Assim, o trabalho ontológico compreende não só a reprodução da vida 

humana, mas também a construção das formas de relações sociais estabelecidas 

entre os (as) homens (mulheres), sendo ele o fundamento da própria sociabilidade. 

É a partir do trabalho, e por ele, que o (a) homem (mulher) se afasta do ser 

meramente natural. Assim, segundo Lessa (2007), 

 

É essa propriedade essencial ao trabalho – ser um tipo de reação ao 
ambiente que produz algo ontologicamente antes inexistente, algo novo – 
que lhe possibilita destacar os homens da natureza. Em outras palavras, é a 
capacidade essencial de, pelo trabalho, os homens construírem um 
ambiente e uma história cada vez mais determinada pelos atos humanos e 
cada vez menos determinadas pelas leis naturais, que constitui o 
fundamento ontológico do ser social. E toda essa processualidade tem, no 
processo de generalização detonado pelo trabalho, seu momento fundante 
(p.81). 

 

É na relação estabelecida com o trabalho que surge a possibilidade da 

criação do novo, o desenvolvimento de toda a sociabilidade humana, o aumento na 

infinidade de mediações mais complexas inerentes às relações sociais. Dessa 

forma, O ato transformador que ocorre na ação do (a) homem (mulher) sobre a 
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natureza é responsável também pela transformação do (a) próprio (a) homem 

(mulher). É na ação transformadora do (a) homem (mulher) sobre a natureza que o 

(a) homem (mulher) se humaniza. Assim, ainda consideramos que o trabalho se 

trata de, segundo Marx, 

 
 
[...] um processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula e 
controla seu metabolismo com a natureza. Ele mesmo se defronta com a 
matéria natural como uma força natural. Ele põe em movimento as forças 
naturais pertencentes a sua corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, 
a fim de apropriar-se da matéria natural numa forma útil para sua própria 
vida. Ao atuar, por meio desse movimento, sobre a natureza externa a ele e 
ao modificá-la ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza (2006, 
p. 149). 

 

A capacidade teleológica do homem (mulher) em criar e transformar a partir 

do trabalho, torna o ser humano o único animal racional, dotado de cultura. Saímos 

da dimensão instintiva de sobrevivência e avançamos para uma perspectiva cultural 

que os possibilita a atender as necessidades básicas, bem como, a gerar novas 

necessidades. Ao atender essas necessidades o (a) homem (mulher) transforma a 

natureza e, nessa relação de intercâmbio, produz valor de uso13. Desse modo, 

concordamos quando Netto e Braz nos dizem que,  

 

[...] o trabalho não atende a um elenco limitado e praticamente invariável de 
necessidades, nem as satisfaz sob formas fixas; se é verdade que há um 
conjunto de necessidades que sempre deve ser atendido (alimentação, 
proteção contra intempéries, reprodução biológica etc.), as formas desse 
atendimento variam muitíssimo e, sobretudo, implicam o desenvolvimento, 
quase sem limites, de novas necessidades (2006, p.31). 
 

Essas necessidades são resultado de determinados tempos históricos. A 

relação com a natureza, bem como a finalidade do trabalho se modificam 

historicamente e modificam os sonhos, as carências e as aspirações humanas.  

A importância da criação dos utensílios capazes de responder as 

necessidades humanas se dá na medida em que consideramos que é a partir dessa 

relação que o (a) homem (mulher) constrói a história. No entanto, a construção da 

história a partir das vivências com o trabalho acontece sob as circunstâncias que 

lhes são dadas. É pertinente pensarmos que,  

 

                                                           
13 O valor de uso de uma mercadoria, segundo Marx (2006), é determinado de acordo com a utilidade 
relacionada às suas propriedades físicas, o valor de troca varia no tempo e no espaço.  
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Os homens fazem a sua própria história; contudo, não a fazem de livre e 
espontânea vontade, pois não são eles quem escolhem as circunstâncias 
sob as quais ela é feita, mas estas lhes foram transmitidas assim como se 
encontram” (MARX, 2011, p.25). 

 

Percebemos assim, a dicotomia entre as condições objetivas, fundamentais 

no processo de construção histórica e na possibilidade dos homens e das mulheres , 

dentro das condições que lhes são dadas, serem construtores da própria história. 

Estamos aqui diante da subjetividade dos sujeitos aliada aos processos materiais e 

objetivos. 

Reforçamos assim, que o trabalho é fundamental se considerarmos que ele é 

a ação transformadora da realidade. Reconhecemos que o ser humano é o único 

animal que ao executar uma ação e transformá-la em trabalho, consegue com isso 

construir o mundo e a si mesmo. É através do trabalho que o homem (mulher) se 

relaciona com a natureza e, nesse intercâmbio, transforma também a sua própria 

vida. Segundo Antunes (2013), 

 

Quanto mais os homens se afastam dos animais, mais sua influência sobre 
a natureza adquire um caráter de ação intencional e planejada, cujo fim é 
alcançar objetivos projetados de antemão. Os animais destroçam a 
vegetação do lugar sem se dar conta do que fazem. Os homens, em troca, 
quando destroem a vegetação o fazem com o fim de utilizar a superfície que 
fica livre para semear o trigo, plantar árvores ou cultivar a videira, 
conscientes de que a colheita que irão obter superará várias vezes o 
semeado por eles” (p. 23 e 24). 

 

A principal diferença entre os (as) homens (mulheres) e os animais irracionais 

no processo de interação com o meio em que vivem é o planejamento. Toda ação 

feita pelo ser humano tem um objetivo pensado e um propósito consciente. Ao 

interferir no processo natural, ele (ela) o faz de forma intencional, enquanto os 

animais retiram dela apenas os meios necessários para a sobrevivência de forma 

instintiva. Além disso, o (a) homem (mulher) é parte da natureza, está situado em 

seu seio. Não estamos falando de um (a) conquistador (a) que domina um povo de 

fora, mas de alguém que conhece a natureza porque é parte dela. Assim, Antunes 

considera que, 

 

Só o que podem fazer os animais é utilizar a natureza e modificá-la pelo 
mero fato de sua presença nela. O homem, ao contrário, modifica a 
natureza e a obriga a servi-lhe, domina-a. E aí está, em última análise, a 
diferença essencial entre o homem e os demais animais, diferença que, 
mais uma vez, resulta do trabalho (2013, p.25). 
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Diferente das atividades executadas pelos animais, em que as ações 

realizadas têm um propósito instintivo, existe uma finalidade consciente no trabalho 

humano. Assim, ao transformar a natureza em detrimento das suas necessidades, o 

(a) homem (mulher) também se transforma e habilita as suas faculdades, enquanto 

os animais repetem os mesmos gestos comuns à sua espécie. Os (as) homens 

(mulheres) alteram a sua forma de se relacionar com as ações executadas, a fim de 

refletir sobre elas e planejar da maneira mais eficiente os seus objetivos fins. Sobre 

a diferença entre o trabalho humano e o trabalho realizado pelos animais, Marx 

explicita,  

 

O estado em que o trabalhador se apresenta no mercado como vendedor 
de sua própria força de trabalho deixou para o fundo dos tempos primitivos 
o estado em que o trabalho humano não se desfez ainda de sua primeira 
forma instintiva. Pressupomos o trabalho numa forma em que pertence 
exclusivamente ao homem. Uma aranha executa operações semelhantes às 
do tecelão, e a abelha envergonha mais de um arquiteto humano com a 
construção dos favos de suas colmeias. Mas o que distingue, de antemão, o 
pior arquiteto da melhor abelha é que ele construiu o favo em sua cabeça, 
antes de construí-lo em cera. No fim do processo de trabalho obtém-se um 
resultado que já no início deste existiu na imaginação do trabalhador, e, 
portanto, idealmente. Ele não apenas efetua uma transformação da forma 
da matéria natural; realiza, ao mesmo tempo, na matéria natural seu 
objetivo, que ele sabe que determina, como lei, a espécie e o modo de sua 
atividade e ao qual tem de subordinar sua vontade. E essa subordinação 
não é um ato isolado. Além do esforço dos órgãos que trabalham, é exigida 
a vontade orientada a um fim, que se manifesta como atenção durante todo 
o tempo de trabalho, e isso tanto mais quanto menos esse trabalho, pelo 
próprio conteúdo e pela espécie e modo de sua execução, atrai o 
trabalhador, portanto, quanto menos ele o aproveita, como jogo de suas 
próprias forças físicas e espirituais. Os elementos simples do processo de 
trabalho são a atividade orientada a um fim ou o trabalho mesmo, seu 
objeto e seus meios (2006, p.150). 

 

Os animais são impelidos pelas suas sensações e pelo instinto natural, assim, 

eles agem conforme as necessidades e nunca podem prever as consequências das 

suas ações. A capacidade de planejar o futuro e de mediar as ações, considerando 

os resultados, são próprias do (a) homem (mulher).  

A discussão de trabalho na contemporaneidade apresenta características que 

excedem a dimensão ontológica do trabalho, trazendo as multifaces da alienação e 

da exploração dos trabalhadores (as), sob uma lógica em que prevalece a relação 

de venda e compra da força de trabalho. Para refletir sobre as relações de trabalho 

no contexto contemporâneo, Antunes destaca que, 
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Ela compreende a totalidade dos assalariados, homens e mulheres que 
vivem da venda da sua força de trabalho, não se restringindo aos 
trabalhadores manuais diretos, incorporando também a totalidade do 
trabalho social, a totalidade do trabalho coletivo que vende sua força de 
trabalho como mercadoria em troca de salário (2004, p. 342). 

 

 
Partir desse conceito ampliado de classe trabalhadora, defendido por 

Antunes, dá conta de outras formas de mediações que, mesmo não havendo 

transformação direta na natureza, também são consideradas trabalho. 

Compreendendo, portanto, trabalhadores (as), aqueles (as) que na condição de 

assalariados (as), vendem a força de trabalho como mercadoria. 

Todas as formas de trabalho assalariado na sociedade capitalista visam, 

sobretudo, a permanência desse Modo de Produção, seja nos setores privados ou 

públicos. Visto que essa ampliação da concepção de trabalho segundo Antunes,  

 

abrange também os trabalhadores improdutivos, cujos trabalhos não criam 
diretamente mais-valia, uma vez que são utilizados como serviço, seja para 
uso público, como os serviços públicos, seja para uso capitalista” (2004, p. 
342). 

 

Com isso, acrescentamos que “os trabalhadores improdutivos, criadores de 

antivalor no processo de trabalho, vivenciam situações muito aproximadas com 

aquelas experimentadas pelo conjunto dos trabalhadores produtivos” (ANTUNES, 

2004, p.342) e reforçamos as discussões sobre trabalho e venda da força de 

trabalho para considerar algumas particularidades que permeiam essas relações.

 É através do trabalho, que homens e mulheres conseguem se reproduzir 

socialmente. Segundo Marx, “a natureza dessas necessidades, se elas se originam 

do estômago ou da fantasia, não altera nada na coisa” (2006, p. 165). Fomentados 

(as) pela transformação da natureza, os (as) homens (mulheres) buscam de forma 

consciente, extrair dela elementos essenciais para garantia da sobrevivência e 

atendimento das necessidades socialmente construídas e reproduzidas. 

A forma histórica que o trabalho adquire, varia de acordo com as 

determinações que dinamizam a produção e reprodução da vida em sociedade. Tal 

forma sofre uma considerável alteração com a materialização daquilo que Mészáros 

(2011) denomina ‘sistema de metabolismos de segunda ordem’, momento em que 

todas as dimensões da vida se subordinam aos imperativos do capital. 
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No entanto, é necessário que reconheçamos que a natureza, o lugar e a 

importância do trabalho mudaram radicalmente ao longo dos anos. O trabalho na 

conjunção da nova realidade do capitalismo industrial tornou-se um fator de 

dominação. 

Assim, quando nos reportamos a problematizar o trabalho na sociedade 

contemporânea, nos defrontamos com uma lógica de relação social onde prevalece 

a correlação da venda e compra da força de trabalho para a produção de 

mercadorias e, não mais, para a criação de valores de uso14. Tais mudanças 

possibilitaram transformações à expressão do trabalho ontológico - transformador da 

natureza - constituindo formas diversas em que este deve ser pensado e analisado.  

Contudo, deve ser ressaltado que as transformações no mundo do trabalho 

não retiram a centralidade da categoria trabalho em relação à condição humana, 

apenas nos impele a refletir sobre a realidade em seus velhos e novos aspectos. É 

nessa direção que Harvey afirma:  

 

O capital não é uma coisa, mas um processo em que o dinheiro é 
perpetuamente enviado em busca de mais dinheiro. Os capitalistas – 
aqueles que põem esse processo em movimento – assumem identidades 
muito diferentes. Os capitalistas financistas se preocupam em ganhar mais 
dinheiro emprestando a outras pessoas em troca de juros. Os capitalistas 
comerciantes compram barato e vendem caro. Os proprietários cobram 
aluguéis porque a terra e os imóveis que possuem são recursos escassos. 
Os rentistas ganham dinheiro com royalties e direitos de propriedade 
intelectual. Comerciantes de bens trocam títulos (por ações e participações, 
por exemplo), dívidas e contratos (incluindo seguros) por um lucro. Até 
mesmo o Estado pode atuar como um capitalista, por exemplo quando usa 
as receitas fiscais para investir em infraestruturas que estimulem o 
crescimento e gerem mais receitas em impostos (2011, p. 41). 
 

 
 Os desdobramentos desse Modo de Produção se efetivam na busca por uma 

lucratividade cada vez mais alta. Os investimentos, os financiamentos e a forma 

como se organiza o comércio perpetuam uma lógica de multiplicação do capital com 

estratégias cabíveis nas mais diversas relações financeiras. 

As nuances às quais se desdobram historicamente a relação: trabalhador (a) 

x produto do trabalho, se estabelece no MPC com a classe burguesa se apropriando 

dos bens produzidos pela classe operária. Sendo, portanto, o sistema capitalista 

responsável pela alienação do (a) trabalhador (a) em relação aos produtos do seu 

                                                           
14E aqui, nos atentamos para o valor de uso inserido no Modo de Produção Capitalista, não se 
resumindo a satisfação de necessidades, mas como forma de criar dependências de consumo e 
gerar mais lucro para o capitalismo por meio da extração de mais-valia. 
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trabalho e pelas condições de miséria geradas com a exploração da mão-de-obra 

trabalhista.  

É nessa perspectiva, que Marx apresenta - na primeira parte de Os 

Manuscritos Econômico-Filosóficos - o conceito de trabalho alienado, entendendo 

que no Modo de Produção Capitalista o (a) trabalhador (a) se confunde com a 

mercadoria que produz. Dessa forma, ele (a) passa a produzir riquezas com sua 

força de trabalho e encontra-se cada vez mais incapaz de usufruir dessa riqueza 

produzida. Segundo o referido autor, 

 

O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto 
mais a sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador se torna 
uma mercadoria tão mais barata quanto mais mercadorias cria. Com a 
valorização do mundo das coisas aumenta em proporção direta a 
desvalorização do mundo dos homens. O trabalho não produz somente 
mercadorias; ele produz a si mesmo e ao trabalhador como uma 
mercadoria, e isto na medida em que produz, de fato, mercadorias em geral 
(MARX, 2004, p.80). 

 

Sobre o processo de produção o qual a classe trabalhadora é submetida 

nesse Modo de Produção, Marx atenta que o processo produtivo é alienante e 

alienador, já que o trabalho passa a ser algo externo ao ser humano, que é 

destituído da capacidade de transformar a natureza livremente. O que resulta dessa 

alienação15 é a acumulação de riqueza nas mãos de poucos (as) e a miserabilidade 

na vida dos (as) que produzem a riqueza, mas não podem usufruir dela. 

Observemos que o trabalho deixa de ser fruto das ideias do (a) seu (sua) executor 

(a) e passa a atender requisitos impostos, o que nos leva às considerações do 

referido autor de que no MPC, o (a) homem (mulher) “não é o que é o produto do 

seu trabalho. Portanto, quanto maior este produto, tanto menor ele mesmo é” 

(MARX, 2004, p.81). Não sendo fruto das ideias, o processo produtivo retira do ser 

humano a sua capacidade de se reconhecer no objeto que ele mesmo criou e, dessa 

forma, faz com que este perca a sua identidade na relação com o trabalho. 

Ademais, o Modo de Produção Capitalista é estruturado a partir da 

propriedade privada e da concentração dos modos de produção nas mãos de uma 

parcela mínima da população. Desse modo, o trabalho é destituído da sua condição 

                                                           
15Partimos do entendimento de alienação, quando Marx (2004) a compreende como resultante de um 
processo de produção em que o trabalhador não se reconhece no produto final. Esse produto se 
transforma em algo estranho a ele. Quanto mais o trabalhador produz, menos ele pode consumir. 
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ontológica e se torna mercadoria, submetida a uma relação de troca. Ou seja, a 

dimensão de humanização nas relações de trabalho é substituída pelo 

estranhamento, resultado do processo de exploração do trabalhador (a).  Assim, 

quando consideramos o trabalho social como um meio de interação entre o (a) 

homem (mulher) e o seu mundo exterior sensível, percebemos na relação 

estranhada entre o (a) trabalhador (a) e o resultado da sua produção, todas as 

consequências dos seus conjuntos de alienação. Concordamos que,  

 

Agora temos, portanto, de conceber a interconexão essencial entre a 
propriedade privada, a ganância, a separação de trabalho, capital e 
propriedade da terra, de troca e concorrência, de valor e desvalorização do 
homem, de monopólio e concorrência, etc. de todo este estranhamento com 
o sistema do dinheiro (MARX, 2004, p.80). 

 

Quando iniciamos a crítica ao sistema capitalista e as considerações acerca 

das condições objetivas e subjetivas da classe trabalhadora nesse Modo de 

Produção, compreendemos que trabalhadores (as) são submetidos (as) às ordens 

do capital, transformando suas forças de trabalho em mercadoria e sendo detentores 

(as) apenas dela para garantia da sobrevivência.  

Dessa maneira, quanto mais riqueza o (a) homem (mulher) produz, mais 

pobre ele (a) fica, já que o produto do seu trabalho e a própria relação de trabalho 

foram transformados em mercadorias. Destarte, reforçamos que o trabalho no MPC 

se objetiva como “perda do objeto e servidão ao objeto, a apropriação como 

estranhamento, como alienação” (MARX, 2004, p.80). Na sociedade capitalista a 

relação do trabalhador (a) com o resultado da sua produção se efetiva de modo 

estranhado, já que ele (a) é expropriado (a) de qualquer propriedade e, por 

desdobramento, não reconhece o resultado do seu trabalho como parte de si. Assim, 

recordamos que, 

 

A efetivação do trabalho tanto aparece como desefetivação que o 
trabalhador é desefetivado até morrer de fome. A objetivação tanto aparece 
como perda do objeto que o trabalhador é despojado dos objetos mais 
necessários não somente à vida, mas também dos objetos do trabalho. Sim, 
o trabalho mesmo se torna um objeto, do qual o trabalhador só pode se 
apossar com os maiores esforços e com as mais extraordinárias 
interrupções. A apropriação do objeto tanto aparece como estranhamento 
que, quanto mais objetos o trabalhador produz, tanto menos pode possuir e 
tanto mais fica sob o domínio do seu produto, do capital (ANTUNES, 2013, 
p.142). 
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A objetivação do trabalho no capitalismo está condicionada aos processos de 

alienação e estranhamento, vez que o agir do (a) trabalhador (a) está diretamente 

voltado ao agir para o (a) outro (a). Ele (a) trabalha para produzir riqueza para os 

(as) que não trabalham. Assim, quanto mais produz, mais fortalece o (a) proprietário 

(a) dos meios de produção, consequentemente mais vulnerável fica na relação de 

forças com o (a) expropriador (a) dos produtos que resultam do seu trabalho. 

A relação de estranhamento entre o (a) trabalhador (a) e a mercadoria 

produzida evidencia que no capitalismo não é o consumo que determina a produção, 

mas a produção que determina o consumo. As necessidades, por sua vez, são 

criadas em função dos interesses capitalistas, independente do que isso resulte na 

condição da vida humana. Desse modo, o trabalho na sociabilidade do capital, tem 

como base primeira, o trabalho abstrato16.  

O capitalismo conduz a ideia de que o (a) trabalhador (a) é livre, considerando 

dois aspectos relevantes: a venda ou não da força de trabalho e a “autonomia” que o 

(a) trabalhador (a) tem para escolher os objetos que satisfarão as suas 

necessidades. No entanto, a liberdade de negociação está atrelada à destituição dos 

meios de produção fundamentais, o que submete o (a) trabalhador (a) à 

obrigatoriedade da venda da força de trabalho para a garantia da sobrevivência. 

Assim, o (a) trabalhador (a) se torna escravo (a) do seu trabalho, estabelecendo com 

ele uma relação estranhada e reconhecendo-o como algo que o (a) oprime, que o 

(a) afronta, algo a que ele (a) é obrigado (a) a recorrer unicamente para garantir a 

sua sobrevivência. Desse modo, 

 

[...] o trabalho é exterior ao trabalhador, quer dizer, não pertence à sua 
natureza; portanto, ele não se afirma no trabalho, mas nega-se a si mesmo, 
não se sente bem, mas infeliz, não desenvolve livremente as energias 
físicas e mentais, mas esgota-se fisicamente e arruína o espírito. Por 
conseguinte, o trabalhador só se sente em si fora do trabalho, enquanto no 
trabalho se sente fora de si. Assim, o seu trabalho não é voluntário, mas 
imposto, é trabalho forçado. Não constitui a satisfação de uma necessidade, 
mas apenas um meio de satisfazer outras necessidades. [...] O trabalho 
externo, o trabalho em que o homem se aliena, é um trabalho de sacrifício 
de si mesmo, de mortificação. [...] Chega-se à conclusão que o homem (o 
trabalhador) só se sente livremente activo nas suas funções animais − 
comer, beber e procriar, quando muito, na habitação, no adorno, etc. − 
enquanto nas funções humanas se vê reduzido a animal. O elemento 
animal torna-se humano e o humano, animal. Comer, beber e procriar, etc., 

                                                           
16  Entendemos por trabalho concreto e trabalho abstrato, o que Netto e Braz (2006, p.105) nos 
trazem quando dizem que, “[...] não se trata, obviamente, de dois trabalhos: trata-se da apreciação do 
mesmo trabalho sob ângulos diferentes: do ângulo do valor de uso, trabalho concreto; do ângulo do 
valor de troca, trabalho abstrato”. 
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são também certamente genuínas funções humanas. Mas, abstractamente 
consideradas, o que as separa da restante esfera da actividade humana e 
as transforma em finalidades últimas e exclusivas, é o elemento animal 
(MARX, 2006, p. 162-163). 
 

Se acrescentarmos a essa discussão a relação do (a) trabalhador (a) com a 

liberdade individual, percebemos que o fato dele (a) se sentir livre apenas nos dias 

de folga e feliz realizando somente tarefas “instintivas”, mostra que o trabalho, nesse 

Modo de Produção, se trata de uma atividade forçada e meramente atenta às ordens 

do mercado. Assim, Marx (2006) ao descrever o tempo livre do ser humano diz que 

este se vê destituído da sua liberdade de interação com a natureza, mercantilizando 

até as próprias emoções.  

Além do tempo de trabalho, apropriado pelo capital, o “tempo livre” também 

acaba sendo de posse dele. Sendo, portanto, um tempo de consumo desse Modo de 

Produção, em que o (a) trabalhador (a) é compelido (a) a buscar capacitação para 

competir melhor no mercado de trabalho. Sobre isso Antunes acrescenta, 

 

Essa luta pelo direito ao trabalho em tempo reduzido e pela ampliação do 
tempo fora do trabalho (o chamado “tempo livre”), sem redução de salário 
(...) deve estar intimamente articulada à luta contra o sistema de 
metabolismo social do capital que converte o “tempo livre” em tempo de 
consumo para o capital, em que o indivíduo é impelido a “capacitar-se” para 
melhor “competir” no mercado de trabalho, ou ainda a exaurir-se num 
consumo coisificado e fetichizado, inteiramente desprovido de sentido 
(2015, p. 136).  

 

Portanto, ao capital interessam apenas os sujeitos produtivos, aqueles que 

ainda conseguem vender a sua mão-de-obra e dos quais o capitalismo consegue 

extrair lucratividade e exercer controle, inclusive nos tempos “vagos”. Ou seja, 

aqueles (as) que não se incluem diretamente no processo produtivo, são 

descartados (as) nesse sistema. E os (as) que possuem particularidades 

historicamente exploradas para fins de opressão, sofrem consequências acentuadas 

nesse Modo de Produção. Dessa forma, se por um lado o trabalho representava 

uma ferramenta de desenvolvimento das potencialidades humanas, o capitalismo 

impede esse desenvolvimento.  

É na esfera do trabalho que o (a) homem (mulher) constrói a sua 

humanidade, mas não é somente nela. É necessário que percebamos outras esferas 

da vida humana como construtoras da vida em sociedade e como desenvolvedoras 

das potencialidades humanas. Assim,  
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Dizer que uma vida cheia de sentido encontra na esfera do trabalho seu 
primeiro momento de realização é totalmente diferente de dizer que uma 
vida cheia de sentido se resume exclusivamente ao trabalho, o que seria um 
completo absurdo. Na busca de uma vida cheia de sentido, a arte, a poesia, 
a pintura, a literatura, a música, o momento da criação, o tempo de 
liberdade, têm um significado muito especial (ANTUNES, 2009, p.143). 
 

Na sociedade capitalista o tempo livre se confunde ao tempo de trabalho. A 

liberdade retirada das atividades laborais se estende para as demais esferas da vida 

humana, quando o acesso a atividades de lazer e ao conhecimento é limitado.  

Não podemos desconsiderar que a luta pelo tempo livre é uma luta contra o 

capital e, dessa forma, contrária ao trabalho abstrato. Os (as) trabalhadores (as) não 

estão estagnados na compreensão de que é necessário questionar essa 

organização econômica, responsável pela retirada de qualquer possibilidade de 

desenvolvimento humano, inclusive no acesso aos conhecimentos que superam as 

relações de trabalho. Ora,  

 

Se o trabalho se torna dotado de sentido, será também (e decisivamente) 
por meio da arte, da poesia, da pintura, da literatura, da música, do tempo 
livre, do ócio, que o ser social poderá humanizar-se e emancipar-se em seu 
sentido mais profundo (ANTUNES, 2005, p.92). 
 

Uma vida com sentido em todas as esferas terá que dar conta da demolição 

de barreiras entre o tempo de trabalho e o tempo “livre”. É necessário que atividades 

vitais para a efetivação da identidade dos indivíduos sejam suscitadas na vida 

cotidiana. Assim, buscamos uma nova forma de organização que dê conta da 

liberdade e da necessidade, mutuamente. Neste aspecto, 

 

O empreendimento societal por um trabalho cheio de sentido e pela vida 
autêntica fora do trabalho, por um tempo disponível para o trabalho e por 
um tempo verdadeiramente livre e autônomo fora dele – ambos, portanto, 
fora do controle e comando opressivo do capital – convertem-se em 
elementos essenciais na construção de uma sociedade não mais regulada 
pelo sistema de metabolismo social do capital e seus mecanismos de 
subordinação (ANTUNES, 2009, p. 176). 
 

No capitalismo, o trabalho desumaniza o ser social.  A luta que compreende a 

garantia de mais tempo livre sem o comprometimento salarial, com a redução da 

jornada de trabalho, soma na luta contra o próprio sistema metabólico do capital. 



46 
 

O trabalho concreto, ou trabalho útil, é criador de valores de uso necessários 

ao ser humano para a satisfação das suas necessidades físicas e espirituais, 

enquanto o trabalho abstrato se apresenta como dispêndio de energia, criador de 

valores de troca. O trabalho abstrato é um trabalho meramente quantitativo, que 

resulta na criação de mais-valia e autovalorização do capital. No entanto, embora, 

comportem significados diferentes, concordamos quando Bottmore (2001, p.386) 

afirma que “o trabalho concreto e o trabalho abstrato não são atividades diferentes, 

mas sim a mesma atividade considerada em seus aspectos diferentes”. 

Consideramos, assim, a socialização dos diferentes tipos de trabalho na sociedade 

capitalista, vez que é necessário a mediação do trabalho humano abstrato, já que a 

realização do valor de uso só é possível por meio da realização do valor de troca. 

 O atual estágio das forças produtivas se materializa, nesse contexto de 

exploração, nas reduções dos postos de trabalho, flexibilização dos contratos 

trabalhistas e substituição do trabalho vivo por inovações tecnológicas, visando 

unicamente o alavancamento das produções. Desse modo, os (as) trabalhadores 

(as) se submetem a trabalhos cada vez mais precários, situações de abuso e 

condições deficientes para o desenvolvimento das suas funções, para evitar que 

estejam à mercê do desemprego.  

Entre as principais funções do desemprego, está a de regulador dos salários, 

já que, “Em seu conjunto, os movimentos gerais dos salários se regulam 

exclusivamente pela extensão e contração do exército industrial de reserva, 

correspondentes às mudanças periódicas do ciclo industrial” (MARX, 2006, p. 109). 

Ora, se há um engrossamento das fileiras do que Marx chama de exército Industrial 

de Reserva, ou seja, o conjunto dos (as) trabalhadores (as) que não conseguiram 

vender a sua força de trabalho, estes (as) pressionam os (as) assalariados (as), 

obrigando-os (as) a aceitar os mandatos do capital. Os (as) desempregados (as), 

segundo Wagner (2002), são, 

 

Os homens que o sistema mastigou e cuspiu, de modo que, se na origem 
da sociedade capitalista, haviam sido expropriados e incorporados ao 
processo de acumulação de capital, os homens que o capital descarta, 
agora, são aqueles que sequer dispõem de sua força de trabalho como 
mercadoria (p. 202-203). 

 

 A lógica perversa e desconstrutiva do capital têm alargado o desemprego 

estrutural e a precarização das condições de trabalho consistindo, principalmente, 
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na desregulamentação dos direitos trabalhistas e no aumento significativo do 

contingente de trabalhadores (as) desempregados (as). Além disso, o grande 

contingencial de pessoas afastadas do trabalho formal é imprescindível ao 

capitalismo, na medida em que prejudica a capacidade organizativa da classe 

trabalhadora.  

 Historicamente, o Modo de Produção Capitalista se reconfigura e se 

transforma, mantendo a sua base de fundamentação - que se objetiva nas altas 

taxas de lucro e na extração de mais-valia, em larga escala. Retomamos assim, as 

discussões históricas para que possamos compreender de que forma o capitalismo 

se apresentou e se apresenta na organização econômica mundial.   

 

3.1 O trabalho na contemporaneidade 
 

É em meados do século XVIII que o capitalismo assume o estágio 

concorrencial, articulado a determinações econômicas e políticas, e se estende pelo 

século XIX, adentrando as bases da grande indústria. Com isso, o processo de 

urbanização aumenta, e com a chegada do capitalismo ao estágio dos monopólios, 

é criado um mercado mundial. A articulação entre povos e nações de lugares 

distantes é estabelecida a partir das relações comerciais entre eles. (NETTO e 

BRAZ, 2006).  

 Nesse período se desenvolvem as primeiras manifestações, mediante a 

intensa concorrência entre os capitalistas individuais e o aumento na possibilidade 

de investimento para fortalecer a ampla garantia de lucro. O antagonismo entre as 

classes sociais é responsável pelas manifestações concretas de oposição entre 

trabalhadores (as) e capitalistas. Dessa forma, Netto e Braz afirmam, 

 

O movimento das classes sociais, naqueles anos – entre as décadas de 
vinte e quarenta do século XIX –, mostra inequivocamente que estava 
montado um novo cenário de confrontos: não mais entre a burguesia e a 
nobreza, mas entre a burguesia e segmentos trabalhadores, com destaque 
para o jovem proletariado. (...) Dois protagonistas começam a se enfrentar 
diretamente, a burguesia conservadora e o proletariado revolucionário 
(2006, p.20). 

 

 As formas de manifestação decorrentes da expansão do capitalismo 

impulsionam as contradições das relações de classes. A classe operária, ao se 
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organizar na luta por melhores condições de vida e de trabalho, se apresenta como 

sujeito político coletivo. 

 O capital industrial altera a dinâmica da vida familiar, vez que transforma ela 

em produtora e consumidora de mercadorias. A organização da classe trabalhadora 

é submetida aos ditames do capital e a valores artificialmente criados e propagados 

como necessidades de consumo.  

 No final do século XIX, o capitalismo experimenta profundas transformações e 

entra no que Lênin (2012) designa de “fase superior”, o imperialismo. Destacamos 

como principais características desse estágio, o predomínio dos monopólios, a 

concorrência elevada entre grupos monopolistas e capitalistas individuais, a 

reconfiguração do papel do Estado, financeirização do capital e a destruição dos 

recursos naturais.  

As burguesias se enfrentam chocando monopólio contra monopólio. Na 

tentativa de impedir que os capitalistas menores lhes façam concorrências, preços 

fixos são estabelecidos, há um aumento considerável no valor da matéria-prima e a 

exploração é intensificada. A competição e a disputa dos mercados rebaixam os 

preços e diminuem as taxas de lucros. No processo de produção, há uma 

intensificação na exploração dos (as) trabalhadores (as), redução dos salários e 

demissão em massa, o que resulta no aumento das disputas capital x trabalho e no 

incremento da luta de classes (LÊNIN, 2012). 

O Modo de Produção Capitalista adentra o século XX sob o regime de 

acumulação fordista, que tem como principal objetivo a produção em massa. Desse 

modo, os (as) trabalhadores (as) são submetidos (as) às novas determinações do 

capital, garantindo a intensa produtividade (HARVEY 1992). 

Além disso, o Fordismo tinha vistas em reduzir ao máximo os custos de 

produção e assegurar o barateamento dos produtos. Esse sistema de produção se 

materializava em uma esteira rolante que conduzia o produto e cada funcionário (a) 

realizava uma etapa. O que percebemos é que não era necessária uma grande 

capacitação dos (as) trabalhadores (as), já que a esses (as) cabia apenas uma 

tarefa rotineiramente. Por outro lado, havia um aumento na velocidade da produção, 

se os (as) produtores (as) se mantinham em um mesmo lugar, durante todo o tempo 

de trabalho.  
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Foi nesse momento, que o trabalho se dividiu em manual e intelectual. Um 

grupo reduzido de sujeitos elaborava as estratégias de produção, enquanto um 

segundo grupo executava. 

Consideramos o resultado do Fordismo para o sistema de produção que se 

dividiu em benesse para os (as) empresários (as) que garantiram a produção em 

massa e, dessa forma, o aumento da lucratividade, e malefícios consideráveis para 

a classe trabalhadora que vivenciou, além da redução dos salários, o trabalho 

desgastante e repetitivo, a má qualificação profissional e a falta de visão sobre as 

outras etapas de produção.  

A teoria Keynesiana surge no início do século XX, momento de crise no 

sistema capitalista liberal, e defende, sobretudo, a ideia de intervenção estatal. O 

modelo de intervenção do Estado Keynesiano se dedica a um aumento das 

expansões internacionalistas de alcance mundial que atrai para si inúmeras nações 

descolonizadas (HARVEY, 1992). 

Agregado ao Fordismo, o Keynesianismo combina produção e consumo em 

massa, se fortalecendo nos acordos coletivos com os (as) trabalhadores (as), no 

intento de garantir o aumento da produtividade.  O período conhecido como os “30 

anos gloriosos do capital” – período pós-guerra até a década de 1970 - garantiu três 

décadas de expansão produtiva ao capitalismo, que Mandel (1990) chamou de 

“longa onda expansiva”. Nas palavras do autor, 

 

Essa expansão (boom do pós-guerra) tinha dado um impulso poderoso a 
um novo avanço das forças produtivas, a uma nova revolução tecnológica. 
Propiciou um novo salto para a concentração de capitais e a 
internacionalização da produção, as forças produtivas ultrapassando cada 
vez mais os limites do Estado burguês nacional (tendência que começou a 
se manifestar desde o início do século, mas que se amplificou 
consideravelmente desde 1948) (MANDEL, 1990, p.11-12). 
 

 O regime de acumulação em evidência racionalizou os processos de 

produção e, inquestionavelmente, trouxe resultados positivos para os (as) grandes 

investidores (as) capitalistas. Além disso, a terceira revolução tecnológica, segundo 

o autor, proporcionou a automação do trabalho e a reestruturação da produção 

garantindo a máxima da mais-valia relativa.  

Dessa forma, a retomada do crescimento aliada à intervenção estatal tanto na 

área econômica quando na vida social, proporcionou o que conhecemos como os 

anos de ouro do capitalismo. Hobsbawn discorreu que, 
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[...] Durante os anos 50, sobretudo nos países "desenvolvidos" cada vez 
mais prósperos, muita gente sabia que os tempos tinham de fato 
melhorado, especialmente se suas lembranças alcançavam os anos 
anteriores à Segunda Guerra Mundial. [...]. Contudo, só depois que passou 
o grande boom, nos conturbados anos 70, à espera dos traumáticos 80, os 
observadores - sobretudo, para início de conversa, os economistas - 
começaram a perceber que o mundo, em particular o mundo do capitalismo 
desenvolvido, passara por uma fase excepcional de sua história; talvez 
única. (2009, p.253) 

  

O que ainda podemos destacar dos “anos de ouro do capitalismo” é o 

fenômeno que considera a articulação do crescimento econômico com a promoção 

do bem-estar social, por meio da intervenção estatal, conhecido como Welfare State 

ou Estado de Bem-Estar Social. O Welfare State promoveu uma acentuada redução 

do desemprego, além de garantia dos direitos sociais aos (as) trabalhadores (as), o 

que fortaleceu movimentos e organizações sindicais. 

Logo, o Estado de Bem-Estar Social foi um pacto em que os partidos social 

democrata se comprometeram em abrir mão de uma revolução socialista, em troca 

de atendimento às suas necessidades mais imediatas, viabilizado pelas políticas 

sociais (BEHRING e BOSCHETTI, 2007). 

 Esse período foi marcado, dentre outros acontecimentos, pelo crescimento 

populacional, expansão urbana (resultado do êxodo rural), novas tecnologias, 

aumento da produtividade e do consumo, além do que Hobsbawm (2009) chama de 

revolução Social e Cultural, que se efetiva no surgimento de vários movimentos 

sociais e, aqui citamos, o movimento de mulheres, movimento pelos direitos negros 

e movimento da cultura jovem.  

 No entanto, a melhoria das condições de vida da classe trabalhadora, 

articulada à sensação de estabilidade nas oportunidades de emprego levou o 

movimento operário a abrir mão da luta por um projeto mais radical. São os partidos 

social democratas que vão conduzir essas alianças com compromisso com uma 

política reformista, protegendo o capitalismo de um socialismo revolucionário. 

(BEHRING e BOSCHETTI, 2007) 

Percebemos, portanto, que neste modelo de sociedade, a organização e a 

vida social continuam submissas aos ditames do capital. Assim, as necessidades de 

objetivação nos processos de produção estão articuladas exclusivamente às 

necessidades de reprodução da força de trabalho. 
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Ora, embora a proposta Keynesiana tenha sido a de intervenção estatal e 

garantia das políticas públicas, elas não aconteceram da mesma forma em todos os 

tipos de economia e em todas as regiões. Nem todos os países, e aqui incluímos o 

Brasil, foram beneficiados com as oportunidades de ingresso no mercado de 

trabalho formal, com as negociações salariais e com as políticas públicas de Estado.   

 Esse período foi, portanto, permeado por contradições e desigualdades, 

sendo, sobretudo, responsável pela inércia de parte dos movimentos sociais e 

organizações coletivas da classe trabalhadora.  

 No fim da década de 1960 e início dos anos 1970, a crise desponta. Toda a 

face “humanizada” do capital com o Welfare State se desmonta. A crise reaviva o 

conflito de classes quando o capital, na tentativa de reaver as concessões feitas à 

classe trabalhadora, se arma contra ela. No entanto, o fortalecimento dos sindicatos 

e das organizações operárias, dá conta de reduzir o impacto nas investidas do 

capital (MANDEL, 1990). 

 Percebemos assim, uma das contradições principais do Modo de Produção 

Capitalista que consiste no antagonismo entre a produção de mercadorias pela 

classe trabalhadora e a sua incapacidade de consumi-las. É desse modo que a 

“onda longa expansiva” caminha para uma “onda longa depressiva”, e o capitalismo 

vivencia uma crise considerável de superprodução (MANDEL, 1990). 

 Assim, o regime de acumulação Fordista é substituído por outro com 

características novas que perduram até os dias atuais. Harvey (1992) denomina 

esse novo modelo de “acumulação flexível” e o caracteriza principalmente pela 

redução dos empregos regulares em favor do crescente trabalho em tempo parcial, 

temporário ou subcontratado. 

 Experimentamos, portanto, uma realidade no mundo do trabalho fomentada 

pela desregulamentação dos direitos trabalhistas, fragmentação da classe 

trabalhadora - marcada pelo crescente desemprego, precarização e exploração da 

mão-de-obra e transformação dos sindicatos em sindicatos parceiros e menos 

ostensivos. Destarte, com os (as) trabalhadores (as) sendo atingidos (as) 

cotidianamente nas suas vivências com o trabalho, se acirra uma colisão entre 

interesses antagônicos na dualidade capital e trabalho, classe trabalhadora e 

burguesia. Mandel afirma que,  
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Toda crise de superprodução constitui uma agressão massiva do capital ao 
trabalho assalariado. Aumentando o desemprego e o medo do desemprego, 
a crise tende a fazer com que os trabalhadores aceitem as reduções (ou 
estagnações) dos salários reais, a aceleração dos ritmos da produção, as 
perdas de conquistas em matéria de condições de trabalho e de seguridade 
social, a redução das proteções construídas na fase de prosperidade contra 
a pobreza e a injustiça mais flagrantes (1990, p. 231) 
 

 As contradições inerentes ao capitalismo demonstram a incapacidade desse 

sistema econômico em conciliar a acumulação de riqueza nas mãos de uma minoria 

com a promoção da cidadania e do bem-estar social. O resultado das crises e as 

tentativas de superação são sempre carregados de consequências significativas 

para a classe que sobrevive da venda da força do trabalho.  

 Com o advento do neoliberalismo, o capitalismo se estrutura sobre três eixos 

fundamentais: a ofensiva contra o trabalho e as suas formas de organização e 

lutas; a reestruturação produtiva e a contrarreforma do Estado. (DURIGUETTO, 

2011). Desse modo, o Estado se distancia da garantia de direitos por meio das 

políticas públicas e focaliza nos programas de garantias pontuais e imediatas. 

O desemprego se apresenta como um fenômeno estrutural, e, em 

contrapartida, os (as) trabalhadores (as) são condicionados (as) a situações de 

precariedade no espaço de trabalho. A jornada de trabalho aumenta e os salários 

permanecem estagnados. Trindade (2015) destaca que, 

 

[...] se de um lado este fato, traz à tona o aumento substancial do 
desemprego, de outro, observamos o aumento da exploração dos 
trabalhadores que conseguem se manter inseridos no âmbito da produção, 
pois, além de vivenciarem a intensificação do processo produtivo (mediante 
incorporação do maquinário) são também pressionados pelo medo da 
desocupação empregatícia. Isso ocorre, a princípio, através da extração da 
mais valia absoluta, ou seja, elevando-se a jornada de trabalho dos 
proletários, sem sintonia com o aumento dos salários (p.63). 

 

 Ou seja, se uma parcela significativa da sociedade precisa vender a sua mão-

de-obra trabalhista para garantia da sobrevivência, é compreensível que ela aceite 

as condições que lhes são ofertadas para garantia de permanência no mercado de 

trabalho, mesmo que implique a degradação das suas condições no mundo laboral. 

Com a mudança de um regime para o outro, decorrente da pressão advinda 

da crise, o capital foi condicionado a sair de um modelo mais rígido nas relações de 

trabalho para um mais flexível, capaz de atender as demandas do mercado. O 

processo também resultou em contratos temporários de trabalho, terceirização dos 
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serviços e na perda das garantias trabalhistas – já que houve um significativo 

enfraquecimento das organizações sindicais. Assim, Harvey é contundente ao 

afirmar que,  

 

A acumulação flexível parece implicar níveis relativamente altos de 
desemprego “estrutural” (em oposição a “friccional”), rápida destruição e 
reconstrução de habilidades, ganhos modestos (quando há) de salários 
reais e o retrocesso do poder sindical – uma das colunas políticas do regime 
fordista (1992, p. 141).  
 

O desemprego é um fenômeno expressivo nesse período pós-guerra e se 

torna estrutural, estabelecendo-se nas relações de trabalho até os dias atuais. 

Refletimos a incoerência nas falas meritocratas que atribuem à ausência da 

qualificação de mão-de-obra trabalhista a justificativa para o nível alarmante de 

desemprego. Ora, a retirada do trabalho vivo do interior das fábricas é, na realidade, 

estratégia do capital para superação das tantas fragilidades que esse modo de 

produção tem enfrentado. É certo que, como diz Trindade, 

 

[...] o que determina a relação do precariado com o processo produtivo é a 
fragilidade: o emprego e o desemprego estão numa linha tênue e o jovem-
trabalhador a percorre guiado pela esperança. Dito de outra forma: o 
trabalho precário, orquestrado pelo capital, tem a sua disposição, 
atualmente, um conjunto de homens e mulheres relativamente qualificados 
(ou, quando não, em uma busca ininterrupta por ela) e dispostos a ocupar 
estes postos (2015, p.101) 
 

 O exército industrial de reserva é composto por várias camadas significativas 

de trabalhadores (as) jovens qualificados (as). Ou seja, nos distanciamos da 

realidade apregoada de que o problema está nos sujeitos não buscarem 

conhecimentos e preparação para estarem inseridos no mercado formal. O 

desemprego é uma realidade latente, resultante da forma como a sociedade está 

organizada economicamente e da necessidade que o capitalismo tem nele para 

garantir a própria sustentação como modo produtivo predominante. 

 O avanço tecnológico é responsável pela substituição do trabalho humano 

pela maquinaria. Se antes era necessário que uma quantidade considerável de 

operários (as) realizasse as etapas do processo produtivo, agora, um (a) único (a) 

operador (a) de comandos consegue garantir a produção junto aos processos 

tecnológicos. Não é de se estranhar que concordemos que essa nova relação de 

trabalho fragiliza as organizações sindicais e os movimentos operários. Enquanto 
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trabalhadores (as) são explorados (as), outros (as) são colocados (as) à mercê do 

que mais temem enquanto detentores (as) apenas da força de trabalho para 

sobreviver: o desemprego. 

 
3.2  A realidade do trabalho no contexto brasileiro atual 
 
 Quando nos reportamos ao Brasil, afirmamos que o país sofreu parte 

considerável dos rebatimentos até aqui explanados, com particularidades que se 

apoiam nas características singulares de um país em processo de desenvolvimento. 

 O trabalho no Brasil tem, historicamente, fatos que nos remetem à utilização 

da mão-de-obra escrava no período colonial, seguida de uma abrupta “abolição” da 

escravatura e, nesse período de transição entre trabalho escravo e trabalho “livre”, 

um período de desordenamento na organização da classe trabalhadora.  

 Entre os anos 1888 e a Revolução de 1930 os diplomas legislativos mais 

importantes contam com: em 1903, a lei sobre a sindicalização dos (as) profissionais 

da agricultura; em 1907, a lei sobre a sindicalização de trabalhadores (as) urbanos 

(as); em 1916, o Código Civil, com o capítulo sobre locação de serviços, 

regulamentando a prestação de serviços de trabalhadores (as); em 1919, uma lei 

sobre acidente do trabalho; 1923 a Lei Elói Chaves, disciplinando a estabilidade no 

emprego conferida aos (às) ferroviários (as) que contassem 10 ou mais anos de 

serviço com o (a) mesmo (a) empregador (a) e em 1930 a criação do Ministério do 

Trabalho (BARROS, 2013).  

 A criação do Ministério do Trabalho surgiu para concretizar o novo regime de 

interferência sistêmica no conflito entre capital e trabalho - já que essas questões 

eram praticamente ignoradas pelo governo. Entre as principais competências do 

Ministério fundado no Governo de Vargas estavam o incentivo para geração de 

empregos, o apoio ao (à) trabalhador (a), a modernização das relações de trabalho e 

a política salarial (BARROS, 2013). 

 Em 1930, o governo de Getúlio Vargas incentivou o desenvolvimento do setor 

industrial nacional no país. Assim, a revolução industrial foi responsável por 

significativas transformações nas relações sociais, dando origem à classe operária, 

e, segundo Barros, “surgiu daí uma liberdade econômica sem limites, com opressão 

dos mais fracos, gerando, segundo alguns autores, uma nova forma de escravidão” 

(2013, p.51) 



55 
 

Destarte, com o processo de industrialização, vivenciamos a permanência do 

trabalho escravo com formas mais modernas e, destacamos o que já falávamos, em 

contexto mundial, sobre as novas divisões de trabalho, o surgimento das grandes 

indústrias, os processos de importação e exportação, o regime de produção 

Taylorista, dentre outros acontecimentos que marcam profundamente a nova 

organização econômica brasileira.  

A dinâmica das relações de trabalho que já se deslanchava na exploração da 

força trabalhista quando o capitalismo industrial começou a se desenvolver 

(tardiamente) no Brasil, é dada pela articulação entre baixos salários, jornada de 

trabalho prolongada e fortíssima intensidade em seus ritmos. A carga horária de 

trabalho chegava a quase 16 horas diárias. As condições insalubres resultavam, 

muitas vezes, em consequências irreversíveis para a saúde dos (as) trabalhadores 

(as), alguns (as) deles (as) eram obrigados (as) a se ausentar desses espaços antes 

dos 30 anos de idade, devido às sequelas deixadas por anos de aspiração do pó do 

carvão. Mulheres e crianças foram inseridas nessa realidade ganhando um salário 

inferior, o que barateava a produção e aumentava os lucros. Além disso, Barros diz 

que, 

 

O emprego generalizado de mulheres e menores suplantou o trabalho dos 
homens, pois a máquina reduziu o esforço físico e tornou possível a 
utilização das “meias-forças dóceis”, não preparadas para reivindicar. 
Suportavam salários ínfimos, jornadas desumanas e condições de higiene 
degradantes, com graves riscos de acidentes. (2013, p.51) 
 

Assim, a realidade dos (as) operários (as) contrastava com o aumento 

significativo da riqueza gerada na época. Esse nível de desequilíbrio impulsionou 

conflitos, principalmente quando a mão-de-obra começou a ser substituída pela 

maquinaria. Os sindicatos e os movimentos de trabalhadores (as) se uniram contra a 

burguesia liberal e, temendo o que podia significar o crescimento de novos ideais 

revolucionários, o governo começou a atender pautas tais como a lei das 10 horas 

de jornada de trabalho e a participação dos (as) operários (as) no parlamento.  

É importante ressaltar que, nesse período, havia um aumento significativo do 

número de trabalhadores (as) e das reivindicações feitas por eles (as). Enquanto 

isso, o governo tentava manter a figura de Vargas como “pai dos pobres” e 

consolidar a imagem de um comprometimento com o atendimento das necessidades 

da população. À vista disso, durante o período do Estado Novo, houve a instituição 
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da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, que unificava as leis do trabalho. 

Entre os direitos mais importantes estavam o direito às férias, ao décimo terceiro 

salário e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – (FGTS). A CLT foi criada 

pelo decreto de lei n° 5452 de 1º de maio de 1943 (BARROS, 2013).  

 No entanto, com o avanço da globalização e, assim, da tecnologia, que dá 

conta das transformações no interior das empresas, as relações de trabalho, embora 

garantidas legalmente, são flexibilizadas e o (a) trabalhador (a) se depara com 

vínculos fragilizados de trabalho, precariedade e com o avanço significativo do 

desemprego. 

 A globalização provoca alterações significativas no mundo empresarial. É 

assim que, “globalizam-se as relações, os processos e as estruturas que configuram 

a dinâmica da empresa e da corporação, do mercado e do planejamento, das 

técnicas produtivas e das formas de organização do trabalho social” (IANNI, 1999, 

p.187). Ora, as mudanças se consolidam com o aumento da competitividade, 

fortalecido pelo surgimento das multinacionais e transnacionais, e com a substituição 

considerável do trabalho humano pela automação industrial, o que contribui para a 

modificação das relações trabalhistas no interior das empresas.  

 É certo que, quando falamos sobre o avanço da globalização e das 

consequências dele para as relações de trabalho, refletimos acerca do aumento 

significativo do desemprego e, com isso, da flexibilização dos direitos trabalhistas. O 

fenômeno da flexibilização é compreendido aqui como a desregulamentação dos 

direitos trabalhistas e o aumento da possibilidade de negociação entre 

empregadores (as) e empregados (as). Ora, se o contingente do Exército Industrial 

de Reserva aumenta, se amplia também o número de trabalhadores (as) capazes de 

se submeter às garantias mínimas de trabalho para se manter no mercado de 

trabalho formalizado.  

 A eclosão desses fenômenos decorre também das modificações que dão 

conta das relações individuais de trabalho, em face da conjugação de fatores como 

o que aconteceu com a crise econômica na década de 1970. Assim, Barros afirmou,  

 
a crise econômica no início de 1970, desencadeada pelo alto preço do 
petróleo; a inovação tecnológica; as modificações radicais na organização 
da produção; a necessária competitividade com os países orientais e a 
necessidade de combater o desemprego, entre outros (2013, p. 68). 
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Atrelado a isso, em contexto mundial, o estado de bem-estar social já tinha 

começado a entrar em declínio na década de 60. A década de 1990, por sua vez, 

refletiu o avanço significativo do neoliberalismo, privilegiando as grandes empresas 

e relegando a um segundo plano, as políticas públicas de atenção à classe 

trabalhadora. Desse modo,  

 

A década de 1990 reflete uma política neoliberal, com o abandono do 
conceito de Estado do Bem-Estar social. Enquanto se privilegiam os 
grandes grupos econômicos, as pequenas e médias empresas quebram em 
decorrência do dano causado pelas políticas econômicas. A saúde, a 
educação, a segurança e a previdência são relegadas a um plano 
secundário. (BARROS, 2013, p. 68) 

 

Os efeitos da crise neoliberal, na década supracitada, provocaram 

consequências nos processos de produção, reprodução e gestão da força de 

trabalho. Alguns ainda se acentuam na contemporaneidade como a ausência de 

emprego formal, o aumento do desemprego e a precariedade nas condições de 

trabalho.  

 

O renascimento das propostas neoliberais [...] tem resultado no desemprego 
massivo, no corte dos gastos sociais, acompanhado de uma legislação anti-
sindical e em um amplo programa de privatização dos órgãos do Estado. 
[...] O aprofundamento das desigualdades e a ampliação do desemprego 
atestam ser a proposta neoliberal vitoriosa, visto serem estas suas metas, 
ao apostar no mercado como a grande esfera reguladora das relações 
econômicas, cabendo aos indivíduos a responsabilidade de “se virarem no 
mercado” (IAMAMOTO, 2004, p. 34-35). 

.   

A desresponsabilização do Estado e a centralização no mercado como esfera 

reguladora das relações econômicas representam vitória para as propostas 

neoliberais, enquanto os indivíduos ficam à mercê do desemprego e sob o 

desamparo estatal com as suas necessidades urgentes. 

Isso nos permite compreender a realidade brasileira no contexto de 

mundialização do trabalho. Reconhecemos que os processos não acontecem de 

forma gradual, mas são permeados por avanços e retrocessos, fruto de intensas 

lutas de classes que ainda mediam a relação homem (mulher) x trabalho. 

 Adentramos a discussão à qual nos propomos, apreendendo, sobretudo, a 

“nova morfologia do trabalho” (ANTUNES, 2009) e as nuances que tem se 

desdobrado no contexto brasileiro, embora o “novo” ainda apresente fenômenos 

atrelados às configurações do passado quando reportado à realidade do trabalho no 
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Brasil. Assim, para alguns (as) estudiosos (as) do desenvolvimento econômico 

brasileiro, o progresso do Brasil possui algumas particularidades, haja vista que o 

moderno é construído a partir do arcaico, preservando uma herança histórica 

patrimonialista e ao mesmo tempo, transformando-a sob o contexto de 

mundialização do capital, a partir da hegemonia financeira. Desse modo, Iamamoto 

considera que, 

 

O novo surge pela mediação do passado, transformado e recriado em 
novas formas nos processos sociais do presente. A atual inserção do país 
na divisão internacional do trabalho, como um país de economia dita 
“emergente” em um mercado mundializado, carrega a história de sua 
formação social, imprimindo um caráter peculiar à organização da produção, 
as relações entre o Estado e a sociedade, atingindo a formação do universo 
político-cultural das classes, grupos e indivíduos sociais (2015, p.128). 

  

 A modernidade e o advento da tecnologia no processo produtivo não 

extinguem os antigos padrões das relações de trabalho. A desproporcionalidade no 

avanço do desenvolvimento econômico relacionado ao desenvolvimento social 

reflete nas desigualdades sociais e no avanço excessivo da pobreza relativa. 

Devemos considerar que é a partir da década de 1990 que se amplia no 

Brasil o processo de reestruturação produtiva, refletindo na adoção dos padrões de 

novas formas de organização e na inclusão dos métodos participativos quando as 

subsidiárias no Brasil começaram a adotar as técnicas inspiradas no Toyotismo e 

nas formas de acumulação flexível. Antunes afirma que, 

 

[...] mediante a adoção de novos padrões organizacionais e tecnológicos, de 
novas formas de organização do trabalho e da introdução dos métodos 
“participativos”, em decorrência das imposições das empresas 
transnacionais que levaram as suas subsidiárias no Brasil a adotar, em 
maior ou menor medida, técnicas inspiradas no toyotismo e nas formas 
flexíveis de acumulação (2014, p. 38). 

 

A reestruturação produtiva se adequava aos interesses do capital financeiro e 

aos interesses do ideário neoliberal tendo como consequências, além da 

precarização no cotidiano do trabalho, a informalidade e a flexibilização dos 

contratos. Ou seja, trabalhadores (as) que se inserem no mercado de trabalho sem 

acesso às garantias mínimas da legislação social trabalhista. 

 O Brasil não se distanciou da realidade mundial quanto às consequências 

decorrentes do avanço tecnológico e da exploração intensificada do trabalho. O que 

se percebe, portanto, é uma realidade apresentada pelo capital que se desdobra em 
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aspectos como “a flexibilização produtiva, as desregulamentações, as novas formas 

de gestão do capital, a ampliação das terceirizações e da informalidade” (ANTUNES, 

2014, p.39). Iamamoto (2015) acrescenta ainda alguns fenômenos que se 

incorporam nesse modo de produção com características arcaicas, sob nova 

roupagem “a peonagem, a escravidão por dívida, a clandestinidade nas relações de 

trabalho e sua precarização mediante a regressão dos direitos sociais e trabalhistas” 

(p.130). 

 Como ilustração sobre o contexto atual de desemprego e do trabalho informal 

no Brasil, apresentamos o seguinte gráfico17.  

 

 

 A matéria aponta a relevância do recuo no índice de desemprego no trimestre 

encerrado em maio do ano de 2018. Mas destacamos, sobretudo, que contamos 

13,2 milhões de pessoas afastadas dos postos de trabalho formal nos meses em 

evidência. É uma parcela significativa da população que ainda compõe o ‘exército 

                                                           
17 Portalg1.globo.com “Desemprego fica em 12,7% em maio e atinge 13,2 milhões de pessoas, diz 
IBGE”: 



60 
 

industrial de reserva’ efervescendo a concorrência e compondo uma realidade social 

característica do modo de produção capitalista (CAVALLINI e BRITO, 2018). 

 Por outro lado, o número representa a ausência da busca dos (as) 

trabalhadores (as) pelo mercado de trabalho formal. Ora, se estamos lidando com a 

precariedade do trabalho e com o aumento da flexibilização dos contratos 

trabalhistas, podemos considerar o fato de que essas pessoas estão se inserindo 

cada vez mais no ramo informal, se submetendo à ausência das garantias formais 

para suprir as necessidades financeiras.  

 A matéria aponta ainda, segundo dados do IBGE, que o percentual das 

pessoas em situação de desalento foi recorde. Essas pessoas representam aquelas 

que depois de muito tentarem reingresso no mercado formal, desistem da busca por 

uma vaga. (CAVALLINI e BRITO, 2018) 

 Houve uma redução no número de empregados com carteira assinada, assim, 

“O número de empregados com carteira assinada somou 32,8 milhões, redução de 

483 mil pessoas em relação ao mesmo trimestre do ano passado (2017), e de 351 

mil pessoas no confronto com o trimestre de dezembro a fevereiro” (CAVALLINI e 

BRITO, 2018). Se concordarmos que a carteira assinada representa uma segurança 

para o (a) trabalhador (a) no que concerne o acesso aos direitos trabalhistas, os 

dados devem ser avaliados com preocupação, considerando, sobretudo, a 

deterioração do mercado de trabalho.  

 O mesmo portal de notícias trouxe, no final do ano anterior, a matéria que 

anunciava as mudanças na nova lei trabalhista. O título da reportagem feita pela 

mesma jornalista comunica: “Nova lei trabalhista entre em vigor no sábado; veja as 

principais mudanças” ainda no cabeçalho “Há alterações em pontos como férias, 

jornada de trabalho, remuneração e plano de carreira. Mudanças valerão para todos 

os contratos de trabalho vigentes, tanto antigos como novos”.  

 Não podemos dissociar as duas matérias quando percebemos os prejuízos 

que a reforma trabalhista trouxe para a CLT, principalmente com o avanço 

significativo do desemprego, terceirização e flexibilização dos contratos de trabalho. 

No entanto, vemos que a ausência de um posicionamento mais crítico da fonte de 

informações não concebeu a união dos fatos na avaliação dos dados.  

 Em entrevista à Carta Capital, Ricardo Antunes fala sobre os prejuízos da 

reforma trabalhista e a consolidação da terceirização, fazendo referência a uma das 
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suas mais importantes obras e apontando que a precarização estrutural do trabalho 

atinge a esfera global. Desse modo, Antunes considera, 

 

Uma das principais ideias que eu apresentava no Adeus ao trabalho? era 
que estávamos penetrando numa era de precarização estrutural do trabalho 
em escala global. O que naquele momento era uma relativa exceção – o 
trabalho precário, informal, terceirizado – tenderia a se tornar regra. E a 
regra – o trabalho contratado, regulado, com direitos – tenderia cada vez 
mais a se tornar a exceção. A tragédia é que esse quadro se consolidou. 
(NUNES, 2017, p.1) 
 

 O presidente Michel Temer resgatou um antigo Projeto de Lei do governo 

Fernando Henrique Cardoso, o PL 4302 de 1998, que permite a autorização da 

privatização de todos os serviços de uma empresa, seja ela pública ou privada. A 

realidade do avanço das terceirizações e dos contratos temporários significou o 

retrocesso das conquistas trabalhistas e a precarização das relações de trabalho. 

 Entre todos os prejuízos da terceirização dos serviços, podemos ressaltar o 

que Antunes respondeu à Carta Capital quando questionado sobre a situação do 

Brasil, destacando que os grandes (as) empresários (as) encontram jeitos de limitar 

os (as) trabalhadores (as) na busca pelos seus direitos e se aliam ao Estado para 

conseguir driblar a legislação. Desse modo, 

 

[...] poucos trabalhadores podem entrar na Justiça, porque o trabalhador 
terceirizado tem que trabalhar, não tem nem tempo de entrar na Justiça. E 
quando eles entram e ganham as causas, frequentemente essas empresas 
já fecharam, já se constituíram outras empresas, com outros nomes, para 
poder fugir das penalidades decorrentes do não cumprimento da legislação 
social protetora do trabalho. (NUNES, 2017) 
 

 Podemos aqui fazer um paralelo da situação exposta por Antunes com a 

realidade que encontramos na nossa pesquisa, ao apontar a situação dos (as) 

trabalhadores (as) terceirizados (as) que prestavam serviços a Prefeitura de 

Mossoró, como expõe Piriquito, que na época coordenava um equipamento social.  

 

Seria falta de empatia se eu pensasse só em mim, só na gente... 
coordenadoras. Até porque a realidade nos afetava de modo significativo. 
Nós temos... nós tínhamos trabalhadoras de empresas terceirizadas. E elas 
ficaram com os salários atrasados. Não era um ou dois meses não, era 
quase seis. Nós pegávamos o excesso da comida que chegava nos 
equipamentos e fazíamos uma cesta básica, de forma ilegal, pra elas... 
porque elas estavam passando fome. Essa era a realidade, né? Elas 
estavam passando fome.  
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 As trabalhadoras terceirizadas foram as primeiras a ser afetadas com o 

atraso salarial18. Eram as ocupantes dos cargos mais precários e eram obrigadas a 

continuar trabalhando mesmo sem receber. Sem tempo para buscar uma renda 

alternativa, acumulavam dívidas e chegavam ao extremo de não ter o mínimo para a 

sobrevivência. Conforme expõe Periquito, 

 

[...] e assim... a gente era obrigada a insistir para que elas trabalhassem. 
Lembro que recebi ligações dizendo “mande ela trabalhar, o equipamento 
não pode ficar sujo... se não for, diga que vamos botar para fora” e isso 
sucedia muito choro, era penoso. Porque às vezes era aquela renda que 
sustentava a família inteira. A ASG lá do equipamento tinha filhos, nora e 
neto que ‘dependia’ exclusivamente do salário dela. 

 

Algumas vezes, remanejávamos as cestas básicas para atender também 

esses sujeitos, uma vez que, com a falta de salário, elas não dispunham do mínimo 

para a sobrevivência. Periquito, emocionada, prosseguiu com o relato. 

 

Ela me dizia: como é que eu venho? Eu não tenho dinheiro para remendar o 
pneu da bicicleta. E aquilo doía, sabe? Porque eu penso na minha tia, 
penso nas pessoas da minha família que também sofrem com a 
terceirização e com o... acho que é... abuso de poder, né? [...] o abuso de 
poder vinha até mim e eu tinha que reproduzir pra não perder o meu. 
Também se ela não fosse, eu tinha que fazer. E fiz várias vezes.  

 

As relações de hierarquia dentro das repartições de uma empresa são 

responsáveis pela “manutenção da ordem” e também pela garantia de submissão de 

uma classe à outra. Todas estavam em cargos precarizados e precisavam manter o 

funcionamento do serviço para não perder o emprego. 

O que não deixamos de lado, portanto, é a compreensão de que a classe 

trabalhadora é heterogênea e apresenta aspectos particulares, dos quais o 

capitalismo se apropria para retirar ainda mais lucratividade. Nesse caso específico, 

se tratava de uma trabalhadora, que ocupava um cargo de Auxiliar de Serviços 

Gerais (ASG), trabalhava na limpeza, com baixo salário e poucos direitos.  

Sobre tais desigualdades, Federici destaca a acumulação das diferenças 

entre os sujeitos trabalhadores quando aponta que, 

 

                                                           
18  A Reforma Trabalhista, aprovada pela lei 13.467/17, abrange o conceito de terceirzação, ao dizer 
em seu artigo 4º-A: "Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela 
contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa 
jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com 
a sua execução."  
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A acumulação primitiva não foi, então, simplesmente uma acumulação e 
uma concentração de trabalhadores exploráveis e de capital. Foi também 
uma acumulação de diferenças e divisões dentro da classe trabalhadora, 
em que as hierarquias construídas sobre o gênero, assim como sobre a 
“raça” e a idade, se tornaram constitutivas da dominação de classe e da 
formação do proletariado moderno (2017, p.119). 
 

Não eliminamos a hipótese da situação se repetir entre os trabalhadores do 

sexo masculino, contudo, o número de mulheres em cargos de limpeza na PMM era 

consideravelmente superior. Conforme acrescentou Periquito, sobre as ocupantes 

dos cargos terceirizados, “todas mulheres,  a maioria mãe, separada”. 

Por mais que no Brasil seja crescente o número da participação da mulher no 

mercado de trabalho, os desafios apresentados por esses sujeitos são imensuráveis, 

principalmente porque ainda recai sobre si, quase que exclusivamente, as 

responsabilidades pelas atividades domésticas e do cuidado. Segundo dados do 

IBGE, as mulheres trabalhadoras dedicam 73% mais horas do que os homens nos 

afazeres domésticos, elas são as que recebem os piores salários (cerca de ¾ do 

que os homens recebem) e as que aparecem em menor número nos cargos de 

chefia (Representando 39,1% dos cargos gerenciais, enquanto os homens ocupam 

60,9% desse percentual)19. 

Ou seja, não podemos distanciar as discussões acerca da precariedade do 

trabalho no Modo de Produção Capitalista, sem considerar as nuances que 

perpassam o trabalho feminino. É preciso compreender que são as mulheres que 

ocupam, em grande maioria, os cargos mais precários e, com isso, são as que mais 

sofrem os rebatimentos das crises do capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Todos os dados apresentados são do IBGE, datando 08/06/2018. 
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4  AS MARCAS QUE PERPASSAM O MUNDO DO TRABALHO FEMININO 
 

No final do século XX, houve uma sistematização dos espaços onde o 

trabalho acontecia. De um lado, o trabalho no espaço privado (sem qualquer 

remuneração), desempenhado por mulheres e do outro, o processo de produção na 

esfera pública, que competia aos homens (trabalho remunerado e reconhecido 

socialmente) (BRUSCHINI, 1985).  

É a partir da Revolução Industrial e do crescente aumento fabril que as 

mulheres se inserem, em larga escala, no mercado de trabalho, sendo delas grande 

parte das funções e lugares não qualificados. Assim, a divisão do trabalho 

aconteceu com a justificativa de que as mulheres não eram detentoras do 

conhecimento necessário para supervisionar os serviços. 

A mão-de-obra feminina passou a ser consideravelmente utilizada, mesmo 

que, de forma desvalorizada – já que estas recebiam bem menos para desempenhar 

as mesmas atividades que os homens – e sem o respeito à maternidade e/ou 

lactação, tendo em vista que, elas ainda tinham a obrigação de garantir a 

reprodução (BRUM, 1991).  

O aumento das maquinarias durante o período da Revolução Industrial, fez 

com que mulheres e crianças ingressassem no processo produtivo, diminuindo o 

valor médio da força de trabalho. A capacidade delas era vista como menos 

qualificada, já que o acesso aos instrumentos de trabalhado era limitado aos 

homens. Desse modo, eles ocupavam os trabalhos e ofícios externos e se 

apropriavam da habilidade e do conhecimento necessários para o trabalho 

desenvolvido de forma manual (Paola Tabet, 2014). 

Paola Tabet (2014) sustenta a tese de que mesmo nas sociedades de caça e 

coleta, os instrumentos sempre estiveram dispostos de forma desigual, sendo de 

mais acesso aos homens, o que facilitava as suas atividades e lhes garantia mais 

tempo livre. Ainda segundo a referida autora,  

 

É preciso questionar o que significou e o que significa até hoje o fato de um 
sexo ter tido acesso à possibilidade de estender-se além do próprio corpo 
físico com instrumentos que ampliam enormemente seu domínio sobre as 
coisas e sobre a sociedade e que o outro sexo, tenha ficado, ao contrário, 
limitado ao próprio corpo, às operações a mãos nuas ou, em todo caso, aos 
instrumentos mais simples de cada sociedade. É preciso analisar se esta 
não é, enfim, uma condição necessária para que as mulheres sejam, elas 
mesmas, utilizáveis materialmente no trabalho, na reprodução e na 
sexualidade (TABET, 2014, p.111). 
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Ou seja, as atividades externas designadas aos homens sob a justificativa 

biológica, podem ser refutadas quando consideramos o uso dos meios que facilitam 

a execução. Mesmo porque, com o advento tecnológico no interior das indústrias, 

parte do trabalho braçal foi substituída pela operação das maquinarias, e mesmo 

assim as mulheres permaneceram nas funções menos valorizadas e, 

consequentemente, mais precarizadas.  

O que percebemos, contudo, é que as mulheres tiveram limitações no seu 

processo de desenvolvimento enquanto ser social, como a aquisição de habilidades 

físico-cognitivas e o acesso aos instrumentos e armas. Essa limitação as 

condicionou historicamente ao exercício de atividades difundidas e reproduzidas 

como femininas. Tabet (2014) afirma que,  

 

[...] A posição mais difundida na literatura etnográfica é que homens e 
mulheres têm campos de atividades distintos, mas que ambos disporiam 
dos instrumentos adequados às atividades que lhes dizem respeito. Esta 
ótica não conduz nunca à rediscussão crítica da própria divisão do trabalho: 
as mulheres, tomadas pelo cuidado das crianças fariam apenas os 
trabalhos menos complexos e, portanto, só teriam necessidade de 
instrumentos simples, totalmente apropriados às suas atividades (p.112). 

 

Ademais, o controle masculino no manuseio dos instrumentos necessários 

para a execução das atividades produtivas, condiciona as mulheres ao espaço 

doméstico, e, posteriormente, aos postos de trabalho mais precarizados, limitando-

as cognitivamente e até no desenvolvimento físico - o que serve como base para a 

sustentação dos (as) que defendem os argumentos biológicos de que existe uma 

divisão de tarefas determinada naturalmente.  

Assim, quando as mulheres se inserem no processo produtivo, a sua força de 

trabalhado é explorada de forma desigual, sendo elas, muitas vezes, condicionadas 

à execução das mesmas atividades que os homens, mas com menores 

remunerações, sob a justificativa de que suas possibilidades não são plenamente 

desenvolvidas. Em 2017, dados do IBGE apontam que as mulheres ganhavam 

77,5% do salário pago aos homens no Brasil. 

No ideário capitalista, o trabalho assalariado é o meio necessário para a 

garantia da gratificação remunerada. É por meio dele que os (as) trabalhadores (as) 

conseguem satisfazer as necessidades construídas socialmente.  
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A importância do trabalho se efetiva na vida das mulheres, na medida em que 

elas passam a fazer parte da esfera pública, já que os espaços públicos são a 

garantia do contato dos sujeitos com o mundo externo. Desse modo, elas passam a 

fazer parte da construção histórica que supera as vivências limitadas ao 

confinamento privado. 

Concordamos que a inserção das mulheres nos espaços de trabalho é 

carregada de condicionantes sócio-históricos que peculiarizam seu modo de ser e 

existir. Assim, embora tenhamos acompanhado um expressivo aumento das 

mulheres nos espaços produtivos20, ao longo dos anos, percebemos que, mesmo 

estando inseridas no trabalho formal remunerado, elas continuam sendo as 

ocupantes dos cargos com salários e condições de trabalho inferiores aos dos 

homens, independente da capacitação que possuam21. Ao relacionar esse aumento 

do número de mulheres no mercado de trabalho com o fenômeno da globalização 

Hirata e Kergoat (2000) destacam que,  

 

A participação feminina no mercado de trabalho aumentou, tanto no setor 
formal quanto nas atividades informais, com especial incremento dos 
empregos no setor de serviços. Entretanto, e este é um dos paradoxos da 
globalização, tal aumento foi acompanhado da precarização e da 
vulnerabilidade crescente dos novos empregos. Com muita frequência, 
trata-se de ocupações mal remuneradas, desvalorizadas socialmente e com 
possibilidade quase nula de promoção e de carreira, além de amparadas 
por direitos sociais frequentemente limitados ou inexistentes; isso vale para 
a Ásia, tanto quanto para a Europa e América Latina (p.149). 

 

Portanto, a globalização aumenta as oportunidades de ingresso no mercado 

formal, ao mesmo tempo em que condiciona esse ingresso a fenômenos tais como 

má remuneração, condições precárias de trabalho, e acrescentamos aqui, as 

violências que acometem as mulheres nesses espaços, a exemplo dos assédios 

moral e sexual. A aceitação dessas condições é fruto de uma herança histórica a 

que mulheres e homens estão submetidos (as).  

A educação e a forma de inserção social em que ambos estão inseridos é 

parte de uma construção sexuada e qualifica homens e mulheres de forma 

diferenciada, o que resulta na contribuição com o fortalecimento da divisão sexual do 

                                                           
20 Segundo dados do IBGE, em 2007, as mulheres representavam 40,8% do mercado formal de 
trabalho; em 2016, passaram a ocupar 44% das vagas. 
21 O percentual de homens, em 2016, que completou a graduação foi de 15,6%, enquanto o de 
mulheres atingiu 21,5% (IBGE). 
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trabalho e favorece a apropriação do capital para ampliar a exploração das 

trabalhadoras de forma acentuada. Antunes afirma que, 

 

As relações entre gênero e classe nos permitem constatar que, no universo 
do mundo produtivo e reprodutivo, vivenciamos também a efetivação de 
uma construção social sexuada, onde os homens e as mulheres que 
trabalham são, desde a família e a escola, diferentemente qualificados e 
capacitados para o ingresso no mercado de trabalho. E o capitalismo tem 
sabido apropriar-se desigualmente dessa divisão sexual do trabalho (Grifos 
do autor) (2009, p. 109). 

 

Apesar da opressão e exploração estarem presentes de forma efetiva nas 

relações que se estabelecem nos espaços de trabalho entre empregados (as) e 

empregadores (as), essa exploração tem dimensões diferenciadas para homens e 

mulheres. Ora, se as profissões ditas femininas, são por vezes, encaradas como 

uma própria extensão do trabalho que as mulheres exercem no espaço doméstico, o 

capitalismo se apropria desse entendimento para condicioná-las à desvalorização do 

exercício das suas funções. Sobre isso, Cisne discorre que, 

 

A subordinação da mulher e os “dons” ou habilidades ditas femininas são 
apropriados pelo capital para a exploração da mão-de-obra feminina, pois 
as atividades e trabalhos desenvolvidos por mulheres, ao serem vistos 
como atributos “naturais”, extensões de habilidades próprias do gênero 
feminino, são consideradas como dons e não trabalho (2014, p.130). 
 
 

É nesse bojo que o “desprestigio” com atividades ditas femininas, é 

justificado, favorecendo, inclusive, as manifestações de violência nesses espaços. 

Ora, se no capitalismo deflagram-se, cotidianamente, demissões em massa e 

eliminação dos postos de trabalho, acentuando a miserabilidade e afetando as 

condições de vida material dos sujeitos, as mulheres são – historicamente – as mais 

afetadas. Por outro lado, a grande inserção das mulheres no mercado de trabalho, 

fortalece a grande massa do exército industrial de reserva, garantindo o 

barateamento da mão-de-obra e, assim, uma maior extração da mais-valia. Desse 

modo, 

 

O capitalismo criou formas de escravidão mais brutais e mais traiçoeiras, na 
medida em que implantou no corpo do proletariado divisões profundas que 
servem para intensificar e para ocultar a exploração. É em grande medida 
por causa dessas imposições – especialmente a divisão entre homens e 
mulheres – que a acumulação capitalista continua devastando a vida em 
todos os cantos do planeta (FEDERICI, 2017, p.119). 
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 O capitalismo se apropria, portanto, das desigualdades reproduzidas 

historicamente e fortalecidas nesse modo de produção, para explorar de forma mais 

acentuada mulheres e negros (as). 

Além disso, apesar das mulheres serem inseridas como parte da classe 

trabalhadora, elas ainda dão conta do trabalho não remunerado, invisibilizado e 

apropriado pelo capital que é exercido no seio familiar. Desse modo,  

 
 
Foi com a tomada de consciência de uma “opressão” específica que teve 
início o movimento das mulheres: torna-se então coletivamente “evidente” 
que uma enorme massa de trabalho é efetuada gratuitamente pelas 
mulheres, que esse trabalho é invisível, que é realizado não para elas 
mesmas, mas para outros, e sempre em nome da natureza, do amor e do 
dever materno (HIRATA e KERGOAT, 2007, p.597).  

 

 No entanto, embora as mulheres consigam essa apreensão e a mobilização 

enquanto sujeitos políticos, a dimensão do trabalho para as suas vidas está sempre 

voltada ao (à) outro (a), seja com atividades voltadas ao cuidado, seja para suprir 

necessidades básicas da vida cotidiana. A fala de Sofrê aponta a relação do trabalho 

com essas características supracitadas, 

 

Eu tenho duas filhas, né? Então quando eu arrumei o emprego, eu vi a 
possibilidade de comprar as coisas pra elas. Elas estudam, precisam de 
farda. Comem, precisam de comida. Vão pra o balé, aí eu compro sapatilha, 
roupa, essas coisas. Então, o trabalho, mesmo sendo comissionado, me 
proporcionava essas coisas. Ter dinheiro para cuidar das minhas filhas.  
 
  

Pelo exposto, fica evidente que mesmo quando ela se distancia do espaço 

doméstico e consegue um vínculo formal que lhe permita o acesso ao salário, esse 

recurso, é quase sempre utilizado com o cuidado e a manutenção da família.  

Segundo dados do IBGE, no ano de 2015, as mulheres representavam a 

maioria ao assumir a responsabilidade da guarda dos (as) filhos (as) menores após 

o divórcio: com 78,8% dos casos. Ao assumir essa responsabilidade, fica a cargo 

delas a manutenção emocional, a responsabilidade com a educação e a saúde e, 

não podemos desconsiderar, o provimento das condições materiais.   

Ainda podemos acrescentar os dados da PNAD que dão conta dos lares 

chefiados por mulheres, avaliando que o número saltou de 23% para 40% entre os 

anos de 1995 e 2015. Vale ressaltar que em 34% das famílias chefiadas por elas, 

existe a presença de um cônjuge. Consideramos essas condições avaliando as 
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análises de Beauvoir, quando ela nos diz que o salário das mulheres é, por vezes, 

visto como um auxílio ou um complemento à renda mensal da casa. Assim, a 

remuneração paga a estas serve somente para as despesas domésticas, o que as 

leva a aceitar a disparidade salarial que se efetiva com a venda da força de trabalho 

feminina por um valor consideravelmente inferior. Desse modo, Beauvior afirma,  

 

É preciso, ademais, observar que é no seio de uma sociedade em que 
subsiste a comunidade conjugal que a mulher procura emancipar-se pelo 
trabalho; ligada ao lar do pai e do marido, contenta-se, na maioria das 
vezes, com trazer para casa um auxílio, trabalha fora da família, mas para 
esta; e como não se trata, para a operária, de atender à totalidade de suas 
necessidades, ela é induzida a aceitar uma remuneração muito inferior à 
exigida por um homem. Contentando-se grande quantidade de mulheres 
com salários inferiores, o conjunto do salário feminino alinha-se 
naturalmente nesse nível, que é o mais vantajoso para o empregador. 
(2016, p.169) 
 
 

A partir dessas características, faz-se necessário compreender que quando 

se fala de classe trabalhadora é preciso compreendê-la nas suas particularidades e 

singularidades, trazendo para o campo de análise as dimensões de raça, classe, 

orientação sexual, geração, dentre outras, e como esses fatores implicam na 

totalidade do trabalho feminino, seja por intermédio da precarização, dos 

subempregos, dos nichos, das violências sexistas, etc.  

Aqui, portanto, já podemos anunciar que as nossas apreensões acerca da 

categoria trabalho trazem consigo elementos fundamentais para apreendermos que 

a classe trabalhadora é heterogênea e apresenta elementos particularidades entre 

os diferentes sexos e raça/etnia. Ademais, se o capitalismo se efetiva na sociedade 

retirando da classe operária a sua liberdade e a sua própria essência, em busca da 

lucratividade, ele também se apropria das diferenças e das opressões dos (as) 

trabalhadores (as) para se beneficiar.  

Dessa forma, podemos explicar o fato das mulheres ocuparem cargos mais 

baixos e receberem menores salários, além de não serem remuneradas por 

atividades desenvolvidas no espaço doméstico, por essas serem ditas atividades 

predominantemente femininas. Compreender a classe trabalhadora inserida nesse 

Modo de Produção sem considerar tais aspectos é “Negar a realidade em que vive a 

classe trabalhadora, em especial a das mulheres, em sua relação com o capital” 

(CISNE, 2014, p.25). 
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 Podemos ainda acrescentar alguns condicionantes que fortalecem essa 

dimensão. Por exemplo, “Os homens brancos e heterossexuais possuem muito mais 

privilégio do que o outro lado extremo da hierarquia social: a mulher negra, lésbica e 

pobre” (CISNE, 2014, p.30). Ou seja, a raça, sexo e orientação sexual, engendram, 

nessa sociedade, opressões particulares. Precisamos, dessa forma, considerar nas 

discussões acerca do trabalho, a multiplicidade dos sujeitos, mesmo que estes 

componham uma mesma classe. 

A divisão sexual do trabalho compreende as desigualdades nos espaços de 

trabalho, a hierarquização dos poderes e os salários diferenciados. Beauvoir já 

problematizava essa realidade desde o segundo sexo, quando afirmou que os 

homens sempre viveram situações de vantagem em relação às mulheres. Os 

espaços de poder na política e no trabalho sempre foram de maioria masculina e 

ainda na educação e na tradição que perpassam os anos, a história é feita por 

homens. Desse modo, 

 

Economicamente, homens e mulheres constituem como que duas castas; 
em igualdade de condições, os primeiros têm situações mais vantajosas, 
salários mais altos, maiores possibilidades de êxito que suas concorrentes 
recém-chegadas. Ocupam, na indústria, na política etc., maior número de 
lugares e os postos mais importantes. Além dos poderes concretos que 
possuem, revestem-se de um prestígio cuja tradição a educação da criança 
mantém: o presente envolve o passado, e no passado toda a história foi 
escrita por homens. No momento em que as mulheres começam a tomar 
parte na elaboração do mundo, esse mundo é ainda um mundo que 
pertence aos homens (BEAUVIOR, 2016, p.17). 

 

Embora tenha passado bastante tempo entre os escritos de Beauvoir e a 

atualidade, ainda é nítida as dificuldades enfrentadas pelas mulheres nos espaços 

produtivos. Os dados que investigam os números do trabalho nos contextos mundial 

e brasileiro, apontam para a superioridade dos homens nos cargos de poder e 

decisão. Isso permanece mesmo quando consideramos que as mulheres são 

intelectualmente mais capacitadas na educação formal superior22.  

Outro aspecto que avança a passos lentos diz respeito ao fato de que, 

mesmo ascendendo aos espaços produtivos ou a cargos de poder, as mulheres, não 

são desligadas das funções ditas femininas que, por vezes, são justificadas como 

                                                           
22 Segundo o IBGE, no ano de 2016, considerando uma faixa etária que corresponde dos 25 aos 44 
anos de idade, 21,5% das mulheres tinham completado a graduação, contra 15,6% dos homens.  
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instintivas e maternais. Tal realidade ainda é resultado da construção histórica 

determinada por homens e reproduzidas por homens e mulheres.  

A designação das mulheres para as atividades reprodutivas e dos homens 

para os espaços de produção é característica para evidenciar a relação desigual 

entre os sexos. É, portanto, a partir dos dois princípios norteadores: o que separa 

trabalho de homem e trabalho de mulher e o que determina que os trabalhos 

masculinos sejam mais valiosos, que se acentua a divisão sexual do trabalho. Desse 

modo, Hirata e Kergoat afirmam que:  

 
[...] é a forma de divisão do trabalho social decorrente das relações sociais 
entre os sexos; mais do que isso, é um fator prioritário para a sobrevivência 
da relação social entre os sexos. Essa forma é modulada histórica e 
socialmente. Tem como características a designação prioritária dos homens 
à esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, 
a apropriação pelos homens das funções com maior valor social adicionado 
(políticos, religiosos, militares etc.) (...) Essa forma particular da divisão 
social do trabalho tem dois princípios organizadores: o princípio de 
separação (existem trabalhos de homens e trabalhos de mulheres) e o 
princípio hierárquico (um trabalho de homem “vale” mais que um trabalho de 
mulher). Esses princípios são válidos para todas as sociedades conhecidas, 
no tempo e no espaço. Podem ser aplicados mediante um processo 
específico de legitimação, a ideologia naturalista. Esta rebaixa o gênero ao 
sexo biológico, reduz as práticas sociais a “papéis sociais” sexuados que 
remetem ao destino natural da espécie (2007, p.599). 

 

Principalmente após o conjunto de transformações que se operam no mundo 

do trabalho em decorrência dos processos de reestruturação produtiva 

desencadeados pelo capital, complexifica-se a divisão sexual do trabalho, na exata 

medida em que destinam para as mulheres, atividades que exigem menor 

qualificação (trabalho intensivo) e, ainda, aquelas que se realizam preferencialmente 

nos espaços part-time, precarizados e temporários, dentre outras determinações 

realçadas por Antunes (2010), ao esboçar o que denomina “nova morfologia do 

trabalho”. 

Partimos assim da análise da classe trabalhadora composta por sujeitos 

dotados de particularidades e inseridos num sistema desigual e desleal, que se 

apropria dessas características e da submissão de uns indivíduos a outros para 

garantir uma maior lucratividade. As mulheres, inseridas nesse processo e parte 

fundamental das relações econômicas, sofrem expressões que vão desde o não 

reconhecimento das atividades domésticas - desempenhadas por elas - enquanto 

trabalho, até a inserção em atividades laborais mais precarizadas e com 

remunerações inferiores às dos homens.  
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 É fundamental percebermos que as discussões que dão conta dos desafios 

do trabalho no Modo de Produção Capitalista não podem ser feitas sem o 

reconhecimento dos indivíduos inseridos nesse processo enquanto sujeitos que, 

embora pertencentes à mesma classe, sofrem consequências particulares. 

Compreendemos, dessa maneira, as mulheres – historicamente submissas aos 

homens – adentrando um espaço que antes só a eles pertencia.  A inserção das 

mulheres nos espaços públicos é permeada por manifestações de violência sexista 

e pela desvalorização das atividades realizadas no espaço privado. 

 Ora, se nós já discorremos acerca do homem enquanto ser que perde a sua 

liberdade na execução das atividades laborais e se torna máquinas executoras de 

demandas do capital, não podemos desconsiderar que as mulheres se apropriam 

desses espaços ocupando as mesmas funções e recebendo em troca valores 

inferiores e condições de trabalho ainda mais precarizadas. Além disso, são as 

mulheres/mães que acabam sendo demitidas e descartadas pelo mercado de 

trabalho e são as esposas e filhas que precisam dar conta de uma carga horária de 

trabalho somada às horas despendidas para as atividades domésticas. 

Entre os anos de 2016 e 2017, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua (PNAD C) apontam que o percentual de pessoas que 

realizavam afazeres domésticos e cuidados de pessoas cresceu de 82,7% para 

86,0%, chegando a 145 milhões de pessoas. Esta taxa cresceu mais entre os 

homens (4,6 p.p.) do que entre as mulheres (2,0 p.p.), mas ainda mostra grande 

discrepância entre os dois. Enquanto a taxa de realização foi de 92,6% para as 

mulheres, entre os homens foi de 78,7%. Além disso, as mulheres dedicavam a 

essas atividades quase o dobro do tempo, com uma média de horas semanais de 

20,9 horas, enquanto para os homens a média ficou em 10,8 horas por semana. 

Outra informação que merece atenção é que, enquanto entre as mulheres a 

maior taxa de realização de afazeres era observada para as cônjuges ou para as 

companheiras (97,0%), entre os homens, eram os responsáveis pelo domicílio que 

mais realizavam afazeres (85,0%). Ou seja, os homens que realizam as atividades 

são, em grande maioria, homens que moram sozinhos e as realizam para atender as 

próprias necessidades. Ainda podemos pensar que, aqueles que têm uma esposa 

ou uma companheira, deixam a cargo dessas, as ocupações com as tarefas 

domésticas. 
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 Discutir, portanto, a divisão sexual do trabalho e todas as particularidades 

expressas no mundo do trabalho, é assimilar a realidade das mulheres ocupantes 

dos mais variados cargos de trabalho e nas mais expressivas profissões, como 

pessoas que não se isentam da violência que decorre do simples fato de ser mulher.  

 É importante destacar que o conceito divisão sexual do trabalho, que muitas 

vezes fica reduzido às estatísticas sobre as diferenças de inserção de homens e 

mulheres no mercado de trabalho, na verdade faz parte de um processo da 

organização feminista, na busca por apreender as transformações desiguais do 

trabalho entre homens e mulheres.  

Prosseguimos o entendimento acerca da divisão sexual do trabalho, 

considerando dois elementos fundamentais, apresentados por Hirata e Kergoat 

(2007): a separação do que seria trabalho de homem e trabalho de mulher e a 

hierarquia que considera o trabalho dos homens mais valioso que o trabalho das 

mulheres. Ambos tendo como uma das principais justificativas ideológicas, a 

naturalização da desigualdade, que se utiliza, por vezes, do biológico para 

fundamentar as construções sociais. 

 Quando elegemos a discussão de trabalho no Modo de Produção Capitalista, 

por exemplo, não podemos descartar os elementos que permeiam a relação do 

trabalho com o mercado, que desconsidera as atividades domésticas – na grande 

maioria das vezes, realizadas pelas mulheres – como trabalho. Ou seja, nesse 

sistema, o trabalho se reduz apenas ao que dá para trocar no mercado, o que pode 

ser mercantilizado. No entanto, é importante que reconheçamos que é no ambiente 

doméstico e nas atividades desempenhadas por elas nesses espaços, que os 

homens são possibilitados de participar do processo produtivo do capital.  

 

Ademais, no espaço da vida privada, muitas mulheres dispensam horas 
decisivas para o trabalho doméstico, possibilitando (ao mesmo capital) a 
sua reprodução. Portanto, nessa esfera do trabalho não inteiramente 
mercantil, ela cria as condições indispensáveis para a reprodução da força 
de trabalho de seus filhos (as), seus maridos e de si própria (DINIZ, 2014, p. 
79). 

 

Percebamos, portanto, que aquilo que o capitalismo determina como trabalho, 

não dá conta da realidade concreta e das atividades que movimentam diretamente a 

economia. Enquanto o trabalho desempenhado no seio das fábricas é assalariado 

(com um valor bem inferior e permeado pela exploração, característica desse 
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sistema), o trabalho desenvolvido pelas mulheres no âmbito doméstico, para 

garantia das condições objetivas e subjetivas da classe trabalhadora, é 

desconsiderado, desvalorizado e não remunerado (DINIZ, 2014).  

Ora, quando reconhecemos o trabalho desempenhado pelas mulheres no 

espaço doméstico, afirmamos que essas “são ainda duplamente exploradas pelo 

capital: a princípio por exercerem, no espaço público, seu trabalho no âmbito 

produtivo e, simultaneamente, no âmbito doméstico” (DINIZ, 2014, p.79).  

O que faz com que discutamos com mais ênfase as expressões patriarcais no 

espaço doméstico, é que esse é o espaço onde as mulheres são mais exploradas, 

assumindo intensas e extensas jornadas de trabalho e contribuindo diretamente com 

o capital. As atividades domésticas desenvolvidas além de não serem remuneradas, 

são naturalizadas como próprias da “natureza feminina”. Por outro lado, assumindo 

uma sobrecarga de trabalho, as mulheres se submetem a prejuízos tais como o 

adoecimento e a violência. O trabalho doméstico é, portanto, um dos principais 

elementos de exploração das mulheres na sociabilidade do capital, como discorre 

Almeida, 

 

O trabalho doméstico é um dos principais elementos de exploração das 
mulheres na sociedade patriarcal e capitalista. É a apropriação deste tempo 
de trabalho das mulheres, de forma naturalizada, que gera extensivas 
jornadas de trabalho, além de maior adoecimento e sobrecarga de 
responsabilidades. Desta forma, a vida cotidiana expressa os elementos 
constitutivos da sociabilidade patriarcal e capitalista (2017, p.56). 

 

Não podemos, dessa forma, desconsiderar o debate do trabalho doméstico 

como fundamental para a compreensão do sistema do qual fazemos parte, já que, 

como vimos, ele é importante e precisa ser reconhecido para que consigamos 

avançar nas reflexões acerca da inserção das mulheres nos espaços públicos. 

Estando essas nos espaços privados e públicos, desempenhando funções 

que superam as desempenhadas pelos homens, sendo mal remuneradas e 

ocupantes de cargos inferiores, as mulheres são as maiores vítimas das expressões 

de violência dentro e fora do mercado de trabalho. Portanto, reconhecemos que a 

luta feminista não cessa quando as mulheres conseguem espaço no mundo do 

trabalho, mas se amplia quando reconhecem estes desafios. 

Importa apreendermos que a divisão sexual do trabalho e as consequências 

particulares, atribuídas às trabalhadoras e refletidas na precarização das atividades 
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desenvolvidas por estas e nas cargas de trabalho exaustivas, não se limitam ao 

espaço público, já que, como vimos, as atividades domésticas são, historicamente, 

delegadas ao sexo feminino. 

Portanto, é salutar compreender que a classe trabalhadora é heterogênea, 

composta por diferentes sexos, raças/etnias e que os sujeitos que a compõe 

possuem características particulares e sofrem consequências próprias das suas 

condições sociais. Não distanciamos, portanto, a esfera privada da esfera pública 

(sendo a segunda dependente da primeira) uma vez que os (as) trabalhadores (as) 

dependem de atividades desenvolvidas – em sua maioria por mulheres – para 

garantir a sobrevivência e permanecer no mercado de trabalho, atendendo aos 

ditames do capital.  

É importante destacar que com o advento do neoliberalismo23 se intensificou 

alguns aspectos na divisão sexual do trabalho, já que, aumentam-se as 

privatizações, o desemprego, as perdas dos direitos trabalhistas e amplia-se o 

trabalho informal. Sendo as mulheres, as ocupantes dos cargos inferiores e com 

menores remunerações, são elas também as mais prejudicadas com as crises 

decorrentes do capitalismo. Dessa forma, não apartamos a divisão sexual do 

trabalho da discussão acerca do modo de produção vigente, já que atribuímos a ele 

características particulares e necessárias à ampliação da exploração nas relações 

de sexo estabelecidas dentro e fora do contexto familiar. 

Adentramos assim a discussão acerca das configurações familiares, quando 

estas determinam para os sujeitos papeis construídos histórica e socialmente, 

delegando, inicialmente, para os homens o espaço público e o provimento das 

condições materiais de subsistência, e para as mulheres as atividades domésticas e 

                                                           
23 Para David Harvey, “o neoliberalismo é em primeiro lugar uma teoria das práticas político-
econômicas que propõe que o bem-estar humano pode ser melhor promovido liberando-se as 
liberdades e capacidades empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura institucional 
caracterizada por sólidos direitos a propriedade privada, livres mercados e livre comércio. O papel do 
Estado é criar e preservar uma estrutura institucional apropriada a essas práticas; o Estado tem de 
garantir, por exemplo, a qualidade e integridade do dinheiro. Deve também estabelecer as estruturas 
e funções militares, de defesa, da polícia e legais requeridas para garantir direitos de propriedade 
individuais e para assegurar, se necessário pela força, o funcionamento apropriado dos mercados. 
Além disso, se não existirem mercados (em áreas como a terra, a água, a instrução, o cuidado de 
saúde, a segurança social ou a poluição ambiental), estes deverão ser criados, se necessário pela 
ação do Estado. Mas o Estado não deve aventurar-se para além dessas tarefas. As intervenções do 
Estado nos mercados (uma vez criados) devem ser mantidas num nível mínimo, porque, de acordo 
com a teoria, o Estado possivelmente não possui informações suficientes para entender devidamente 
os sinais do mercado (preços) e porque poderosos grupos de interesse vão inevitavelmente distorcer 
e viciar as intervenções do Estado (particularmente nas democracias) em seu próprio benefício. ” 
(2008, p. 12 apud DINIZ, 2014) 
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tidas como femininas - inteiramente ligadas ao cuidado e à maternidade. No entanto, 

quando as mulheres adentram o processo produtivo, delas não são retiradas as 

obrigações “do lar” e a manutenção dos (as) filhos (as) e do marido, fazendo com 

que estas assumam uma jornada de trabalho dentro e fora da esfera privada, sobre 

isso Hirata diz que,  

 

Outro elemento determinante, quando se tematiza o gênero no âmbito do 
trabalho, articulando-as com as questões de classe e raça, a jornada 
extensiva de trabalho, pois, em geral, as mulheres trabalhadoras realizam 
suas atividades dentro e fora de casa. E, ao fazê-lo, além da duplicidade 
do ato do trabalho, são ainda duplamente exploradas pelo capital: a 
princípio por exercerem, no espaço público, seu trabalho no âmbito 
produtivo e, simultaneamente, no âmbito doméstico. (2014, p. 79) 

 

Os registros históricos mostram que a presença feminina no mercado de 

trabalho se deu a partir da primeira Guerra Mundial, quando os homens foram 

ordenados para guerra e as mulheres ocuparam os cargos destes nos negócios da 

família, bem como foram recrutadas para a indústria bélica, para a fabricação de 

armas. Os homens que retornaram não aceitaram dividir o mesmo espaço de 

trabalho com as mulheres, forçando-as a retornarem para o espaço doméstico.  

 

Tornando supérflua a força muscular, a maquinaria permite o emprego de 
trabalhadores sem força muscular ou com desenvolvimento físico 
incompleto, mas com membros mais flexíveis. Por isso, a primeira 
preocupação do capitalista, ao empregar a maquinaria, foi a de utilizar o 
trabalho de mulheres e crianças. Assim, de poderoso meio de substituir o 
trabalho e trabalhadores, a maquinaria transformou-se imediatamente em 
meio de aumentar o número de assalariados, colocando todos os membros 
da família do trabalhador, sem distinção de sexo ou idade, sob o domínio 
direto do capital (MARX, 2006, p. 451). 
 

Nesse contexto, se a inserção das mulheres no processo produtivo se deu 

com a consolidação do capitalismo – marcado pela Revolução Industrial – é 

importante que destaquemos o desenvolvimento da maquinaria e de todo o sistema 

de máquinas, como meio de produzir mais-valia. Ou seja, o momento em que o 

trabalho passa a ser exclusivamente voltado para o fortalecimento do capital. E é 

interessante, para esse modo de produção, que se aumente o número de 

trabalhadores (as) – trazendo para o interior da empresa toda a família – e que 

esses trabalhadores (as) possam vender sua mão-de-obra por um valor inferior, o 

que gera, na lógica capitalista, uma maior lucratividade. 
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No início do século XX duas formas de organização de produção industrial - o 

Taylorismo e o fordismo - trouxeram importantes mudanças para o interior das 

fábricas, tendo como princípios fundamentais: evitar o desperdício de tempo e 

aumentar os lucros dos meios de produção. Sobre o Fordismo, Gramsci afirma que 

“a racionalização [do processo de trabalho] determinou a necessidade de elaborar 

um novo tipo humano, em conformidade com o novo tipo de trabalho e de produção” 

(1976, p. 382) e ele não se limitou ao destacar que a vida sexual dos homens 

trabalhadores também necessitou ser controlada sob a lógica do capital. Desse 

modo, 

 

[...] o relevo com que os industriais (especialmente Ford) se interessaram 
pelas relações sexuais dos seus dependentes e pela acomodação de suas 
famílias; a aparência de “puritanismo” assumida por este interesse (como no 
caso do proibicionismo) não deve levar a avaliações erradas; a verdade é 
que não é possível desenvolver o novo tipo de homem solicitado pela 
racionalização da produção e do trabalho, enquanto o instinto sexual não for 
absolutamente regulamentado, não for também ele racionalizado 
(GRAMSCI, 1976, p. 392).  

 

É importante para os industriais que o trabalhador se adapte a um modelo de 

relacionamento monogâmico e um estilo de vida que lhe garanta uma dona de casa 

apta a vigiá-lo e a cuidar para que ele esteja pronto para o trabalho. O aspecto 

econômico, por sua vez, passa a regulamentar as vivências sexuais, os modelos de 

família e as questões de gênero nas relações entre homens e mulheres.  

O que podemos considerar, de antemão, é que a mulher dona de casa, tem 

papeis socialmente construídos e quando ela assume o espaço no processo 

produtivo, ela não perde as suas “obrigações” enquanto esposa e mãe. Ou seja, 

interessa ao capitalismo que ela cuide dos afazeres domésticos para garantir que 

ambos (esposa e marido) estejam prontos e dispostos para o trabalho. E isso fica 

evidenciado quando Diniz enfatiza que “o capitalismo tem percebido isto, visto que é 

o sistema de exploração que mais enfatizou a importância do trabalho e da família 

nuclear burguesa onde existem fortes separações de papeis entre homens e 

mulheres” (2014, p.70). 

Ou seja, a base estruturante do capitalismo também depende do modelo 

nuclear de família para se consolidar enquanto modo de produção vigente. Ainda 

mais quando esse modelo de família perpetua as necessidades criadas pelo 

capitalismo, garantindo o consumo e movimentando a economia de acordo com os 
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ditames do capital. Ou seja, além de produtora, essa família é também consumidora 

das mercadorias frutos do processo de produção, considerando que as relações de 

mercado se tornam a única forma possível de atender as necessidades sociais.  

As relações sociais são mercantilizadas e delas surgem novos ramos de 

produção “capazes” de preencher essas lacunas. O movimento do capital sobre 

essas relações se liga ao seu impulso expansionista, inovando os produtos 

produzidos na busca de uma reprodução ampliada e criando cada vez mais 

necessidades mercantilistas (MÉSZÁROS, 2002). 

Além disso, as relações familiares no modelo convencional apregoam as 

necessidades do mercado criadas e perpetuadas entre os membros e acentua as 

relações de poder necessárias para a manutenção desse sistema. Sobre as 

relações de poder, Mészáros nos auxilia na compreensão de que não interessa ao 

capital que a geração mais jovem consiga refletir acerca do sistema econômico em 

que vive, já que isso poderia provocar atitudes de rebeldia e contestação à ordem 

social vigente. Assim,  

 

A existência de um tipo de família que permitisse à geração mais jovem 
pensar em seu papel futuro na vida em termos de um sistema de valores 
alternativo – realmente igualitário –, cultivando o espírito de rebeldia 
potencial em relação às formas existentes de subordinação, seria uma 
completa infâmia do ponto de vista do capital (MÉSZAROS, 2002, p.271). 

 

O autor não dispensa na sua discussão, a necessidade de uma hierarquia no 

seio familiar para a prevalência do capital, ou seja, os valores são perpassados 

seguindo e obedecendo as relações de poder que não permitem aos seus membros 

o questionamento acerca da ordem social vigente e do papel destes na sociedade. 

Essa hierarquia se expressa fortemente nas relações de sexo estabelecidas dentro 

do conjunto familiar, quando as mulheres são subordinadas hierárquica e 

discriminatoriamente. Essa expressão de poder não surge com o capitalismo, mas é 

apropriada por ele para realização dos seus propósitos na exploração material. 

Concordamos que é até possível encontrarmos na ordem do capital, algumas 

exceções de relacionamentos horizontais entre homens e mulheres, mas tais casos 

não passam e não passaram, nesse sistema, de fragmentos isolados. Ainda 

segundo Meszàros,  
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Pares isolados podem ser capazes de ordenar (o que certamente fazem) 
seus relacionamentos pessoais em verdadeira igualdade. Na sociedade 
contemporânea existem até mesmo enclaves utópicos de grupos de 
pessoas que interagem comunitariamente e podem se afirmar engajados 
em relações interpessoais não hierárquicas humanamente satisfatórias e 
em formas de criar os filhos muito diferentes da família nuclear e suas 
fragmentações. Não obstante, nenhum desses dois tipos de relação pessoal 
pode se tornar historicamente dominante no quadro do controle 
sociometabólico capitalista. Sob as circunstâncias prevalecentes, o 
übergreifendes Moment determina que os microcosmos da reprodução 
devem ser capazes de se aglomerar num conjunto abrangente que não 
pode, de forma alguma, funcionar numa base de verdadeira igualdade 
(2002, p.269 e 270). 

 

Nessa reflexão, os “microcosmos” da reprodução – ou as famílias nucleares – 

estabelecem uma relação dialética com o “macrocosmo” do capital. Ou seja, estando 

inseridas numa dimensão macro, as famílias tendem a se ajustar às transformações 

históricas das quais fazem parte, atendendo as necessidades da ordem maior. 

Assim sendo, a subordinação das mulheres, embora não criadas pelo capital, são 

perpetuadas por esse, a fim de fortalecer o “macrocosmo” a partir de relações 

“microcosmas” perpetuadas nas relações familiares (MESZÉROS, 2002). 

É no interior das famílias que se amplia a ideia de um determinismo biológico 

que explicaria o fato das atividades voltadas ao cuidado, bondade e sensatez serem 

atividades femininas, essa ideia é perpetuada desde o período taylorismo-fordismo 

até os dias atuais. Assim, a naturalização da divisão sexual do trabalho é explicada 

a partir de determinismos biológicos que limitam as mulheres a atividades 

reprodutivas e ampliam essa concepção para o mercado de trabalho, desvalorizando 

o trabalho feminino e condicionando as mulheres aos cargos mais precarizados. 

Assim, Diniz afirma que,  

 

Os determinantes desta situação muitas vezes são alicerçados no 
determinismo biológico, a partir do papel das mulheres na reprodução 
biológica, procurando naturalizar assim a divisão sexual do trabalho. O 
determinismo biológico é, entretanto, uma construção ideológica que 
obscurece outro fenômeno, a crescente inserção das mulheres no mercado 
de trabalho. Contudo, ainda prevalece o trabalho em tempo parcial em 
atividades com menores graus de exigência, concentradas no setor de 
serviços ou nas linhas de montagem, sob ritmos impostos (2014, p. 67). 
 

É necessário a esse modo de produção que alguém fique responsável pelo 

cuidado da casa e dos (as) filhos (as). Sobre isso, não desconsideramos a categoria 

patriarcado como uma constante nessa discussão, já que “Cremos que o patriarcado 
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permanece como uma base estruturante da exploração e da apropriação das 

mulheres” (CISNE, 2014, p.12).  

Desse modo, embora a mundialização se mostre para muitos o marco de um 

grande avanço, é necessário compreendermos os malefícios trazidos e acentuados 

com ela. Hirata (2002) destaca que, entre as mulheres, o mundo globalizado 

significou a ocupação de cargos marcados pela discriminação e vulnerabilidade. 

Assim, reconhecemos que a luta por melhores condições de trabalho e equiparação 

salarial entre os sexos é uma luta consideravelmente justa. Sendo, portanto, a 

mulher a mais vulnerável no “mundo do trabalho”, ela se torna também a mais 

prejudicada com os rebatimentos das crises do capital e os processos que tentam 

superá-las.  

Torna-se relevante percebemos que as relações patriarcais de gênero 

compreendem fatores indispensáveis à apreensão da divisão sexual do trabalho, 

não sendo dissociáveis, mas completamente imbricadas/consubstancializadas. 

  

4.1 As imbricações entre as relações patriarcais de gênero e divisão sexual do 
trabalho 

 

Historicamente, os homens exercem domínio sobre as mulheres nos espaços 

públicos e privados. Desse modo, nas relações familiares, o pai mantém a 

autoridade sobre as mulheres e as crianças. Partimos, portanto, da compreensão de 

que o patriarcado se configura como um sistema de dominação injusto que reforça 

espaços e tarefas sociais distintas entre os gêneros, oprimindo assim, homens e 

mulheres. Compreendemos o patriarcado como resultado de uma construção social, 

capaz de ser desfeita. A divisão sexual no trabalho, a falta de autonomia econômica 

das mulheres, a violência doméstica, as violências sexistas como o assédio moral e 

sexual são questões relacionadas com o patriarcado que ainda predominam na 

sociedade contemporânea.  

É nesse bojo, que nos propomos a discutir os aspectos da violência contra as 

mulheres partindo da conceituação do patriarcado e da análise das configurações 

desse, na sociabilidade do capital. A violência contra a mulher é, portanto, um 

fenômeno histórico, resultado das relações de desigualdade de gênero, que junto às 

desigualdades de classe, raça e sexo, correspondem aos interesses desse Modo de 

Produção. 
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Para tanto, inicialmente, se faz necessário considerarmos que a sociedade 

contemporânea é marcada pelas desigualdades socioeconômicas, pela 

mercantilização da vida social e pelo sistema de dominação capitalista-patriarcal-

racista. Assim, vivemos um agravamento das expressões da questão social e uma 

responsabilização do indivíduo, enquanto o Estado se afasta das responsabilidades 

com os direitos civis, sociais e ecnômicos. Partimos, portanto, do conceito de 

patriarcado compreendido por Hartmann como,  

 

[...] conjunto de relações sociais que tem uma base material e no qual há 
relações hierárquicas entre homens, e solidariedade entre eles, que os 
habilitam a controlar as mulheres. Patriarcado é, portanto, o sistema 
masculino de opressão das mulheres (1979, p.232). 
 

Assim, os homens ao exercerem a função de patriarcas, têm o poder de 

determinar as condutas e posturas adotadas pelas mulheres a eles sujeitadas e as 

punirem quando julgarem conveniente. O patriarcado é, portanto, um sistema de 

dominação/exploração das mulheres no qual os homens se utilizam dos meios 

necessários para o exercício da manutenção da ordem e garantia dos próprios 

privilégios.  

Segundo Delphy o patriarcado é resultado de “uma formação social em que 

os homens detêm o poder, ou ainda mais simplesmente o poder é dos homens" 

(2009, p. 172), ou seja, estamos falando sobre um sistema em que prevalece a 

“dominação masculina” e a “opressão das mulheres”. 

Ademais, é fundamental pensar o sistema patriarcal e sua simbiose com o 

capitalismo, como expõe Kergoat (2007, p. 44) quando diz que “patriarcado e 

capitalismo se combinam e exploram dominando e dominam explorando”. Assim, o 

capitalismo se apropria do patriarcado para garantir privilégios oriundos das 

desigualdades sociais.  

Compreender esse nó analítico, identificando que ele é inseparável, torna-se 

necessário para considerarmos que o fim das classes sociais, apenas por meio da 

erradicação da propriedade privada, não é suficiente para pôr fim ao racismo e ao 

sexismo. De antemão, é necessário fortalecermos as lutas contra o patriarcado e 

contra o racismo com o mesmo afinco com que defendemos a luta contra o sistema 

do capital. 
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Saffioti (2015) defende assim, a utilização dos conceitos gênero e patriarcado 

entendendo que, de modo geral, o gênero pode significar as relações de igualdade 

entre os homens e as mulheres, contrário a ele, o patriarcado trata apenas da 

relação de dominação das mulheres pelos homens. Gênero é, portanto, mais amplo 

e patriarcado mais restrito. Nas palavras da autora, 

 

[...] O gênero é aqui entendido como muito mais vasto que o patriarcado, na 
medida em que neste as relações são hierarquizadas entre seres 
socialmente desiguais, enquanto o gênero compreende também relações 
igualitárias. Desta forma, o patriarcado é um caso específico das relações 
de gênero. (p. 126) 

 

Pateman (1993) considera necessária a utilização do termo patriarcado por 

compreender a luta política e a história que há por trás dele e por defender que é o 

único conceito capaz de dar conta, especificamente, da relação de sujeição das 

mulheres aos homens e dos privilégios destes no acesso aos direitos políticos, 

simplesmente por serem homens.  

Walby (2010) aponta a dimensão do patriarcado atrelado ao capitalismo, 

considerando que não trata de relações individuais e biológicas, mas está imbricado 

na sociedade como um problema estrutural que se expressa nas mais variadas 

formas e dimensões da vida e transformações da história.  

A autora em tela classifica assim, seis principais estruturas que se 

transformaram ao longo do tempo e, embora cada uma delas se expresse de forma 

específica, todas possuem relações e podem se apresentar mutuamente. São elas: 

o modo patriarcal de produção; as relações patriarcais no trabalho assalariado; as 

relações patriarcais no Estado; a violência masculina; as relações patriarcais na 

sexualidade; e as relações patriarcais nas instituições culturais. Sobre esses 

elementos, Almeida (2017), destaca: 

 

Todos os elementos estão conectados, como fios que não se 
desentrelaçam. Apenas se mostram mais acentuados, um em relação ao 
outro, dependendo do contexto histórico, como bem aponta a autora em 
relação às determinações diversas do patriarcado. São estas determinações 
diversas que fazem com o que o patriarcado se apresente sob multifaces de 
um mesmo fenômeno: o da dominação das mulheres pelos homens, assim 
como a reprodução das relações patriarcais de gênero para além das 
relações entre um homem e uma mulher (p.58). 
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Assim, acordamos que o patriarcado não tem apenas uma fonte de origem, 

mas ressalvamos a autonomia de cada uma delas, como nos apresentou Almeida 

(2017). A relação entre os elementos, no entanto, é indissociável no Modo de 

Produção Capitalista.  

Segundo Walby (2010), o patriarcado se expressa nas esferas privada, por 

meio da expropriação do trabalho doméstico não remunerado por parte do marido e 

na espera pública, com a desigualdade de gênero que fortalece o capital na medida 

em que as mulheres são condicionadas a aspectos particulares que compreendem 

uma menor remuneração e ocupação nos postos de trabalho mais precarizados. 

A relação patriarcal/capitalista compreende o patamar de desigualdade das 

mulheres em relação aos homens, que as impõe uma série de obrigações, inclusive 

sexuais e reprodutivas. Não se limita ao espaço privado, mas tem dimensões 

públicas de controle se manifestando tanto na esfera civil quanto no Estado. Ou 

seja, é um sistema de controle que contribui com a exploração e o aumento 

considerável das violências sexistas. 

O que queremos considerar são – principalmente - os elementos que 

fortalecem a relação entre a desigualdade de gênero e o favorecimento da violência 

contra a mulher nessa conjuntura. Ora, se concordamos com  Saffioti (2015) quando 

ela entende o patriarcado como o sistema que torna as mulheres "objetos de 

satisfação sexual dos homens, reprodutoras de herdeiros, de força de trabalho e 

novas reprodutoras” (p.58), apreendemos que esse sistema é também propulsor do 

entendimento que coloca as mulheres num nível de inferioridade e incapacidade 

perante os homens, sendo necessárias e importantes apenas para a reprodução. 

Percebemos assim, as particularidades de uma sociedade em que predomina 

a cultura machista e sexista, exemplificadas no controle da sexualidade, na 

mercantilização dos corpos femininos e na persistente violência contra as mulheres. 

A violência contra a mulher é, portanto, um fenômeno antigo e por vezes 

banalizado, capaz de incorporar na sociedade fundamentos que apontam a mulher 

como um ser frágil, dócil e passivo, dessa forma, facilmente domesticada e limitada 

ao espaço privado. Assim, embora as mulheres tenham avançado historicamente 

por meio das lutas, esse entendimento conforma os pressupostos que dão conta das 

diferenças biológicas como fatores legitimadores da desigualdade. Nessa lógica 

patriarcal, a mulher precisa de alguém que lhe ofereça proteção e orientação. 

Estando assim, passiva de violência e sofrendo com ela “punição e correção”. 
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Percebemos a necessidade de romper com os argumentos ancorados na 

biologia e desvendar as relações sociais como favorecedoras desses fenômenos, 

entendendo que vivemos em um Modo de Produção que se beneficia dessas 

desigualdades e o apreendendo como algo capaz de ser superado. Desse modo, 

nos fundamentamos nas análises apresentadas por Collete Guillaumin na qual a 

mesma buscou desvendar essa realidade a partir da problemática identificada por 

ela como relação de sexagem e, por sexagem, ela compreende “a apropriação 

material da classe das mulheres pela classe dos homens” (2014, p.52). 

A formulação do conceito de sexagem parte do entendimento das dimensões 

de servidão e escravidão que, segundo assegura, são fundamentais para a 

compreensão acerca da dominação das mulheres. Assim, “por meio da sexagem, as 

mulheres são resumidas ao sexo, sendo apropriadas não apenas no que diz respeito 

a sua força de trabalho, mas também ao seu corpo e a sua vida” (CISNE, 2014, 

p.99). Ou seja, as relações estabelecidas dão conta de uma coisificação do corpo 

das mulheres, as retirando da condição de sujeitos e sendo apropriadas nas suas 

individualidades físicas e espirituais. 

Logo, a sexagem se concretiza com a apropriação do corpo, dos produtos do 

corpo, do tempo e da energia psíquica da classe das mulheres por parte da classe 

dos homens. Para Falquet (2008, p. 124) “sexagem é uma relação social “oposta” à 

exploração salarial, em que ocorre um pagamento em dinheiro e cuja apropriação é 

só a da força de trabalho e não a do corpo e da pessoa inteira”. 

Assim, Guillaumin (2014) destaca que há dois tipos de apropriação: a 

individual e a coletiva. Sendo a primeira efetivada no interior das famílias, por meio 

do casamento e a segunda, por parte das igrejas e do Estado. Desse modo, a autora 

apresenta cinco meios de apropriação concreta da classe das mulheres pela classe 

dos homens: o mercado de trabalho; o confinamento no espaço; a demonstração de 

força; a coação sexual e o arsenal jurídico e o direito consuetudinário. 

Guillaumin (2014) é enfática ao dizer que as mulheres são tão coisas como as 

vacas, as cadeiras e os objetos e toda a ilusão de independência e de 

desprendimento da coisificação a que estão submetidas, está condicionada a ilusões 

mantidas nas formas mais distintas das relações conjugais e coletivas. Desse modo, 

acrescenta a autora: 
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[...] para nos ajudar a manter esse fantasma e nos fazer engolir sem reagir 
tal relação, para fazê-la passar suavemente e tentar nos impedir de ver as 
coisas com clareza, todos os meios são bons. Mesmo as histórias. Desde a 
paixão, até a ternura, desde o silêncio prudente até a mentira qualificada, e 
de todos os modos, flores, enfeites, sempre disponíveis para coroar a 
cabeça do gado em dias de festa ou de feira. E, se isso não for suficiente (e, 
com efeito, não é suficiente), da violência física à Lei, ainda existem meios 
de tentar nos impedir de opinar. (GUILLAUMIN, 2014, p.62) 
 
 

O fantasma a que ela se refere é o da autonomia e o da individualidade, 

sustentado pela contradição entre o desejo de ser livre das mulheres e os meios 

criados e mantidos para que elas permaneçam na relação de submissão que as 

coloca como coisas. 

A crítica fundamental se dá no entendimento de que as desigualdades entre 

homens e mulheres não são resultado de uma essência natural, determinada 

biologicamente. Mas pelas relações sociais materiais, concretas e históricas. 

É importante considerarmos as nossas perspectivas teóricas e 

direcionamentos políticos quando nos referimos ao conceito de patriarcado. Ora, 

apreendemos o patriarcado como um sistema de dominação que perpassa as 

diversas formas de organização social e se configura na dominação do homem 

sobre a mulher, materializada principalmente nas divisões desiguais de tarefas e na 

ocupação social de espaços distintos. 

Compartilhamos, portanto, do pensamento feminista que entende o 

patriarcado como o sistema de dominação que se configura nas mais distintas 

relações sociais, indo desde os espaços domésticos até as mais diferentes formas 

de organizações das quais as mulheres fazem parte. O patriarcado é, desse modo, 

fortalecido nas leis, cultura, política e educação.  

O sistema patriarcal se configura dentro dos mais diferentes tipos de modelos 

de relacionamentos, não ficando circunscrito às relações heterossexuais. Para 

Almeida (2017), 

 

Engano infundado e superficial este, em achar que o patriarcado é apenas 
um elemento que se expressa no interior da família heterossexual por meio 
de um chefe familiar masculino. O patriarcado está arraigado em todas as 
instituições sociais impondo modelos e formas diversificadas de dominação 
e subordinação. (p.62) 

 

O que nos reforça que o sistema patriarcal, assume, de acordo com a história, 

diferentes formas de dominação. Isso, porque historicamente mulheres e homens 
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são ensinados (as) a reproduzir esse modelo de sociabilidade. Então, por mais que 

as mulheres sejam as mais prejudicadas com as consequências do patriarcado, 

também reproduzem práticas que o fortalecem, além de contribuir com a expansão 

deste, por meio da educação de filhos e filhas. Assim, Saffioti afirma, 

 

Os homens gostam de ideologias machistas, sem sequer ter noção do que 
seja uma ideologia. Mas eles não estão sozinhos. Entre as mulheres, 
socializadas todas na ordem patriarcal de gênero, que atribui qualidades 
positivas aos homens e negativas, embora nem sempre, às mulheres, é 
pequena a proporção destas que não portam ideologias dominantes de 
gênero, ou seja, poucas mulheres questionam sua inferioridade social. 
(2015, p.37) 

 

O prejuízo das mulheres parte da percepção de que os homens 

historicamente ocupam espaços de maior prestígio na política, na economia e nas 

relações sociais e de trabalho. Além disso, todos os aspectos que estão diretamente 

ligados ao que é masculino conseguem maior importância na sociedade capitalista-

patriarcal. Dessa forma, 

 

Na sociedade capitalista o patriarcado é apropriado pela mesma e tem 
continuidade sob novas roupagens da chamada democracia e da 
racionalidade liberal. Exemplos desta apropriação se dão no mercado de 
trabalho [...] e no processo de produção e reprodução da vida humana. 
Soma-se a este aspecto a dimensão de mercantilização do corpo das 
mulheres, desde as formas mais sutis até a expressão máxima do tráfico de 
mulheres para exploração sexual. (ALMEIDA, 2017, p.53) 

 

Partindo dessa afirmação e compreendendo o modo como a sociedade se 

organiza, é possível situar que desde a descoberta da gravidez, as expectativas 

criadas com o nascimento do bebê são definidas a partir do sexo.  Passando 

posteriormente a definir os papeis sociais de ambos os sexos.  

 Consideremos ainda que, mesmo entre as mulheres que compartilham das 

mesmas opressões, existe um recorte de classe. Ou seja, mulheres 

economicamente privilegiadas não exercem atividades domésticas, mas ficam 

responsáveis por delegar e orientar essas atividades a outras mulheres. 

Consideremos que, 

 

Apenas nas classes dominantes a delegação desta tarefa de socialização 
dos filhos não necessita de legitimação da necessidade de trabalhar. Este 
tipo de mulher pode desfrutar de vida ociosa, pelo menos no que tange ao 
trabalho manual que a educação dos filhos exige. Contudo, esta mulher não 
está isenta de orientar seus rebentos, assim como de supervisionar o 
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trabalho de serviçais contratados, em geral também mulheres, para o 
desempenho desta função. (SAFFIOTI, 1987, p.08) 

 

Embora seja socialmente aceito que tais mulheres se ausentem da execução 

destas atividades, elas não ficam isentas da responsabilidade de contratar alguém, 

ensinar os afazeres e certificar de que os (as) filhos (as) e a casa estejam bem 

cuidados. Na maioria das vezes, a pessoa contratada é também do sexo feminino. 

Ou seja, o recorte de classes lhes garante um tempo ocioso, mas não lhes retira a 

delegação de mulher cuidadora do lar. 

Sobre as relações que se estabelecem na esfera doméstica, Hirata e Kergoat 

(2007) apresentam os diferentes modelos de papéis sexuados que consistem em 

modelo tradicional: quando o homem é o provedor e a mulher fica responsável por 

todo o trabalho doméstico; o modelo de conciliação: quando a mulher concilia o 

trabalho profissional com o trabalho doméstico; o modelo de parceria: quando 

mulher e homem, como parceiros, dividem todas as tarefas domésticas e o modelo 

de delegação: quando o trabalho doméstico é terceirizado e realizado por alguém 

contratado (a) para essa função. Como situamos anteriormente, esse modelo de 

delegação recai, na maioria das vezes sobre mulheres, pois são mulheres 

delegando tarefas para outras mulheres. 

No entanto, o recorte de classes dificulta o reconhecimento entre as mulheres 

proletárias e burguesas, o que nos faz situar esses aspectos a partir do debate entre 

a opressão de gênero e a exploração de classe e a necessidade de percebermos 

que isso se dá porque “por mais que “o gênero una as mulheres”, a 

homossexualidade una gays e lésbicas, a geração una as (os) idosas (os) ou jovens, 

etc., a classe irá dividi-las(os) dentro da ordem do capital.” (CISNE, p.03), ou seja, as 

mulheres proletárias vão estar submissas às burguesas - na lógica do capital - 

principalmente quando adentram a casa dessas a fim de exercer funções como 

trabalhadoras domésticas. Não desarticularemos desse modo, a luta das mulheres 

da luta de classes. 

Compreendemos, portanto, a relação patriarcal/capitalista que consiste na 

desvalorização da mão-de-obra feminina e na responsabilização das mulheres com 

os trabalhos domésticos. Ora, estamos nos referindo a um trabalho penoso, 

cotidiano e não remunerado. Um trabalho historicamente “destinado” às mulheres, 

ensinado e reproduzido desde a infância, que demorou a ser compreendido como 

trabalho desvalorizado/invisibilizado.  
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No entanto, foi a partir do momento em que o trabalho doméstico passou a 

ser analisado como atividade de trabalho, que surgiram as possibilidades de se 

pensar em termos como “divisão sexual do trabalho” (HIRATA; KERGOAT, 2007).  

Partimos assim da compreensão de que a divisão sexual do trabalho não só é 

proveniente das relações sociais desiguais entre homens e mulheres, mas também 

necessárias para mantê-las tais como se configuram. Assim, ela se estrutura nas 

relações de poder e dominação do masculino sobre o feminino em todos os espaços 

sociais.  

A divisão sexual do trabalho é, portanto, eixo fundante das desigualdades 

entre homens e mulheres nas escalas produtivas e reprodutivas. Hirata e Kergoat 

partem de dois pontos relevantes para analisar essa categoria. 

 

Falar em termos de divisão sexual do trabalho é: 1. mostrar que essas 
desigualdades são sistemáticas e 2. articular essa descrição do real como 
uma reflexão sobre os processos mediante os quais a sociedade utiliza 
essa diferenciação para hierarquizar as atividades, e portanto os sexos, em 
suma, para criar um sistema de gênero. (2007, p.596) 

 

A importância de compreender tal conceito se dá principalmente na 

visibilidade às lutas das mulheres pelo reconhecimento do exercício das atividades 

domésticas como trabalho e das disparidades existentes no mundo do trabalho, 

resultado das desigualdades de gênero. Desse modo, foi na França, no início dos 

anos 1970 que as bases teóricas desse conceito se consolidaram, sob impulso dos 

movimentos feministas. (CASTRO; LAVINAS, 1992)   

Para Hirata e Kergoat (2007) a divisão sexual do trabalho não é estática, mas 

resulta de diferentes conjunturas advindas das novas exigências organizacionais. 

Possui caráter persistente evidenciando a distância latente entre as situações 

profissionais de homens e mulheres.  

É a partir das construções sociais e das distribuições de papeis desiguais que 

as mulheres são aprisionadas a simples função de cumprir papeis e reproduzir 

imagens. Destarte, podemos considerar a divisão sexual do trabalho como eixo 

propulsor para outras dimensões que oprimem as mulheres, por exemplo, das 

manifestações de violência, pois se encontra “no âmago do poder que os homens 

exercem sobre as mulheres” (HIRATA; KERGOAT, 2003, p. 114) subordinando-as a 

ponto de restringir a liberdade e a condicioná-las à sujeição aos indivíduos 

historicamente privilegiados. 
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4.1.1 As expressões de poder como eixo central das desigualdades entre 

homens e mulheres 

 

As marcas da violência estão forjadas por toda a história da humanidade 

quando homens, por meio da subjugação, são explorados por outros homens. 

Quando falamos sobre desigualdades de gênero, estamos falando sobre essas 

relações de poder e submissão, já que na medida em que as relações entre homens 

e mulheres vão se tornando assimétricas, as mulheres são dominadas pelos 

homens e pelo sistema patriarcal. 

Assim, pensamos o poder exercido continuamente pelos homens e a relação 

desse uso exclusivo com a violência contra a mulher. Constituindo-se em 

comportamentos determinados que reforcem papeis distintos, sendo cobrados às 

mulheres os comportamentos ligados à docilidade e aos homens as condutas 

agressivas. 

 No entanto, não são apenas as mulheres que sofrem as consequências dessa 

relação que é firmada ao longo da história, os homens são cobrados cotidianamente 

pela sua força e coragem e tornaram-se os principais responsáveis pelo provimento 

financeiro da família. Quando isso não é possível, em decorrência do aumento 

significativo do desemprego, lhes sai caro a cobrança social em nome da boa moral.  

Dessa forma,  

 

Isto [o desemprego] repercute em toda a população de forma negativa. Os 
homens, contudo, são os mais afetados, na medida em que sempre lhes 
coube prover as necessidades materiais da família. E este papel de 
provedor constitui o elemento de maior peso na definição da virilidade. 
Homens que experimentam o desemprego por muito tempo são tomados 
por um profundo sentimento de impotência, pois não há o que eles possam 
fazer. (SAFFIOTI, 2015, p. 37 e 38) 

 

Podemos, no entanto, confrontar essa afirmação com a realidade em que 

vivem muitas mulheres provedoras do sustento familiar. Mesmo que aos homens 

tenha ficado a responsabilidade de garantir o suprimento das necessidades 

materiais, muitos se ausentam do espaço doméstico e deixam para as mulheres, 

além das atividades que já lhes são socialmente atribuídas como reprodutoras e 

cuidadoras da prole, essa tarefa. Aos homens, o peso do desemprego vem 

principalmente com o afronto à sua virilidade e capacidade de manutenção da casa 
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e da família. Às mulheres, o desemprego aparece em maior número e lhes coloca 

em situações de trabalho vulneráreis e informais. Já que elas, 

 

São também as maiores vítimas da precarização do trabalho e das políticas 
públicas. São elas que enfrentam as filas da madrugada nos hospitais 
públicos para levarem seus(suas) filhos(as), bem como a busca em vagas 
nas escolas; são muitas delas que não chegam à previdência, seja por 
serem as que mais se encontram na informalidade , nos empregos mais 
precarizados sem seus direitos trabalhistas assegurados, ou até mesmo por 
não terem sequer as suas documentações, especialmente as rurais; são 
elas que estão no cotidiano da assistência social buscando a garantia 
mínima das condições de sobrevivência da sua família. (CISNE, 2014.p.17)  

 
Assim, as mulheres são atualmente, as que mais procuram a assistência 

social em busca de resolução para a pobreza em que se encontram, são as que 

mais procuram serviços públicos para si e para os (as) filhos (as), são as 

responsáveis pela matrícula e manutenção das crianças na escola e são as maiores 

vítimas do desemprego e da informalidade do mercado de trabalho. Cabe às 

mulheres responsabilidades árdua de tarefas cotidianas dentro e fora do espaço 

doméstico e as políticas públicas existentes não dão conta dessa realidade que se 

agrava. 

Em 1970 no mundo e no Brasil, quando os movimentos sociais, começaram a 

eclodir, na luta por democratização e direitos trabalhistas, as mulheres saíram em 

busca da efetivação de políticas públicas que conseguissem dar conta das suas 

demandas específicas. Uma das pautas principais, era a luta por creches de tempo 

integral. Os movimentos feministas avançam se diferenciando dos movimentos 

mistos por colocar as problemáticas das mulheres como eixo principal. E é através 

desse movimento que as mulheres conseguem formular propostas de políticas 

públicas capazes de contemplar a questão de gênero. Farah afirma que, 

 

Nessa discriminação de temas ligados à problemática da mulher, houve 
uma convergência com o movimento feminista. O feminismo, diferentemente 
dos movimentos sociais com participação de mulheres tinha como objetivo 
central a transformação da situação da mulher na sociedade, de forma a 
superar a desigualdade presente nas relações entre homens e mulheres. O 
movimento feminista – assim como a discriminação nos movimentos sociais 
urbanos de temas específicos à vivência das mulheres – contribuiu para a 
inclusão da questão de gênero na agenda pública, como uma das 
desigualdades a serem superadas por um regime democrático. A 
discriminação de questões diretamente ligadas às mulheres envolveu, por 
sua vez, tanto uma crítica à ação do Estado quanto – à medida que a 
democratização avançava – a formulação de propostas de políticas públicas 
que contemplassem a questão de gênero (2004, p.19) 
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Desse modo, além de outras bandeiras de luta levantadas e defendidas pelos 

movimentos feministas, estava a necessidade por equipamentos tais como: escolas 

e creches públicas, sendo estas fundamentais para a garantia da inserção e 

permanência das mulheres no mercado de trabalho, principalmente as mulheres 

mães.  

Se partirmos, portanto, da compreensão dos fenômenos que dão conta da 

responsabilização das mulheres pelo cuidado com a família, concordamos com a 

ideia central de que a desigualdade de gênero é construída e reforçada 

historicamente. As responsabilidades postas às mulheres e a situação de pobreza 

apresentada é resultado de condicionantes que são reproduzidos com veemência, 

na sociedade patriarcal. 

 Sustentadas pelas bases estruturantes da sociedade, as desigualdades de 

gênero perpassam as relações sociais nas suas mais complexas manifestações. A 

educação, a cultura, as relações de trabalho e os papeis assumidos nas relações 

familiares reafirmam que homens e mulheres devem ocupar espaços distintos e 

desenvolver atividades predestinadas desde os seus nascimentos. 

 Essas atividades, por sua vez, reforçam estereótipos que exigem do homem e 

da mulher uma adequação social. Não podemos desconsiderar, portanto, que essas 

relações são permeadas pelo poder. E, na sociedade capitalista, o poder “é macho e 

é branco” (SAFFIOTI, 1987). A manutenção do poder resulta, desse modo, no 

racismo, na desigualdade de classe e de gênero.    

 As manifestações das relações de poder são justificadas nos comportamentos 

distintos esperados dos homens e das mulheres. Se da mulher são cobradas a 

sensibilidade e a compreensão, do homem, por sua vez, espera-se atitudes 

agressivas e demonstração de força física. Desse modo reforçamos que, 

 

A questão se situa na tolerância e até no incentivo da sociedade para que 
os homens exerçam sua força-potência-dominação contra as mulheres, em 
detrimento de uma virilidade doce e sensível, portanto mais adequada ao 
desfrute do prazer. O consentimento social para que os homens convertam 
sua agressividade em agressão não prejudica, por conseguinte, apenas as 
mulheres, mas também a eles próprios. A organização social de gênero, 
baseada na virilidade como força-potência-dominação, permite prever que 
há um desencontro amoroso marcado entre homens e mulheres (SAFFIOTI, 
2015, p.79) 

 

 As relações igualitárias entre homens e mulheres são ameaçadas em meio a 

esses comportamentos distintos. A força do homem é colocada constantemente à 
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prova ao mesmo tempo em que cabe às mulheres a compreensão e sujeição às 

atitudes violentas. Assim, o patriarcado se fundamenta e se fortalece nas 

expressões de violência.  

 É possível asseverar os casos de estupro como manifestação do uso extremo 

do poder masculino, a vontade da mulher é contrariada em virtude do desejo sexual 

do homem. Muitas mulheres, inclusive, se submetem a essas atitudes violentas por 

parte dos seus companheiros, por acreditar que o seu desejo não deve ser levado 

em conta. Sobre isso, concordamos com Saffioti que, 

 

O caso extremo do uso de poder nas relações homem-mulher pode ser 
caracterizado pelo estupro. Contrariando a vontade da mulher, o homem 
mantém com ela relações sexuais, provando, assim sua capacidade de 
submeter a outra parte, ou seja, aquela que, segundo a ideologia 
dominante, não tem direito de desejar, não tem direito de escolha. (1987, p. 
12) 

 

 Ou seja, as relações de poder estabelecidas no patriarcado cessam, por 

vezes, das mulheres, o direito de manifestação e vivência dos desejos sexuais. 

Castrando-lhes a vivência da sexualidade e os prazeres do sexo, em virtude da 

satisfação sexual exclusiva dos seus parceiros.   

 No entanto, mesmo que as mulheres compreendam os danos que a violência 

lhes causa, elas são condicionadas a uma educação que impõe uma dependência 

afetiva e a necessidade de manter o compromisso estabelecido, sendo exigido 

principalmente e quase exclusivamente delas, a manutenção das relações afetivas.  

 

Sem dúvida, mulheres que suportam violência de seus companheiros, 
durante anos a fio, são codependentes da compulsão do macho e o 
relacionamento de ambos é fixado, na medida em que se torna necessário. 
Neste sentido, é a própria violência inseparável da relação, que é 
necessária. (SAFFIOTI, 2015, p.89) 

 

 A heteronormatividade, o casamento e a maternidade são cobrados desde 

muito cedo às mulheres. A permanência no relacionamento é parte desse 

compromisso firmado socialmente e resultado da educação e da cultura patriarcal 

que afirma para as mulheres que os homens lhes são necessários - mesmo quando 

eles lhes causam prejuízos emocionais e físicos.  



93 
 

Nessa reflexão nos segue a compreensão histórica da luta das mulheres pelo 

divórcio24, a luta pela descriminalização do aborto e o direito ao próprio corpo, as 

manifestações em prol da visibilidade lésbica e bissexual, a busca por espaços na 

política, na ciência e no mercado de trabalho e as lutas constantes contra todos os 

tipos violência, principalmente nos espaços de trabalho. 

O poder se apresenta imbricado nas relações de trabalho, sendo, muitas 

vezes, favorecedor das manifestações de assédio moral, já que as manifestações 

mais comuns desse tipo de violência acontecem na linha vertical dos 

relacionamentos e partem dos (as) superiores (as) hierárquicos. 

Barreto (2007), diz que essa modalidade demanda do abuso do poder diretivo 

ou do (a) superior imediato (a), que recebe a delegação do poder de mando. O (a) 

superior extrapola os limites desse poder, ao atingir os (as) subordinados (as) nas 

suas personalidades por meio de condutas ofensivas. 

Assim, as relações de poder, necessárias as organizações empresariais na 

sociabilidade do capital, representam um elemento propiciador para as 

manifestações de violências nos espaços de trabalho, inclusive do assédio moral.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24O divórcio, reconhecido legalmente pela lei de N° 6.515, de 26 de dezembro de 1977, é parte de 
uma conquista importante do movimento feminista, pois ele garante às mulheres a autonomia legal de 
desfazer um relacionamento do qual elas não se sentem parte. Embora não excluamos os desafios 
que a prática de divórcio representava para as mulheres, já que, historicamente, muitas mulheres 
eram excluídas da sociedade quando se divorciavam, sendo vistas como uma pessoa sem valor e 
completamente desmoralizada. (FÁVERI, 2007) 
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5 O ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO DAS ASSISTENTES SOCIAIS EM 

CARGOS COMISSIONADOS 

 

O desprezo pelo outro é o primeiro passo na direção 
do assédio moral e da violência. É uma tática 
inconsciente para manter o domínio e desqualificar 
as pessoas. (HIRIGOYEN, 2015, p.203) 

 

A proposta de pesquisar elementos que permeiam a discussão do assédio 

moral parte do pressuposto de que essa violência se manifesta nas mais diferentes 

relações de trabalho com elementos distintos e mais acentuados quando as vítimas 

são mulheres. Compreendemos o assédio moral, como atos reiterados, que trazem 

consequências perversas e de sofrimento psicológico no exercício laboral na vida 

dos sujeitos, e, portanto, demanda uma investigação desse fenômeno levando em 

consideração as várias especificidades que compõem o mundo do trabalho. Nosso 

recorte principal será o das relações patriarcais de gênero. 

No interior das especificidades que compõem a classe trabalhadora, 

intentamos analisar um tipo especifico de vínculo empregatício bastante comum nos 

espaços institucionais, os (as) trabalhadores (as) de cargos comissionados.  

Discorrer acerca desses vínculos empregatícios é um enorme desafio, 

fundamentalmente pelas escassas pesquisas e bibliografias sobre o tema. Muito do 

que desenvolveremos aqui, vem, num primeiro momento, do meu conhecimento 

empírico enquanto trabalhadora comissionada da Prefeitura Municipal de Mossoró 

por quase dois anos, o que me permite desvelar medos, anseios, angústias e 

motivação para a concretização dessa pesquisa.  

Situando esse debate a partir do contexto histórico brasileiro, percebemos 

que, desde o Brasil colonial, a seleção das pessoas para ocupação dos cargos 

públicos era feita por meio da venda desses cargos aos (às) burgueses (as) 

comerciantes em ascensão, já que se investir de um cargo público era tornar-se 

quase um (a) nobre (a). (MOTTA, 2015) 

Ainda segundo Motta (2015), durante o Brasil império, cabia ao imperador à 

delegação do desempenho das funções públicas. Assim, a investidura nesses 

cargos se dava apenas por meio do “cargo de confiança”. O imperador admitia e/ou 

exonerava funcionários (as) públicos (as) conforme a própria necessidade.  
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Para o referido autor, mesmo com o regime republicano, em que, no governo 

de Marechal Deodoro, foi promulgada a nova carta constitucional, mantém-se, no 

Brasil, o sistema de indicação e exoneração dos (as) servidores (as) públicos (as) 

por meio desses cargos. 

No entanto, a primeira menção explícita aos provimentos em comissão surge 

com o parágrafo único do art. 1°, do Decreto n° 19.398, de 11 de novembro de 1930, 

que institui o Governo Provisório dos Estados Unidos do Brasil, e põe em termo a 

República Velha, 

 

Art. 1°_ O Governo Provisório exercerá discricionariamente em toda a sua 
plenitude as funções e atribuições, não só do Poder Executivo, como 
também do Poder Legislativo, até que, eleita a Assembleia Constituinte, 
estabeleça a reorganização constitucional do País. 
 
 Parágrafo único - Todas as nomeações e demissões de funcionários ou de 
quaisquer cargos públicos, quer sejam efetivos, interinos ou em comissão, 
competem exclusivamente ao Chefe do Governo Provisório. 
 

Após a Revolução Constitucionalista, em que Getúlio Vargas realiza o Golpe 

do Estado Novo é estabelecido o processo imparcial para a nomeação dos cargos 

públicos. Surgindo assim, o concurso público no ordenamento jurídico. Estabelecido 

pela Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil/1934. No entanto, o 

concurso público surge com aplicabilidade eventual, sendo utilizado apenas para 

determinados cargos e funções, cumprindo leis específicas. Assim era o caso de 

cargos como Ministério Público, Magistratura, Defensoria Pública, Forças Armadas, 

Bombeiro, Polícia e mais algumas poucas carreiras.  (MOTTA, 2010) 

Já com a promulgação da Constituição Federal de 1988, é consagrado o 

concurso público de provas ou de provas e títulos como regra para o preenchimento 

de cargos e empregos públicos efetivos nas três esferas de poder: Executivo, 

Legislativo e Judiciário. Percebamos que o contexto histórico vivenciado pelo Brasil 

era o da luta pela consolidação da redemocratização. O clamor por democracia era 

também reflexo dos anseios pelo fim da corrupção, sobretudo, na administração 

pública. No entanto, para além do ingresso através do concurso público, permanece 

o ingresso por comissão para cargos de chefia, direção e mando 

Atualmente, o provimento dos cargos públicos é realizado mediante concurso 

público, seleção de pessoal, eleição ou livre nomeação (cargo em comissão e 

função de confiança). Já que,  
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Os cargos de provimento em comissão são próprios para a direção, 
comando ou chefia de certos órgãos, onde se necessita de um agente que 
sobre ser de confiança da autoridade nomeante se disponha a seguir sua 
orientação, ajudando-a a promover a direção superior da administração. 
(GASPARINI, 1992, p. 201). 

 

O concurso público pode ser utilizado também para a contratação por tempo 

determinado - no caso de atender necessidades e demandas do interesse público. A 

realização do certame com data de término estipulada está assegurada no artigo 37, 

inciso IX da CF/88, podendo ainda ser feito uso do processo seletivo atendendo o 

artigo 3 da Lei Federal de n.º 8.745/9, 

 
Art. 3º O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta Lei, 
será feito mediante processo seletivo simplificado sujeito a ampla 
divulgação, inclusive através do Diário Oficial da União, prescindindo de 
concurso público. 

 

Além desses, a eleição é também uma forma de ingresso realizada de forma 

democrática, através do voto direto e secreto e suprindo os cargos do poder 

executivo: Presidente (a) e vice, Governador (a) e vice e Prefeito (a) e vice, e os 

cargos do poder legislativo: Senador (a), Deputado (a) Federal, Deputado (a) 

Estadual e Vereadores (as), sendo renovado periodicamente. Essa renovação 

periódica proporciona, além da mudança dos (as) governantes (as), os planos e 

projetos governamentais. E, para tanto, os (as) novos (as) gestores (as) precisam de 

pessoas de confiança na administração dos equipamentos e serviços públicos. É 

isso que torna os provimentos comissionados e as funções de confiança tão 

rotativas, causando assim, instabilidade. 

 O que assemelha os cargos comissionados das funções de confiança é que 

ambos são de livre nomeação e exoneração, ou seja, o (a) gestor (a) público 

responsável tem o poder discricionário para colocar e para retirar o (a) servidor (a) 

do cargo, no momento em que achar oportuno. 

Percebemos, portanto, que o principal interesse no provimento desses cargos 

é o de que as direções e chefias sejam ocupadas por pessoas da confiança da 

gestão, a fim de que possam cumprir as ordens acordadas com os projetos e 

manutenção da ordem estabelecida pelos respectivos (as) gestores (as). Assim, 

acordando com as definições da administração pública, 
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À cúpula diretiva cumpre planejar e executar os projetos políticos, bem 
como administrar os recursos financeiros e humanos e acompanhar os 
serviços pré-existentes. Nesse mister é imperioso que a sua atuação esteja 
em consonância com os mais modernos modelos de gestão, que o 
planejamento de suas atividades siga a padrões de excelência e com 
isenção, isto é, seu vínculo é com a administração pública, sociedade, não 
com o seu padrinho político. (RODRIGUES, 2012, p.10) 

 

O compromisso desses (as) trabalhadores (as) deve ser com o planejamento 

das atividades e a exequibilidade delas. Comprometidos (as) com os projetos 

políticos partidários e responsáveis pelo bom andamento da administração pública, 

os (as) profissionais (as) que ocupam esses cargos devem estar vinculados (as) 

sumariamente aos interesses da sociedade. A controvérsia dessa afirmação se dá 

quando avaliamos a forma como esses cargos são distribuídos, às ausências das 

garantias trabalhistas, bem como, a que tipos de interesses eles atendem. 

Outro aspecto que merece ser ressaltado é a naturalização com que esse tipo 

de comportamento que integra as práticas nos cargos comissionados é percebido 

pelas (as) próprios sujeitos. A fala de Nambu é emblemática nesse sentido 

 

De certa forma, é... como a gente é um cargo comissionado, eles esperam 
esse retorno através do trabalho em campanha, a realidade é essa, né? [...] 
De certa forma um cargo comissionado, você tá ali por confiança da gestão 
né? Pra tá realizando isso...  

 

Por outro lado, Nambu reconhece os desafios dessas práticas quando elas 

são confrontadas, mediante o compromisso com o projeto ético político do Serviço 

Social. Esse conflito ético político, por exemplo, é exposto pela mesma como um 

balizador na sua negação em permanecer nesse tipo de cargo.   

 

[...] só que, no nosso caso, e até mesmo na nossa profissão a gente vive 
muito essa contradição. Porque eu não abro mão, de jeito nenhum, das 
minhas convicções, do que eu acredito, pra trabalhar da forma que eu não 
concordo, em nenhuma gestão, mesmo sendo cargo comissionado. É tanto 
que da outra eu saí né? 

 

Como já exposto no decorrer do trabalho, quem não “reza” na cartilha dos 

(as) que potencializaram o trabalho, vive em constante ameaça de ser exonerado (a) 

da função, na maioria das vezes o trabalho desenvolvido pelo (a) profissional não é 

levado em consideração. Sobre as dificuldades na execução do fazer profissional, 

Arara acrescenta: 
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[...] muitas vezes o cargo comissionado, ele não é tratado como um servidor 
público, né? Que tá ali pra servir aos interesses da população, pra garantir 
direitos e cobrar deveres também da população, mas ele tá ali pra servir aos 
interesses de um prefeito ou de um secretário e isso é uma grande violência 
pra um servidor público, né? Que quer trabalhar corretamente porquê... 
muitas vezes a gente quer servir à população, garantir um direito, mas 
encontra limites na própria gestão que devia estar garantindo direitos e 
deveres. 

 

O cerceamento imposto para o desenvolvimento do trabalho é um dos 

aspectos mais frustrantes para quem tem no seu fazer profissional uma referência 

construída a partir de uma formação pautada na luta por direitos e na identificação 

com a classe trabalhadora. Vivenciar esses limites e saber que esse tipo de prática é 

naturalizada e legitimada é, muitas vezes, o único caminho para se inserir no 

mercado de trabalho, causando frustração e sentimentos de imobilismo diante de um 

cenário no qual se institucionaliza a servidão, o medo, a impotência, e tantas outras 

sensações que perpassam esse espaço atravessado por contradição e terror. 

Há de se considerar, ainda na fala supracitada, o entendimento de Arara 

quando ela apreende que o (a) servidor (a) comissionado (a), muitas vezes, não é 

tratado (a) como um (a) servidor (a) público (a). Isso se deve principalmente à 

rotatividade a que eles (as) estão submetidos (as) e aos interesses particulares 

nesses cargos. Como exposto anteriormente, a preocupação com a execução das 

atividades inerentes à execução do exercício profissional não é prioridade para as 

gestões. A prioridade se estabelece no interesse político partidário que os cargos em 

comissão atendem. 

A fala de Periquito expressa o desejo de se efetivar por intermédio de um 

concurso público, por exemplo, como estratégia para resistir a determinadas práticas 

clientelistas e garantir efetivamente um fazer profissional voltado para a efetivação 

de direitos, assim como para assegurar maior liberdade no exercício profissional, 

 

E quando a gente passa por isso, de ver as coisas erradas e querer dizer, a 
gente quer estabilidade... Quer dizer que não concorda com algo, que não 
vai fazer essa nem aquela coisa, porque não é certo e não condiz com o 
que a gente acredita e defende, né? Mas como cargo comissionado, eu era 
mandada embora na mesma hora, se dissesse. Eu queria ser concursada. 
Queria não correr esse risco.  
 

No entanto, a fala dela contrasta com a realidade narrada por Pintassilgo, que 

hoje é efetiva na PMM. Quando questionamos se as violências sofridas persistiam 

na condição de servidora efetiva, ela apresentou elementos fundamentais para que 
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percebêssemos que o assédio moral e as violências nos espaços públicos de 

trabalho se manifestam de diferentes formas. Ou seja, o risco de exoneração é 

mínimo, mas as perseguições fazem parte de uma realidade que carece ser 

investigada. Desse modo, ela nos respondeu 

 

Hoje? Sim. Com certeza. E até com um tipo de nuances diferentes né? (...) 
quando a pessoa é cargo comissionado, a pessoa é de alguém, então 
querendo ou não tem uma pessoa que vai falar por você em algum 
momento, se você precisar, né? Porque as vezes você... um mal entendido, 
uma coisa, eu via que um vereador, ou uma pessoa de... de... lá de alta 
cúpula, ela precisava de lhe defender em um determinado momento. E 
quando a gente é... é... efetivo, isso... você tem que se defender... você tem 
que provar pra todo mundo que você é uma pessoa idônea, boa, que 
trabalha direito porque, enfim... é... e quando você não é diretamente ligado 
àquela gestão. Porque a gestão, ela muda a cada 04 anos, ai existe 
realmente um tipo de perseguição triste, né? A gente vê isso todo... muda a 
gestão, os efetivos que não trabalham, eles meio que sofrem como cargo 
comissionado, né? Ai eles ficam transferindo, ou outro tipo de represália. A 
gente meio que continua sofrendo... eu não sei se é porque a gente mora 
num interior e isso se configura mais, eu não sei como seria numa capital, 
digamos assim... eu sei que aqui tem muito, tem bastante, mesmo sendo 
efetivo. 

 

Ou seja, a sensação de proteção favorecida pelo (a) gestor (a) responsável 

pela indicação ao cargo, minimiza, segundo ela, as perseguições e as expressões 

de violência no espaço de trabalho. Destarte, percebemos que essa realidade não 

está presente no cotidiano de todas as servidoras entrevistadas, na realidade, não 

existiram proteções hierarquicamente superiores quando as servidoras narraram as 

suas vivências com as violências no exercício laboral. 

O concurso público é o meio constitucional de garantir a efetividade nos 

empregos e funções públicas, democraticamente. Assim, é por meio dele que os 

sujeitos conseguem concorrer igualitariamente (dentro dos critérios estabelecidos), 

para exercer as atribuições oferecidas pelo Estado. Dessa forma, a CF/88, artigo 37, 

inciso II, diz que, 

 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com 
a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em 
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998). 
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Por outro lado, o inciso V, é responsável por estabelecer as regras de 

investidura nos cargos em comissão e nas funções de confiança, sendo a segunda 

destinada, preferencialmente, aos (às) servidores (as) de carreira: 

 

V - os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, 
preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica 
ou profissional, nos casos e condições previstos em lei.  

 

 Embora o inciso assegure que esses cargos deviam ser ocupados de modo 

preferencial pelos (as) servidores (as) de carreira, o termo em questão, possibilitava 

aos (às) gestores (as) a utilização dele para permitir que o ingresso dos (as) 

servidores (as) sem vínculo efetivo, fosse feito sob o sistema de “mérito” nas 

organizações públicas.  

 Mais tarde o inciso acima fora substituído pelo que segue, 

 
V - As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores 
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos 
por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos 
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento;  

  

Atentamos para dois pontos importantes, as funções de confiança passam a 

ser ocupadas por servidores (as) que já possuem vínculo efetivo no serviço público 

enquanto que, os cargos comissionados continuam a ser ocupados tanto por 

funcionários (as) públicos (as) quanto por servidores (as) estranhos (as) aos quadros 

administrativos. A ambos, por sua vez, são atribuídas funções de direção, chefia e 

assessoramento. 

 As adversidades que constituem a inserção e permanência em cargos 

comissionados vão desde a ausência das garantias trabalhistas mínimas até a falta 

de autonomia no exercício da função. Essa assertiva pode ser corroborada na fala 

de Arara,  

 

Bem, pra mim, estar em um cargo comissionado era bastante complicado 
porque muitas vezes a gente queria realizar algumas atividades e intervir 
em algumas expressões da questão social e se via limitada a algumas... 
algumas condições que a gestão queria seguir e, por estar em um cargo 
comissionado a gente não podia questionar. Então... existiam muitas 
limitações. Então estar em um cargo comissionado é algo que assim... a 
gente precisava porquê... é uma forma de estar inserida no mercado de 
trabalho, mas, querendo ou não, não podemos fechar os olhos para a 
realidade que é o que? As limitações...  a questão de seguir o que a gestão 
tem interesse... a gente tem que seguir porque tá trabalhando para a gestão 
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e não pode fazer muitos questionamentos. Então, é um trabalho necessário, 
porém, é um trabalho bastante desafiador. 

  

Os desafios narrados se efetivam na medida em que, como sujeitos críticos e 

interventores nas expressões da questão social, as assistentes sociais ocupantes 

desses cargos, se viam limitadas no exercício laboral. Vez que, os interesses da 

gestão precisavam ser respeitados e cumpridos para a permanência delas no cargo.  

Acontece, portanto, que tendo liberdade para indicar o (a) servidor (a) que 

ocupará o cargo, o (a) gestor (a) se utiliza, muitas vezes, de uma cultura clientelista 

para tirar proveitos próprios e para a própria candidatura. Ou seja, os sujeitos que 

ocupam esses cargos estabelecem uma espécie de troca de favor para que ambos 

sejam contemplados com a oferta do trabalho. São desse modo, amigos (as), 

parentes, vizinhos ou sujeitos com influência na comunidade – o que facilita uma 

possível reeleição.  

Vale salientar que, se existe uma troca de favores e uma oferta de postos de 

trabalho, existe também uma “dívida” por parte do (a) empregado (a) ao político que 

o (a) “apadrinhou”. O que pode, por um lado, unir os sujeitos e por outro, colocar o 

(a) trabalhador (a) numa posição de submissão, considerando a necessidade deste 

(a) em permanecer naquele espaço laboral. O clientelismo transforma, portanto, a 

política em um negócio qualquer, em que o (a) agente político (a) se utiliza da sua 

condição favorável para tirar proveitos próprios, desconsiderando os valores morais 

necessários para o exercício do cargo/função.  

Destarte, essas relações trabalhistas não possuem leis ou regimentos 

próprios. São cargos preenchidos sem a realização do concurso público e 

trabalhadores (as) não registrados como empregados (as) na Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT). Desse modo, não existe contrato ou qualquer documento que 

ateste a permanência do (a) trabalhador (a) na função por ele (a) desempenhada, 

bem como, nenhuma garantia trabalhista ou direito oferecido a essa parcela de 

servidores (as).  

O que particulariza essa relação trabalhista é, sobretudo, a fragilização do 

vínculo empregatício, já que a permanência no cargo depende diretamente da 

vontade dos (as) gestores (as). Com isso, os (as) trabalhadores (as) não têm acesso 

a direitos como: verbas rescisórias, multa de 40% sobre os depósitos do FGTS, 

multas por atraso e aviso prévio. Além disso, não podem participar de movimentos 

grevistas, nem se articular em sindicatos ou organizações trabalhistas.  
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Sobre os limites em ser ocupante de cargo comissionado Arara e Periquito 

destacaram, respectivamente: 

 

A grande diferença era mais em um momento de greve, por exemplo, onde 
todos os efetivos podiam lutar pelos seus direitos né? Que era o que? 
Entrar em greve. E os comissionados tinham que ficar exercendo seu 
trabalho sem ter o... o poder... sem ter o direito de lutar por melhorias nas 
condições de trabalho. 

 

Eu não podia fazer greve. Não fazia. Mas sabia que eles [os servidores 
efetivos] podiam fazer por mim. Então eu mostrava para eles, e eles viam, 
né? A nossa situação. A falta de profissionais para fazer os serviços básicos 
né? Preparar um lanche, limpar o equipamento, cuidar dos reparos 
necessários... então eles faziam. Iam lá na secretaria e ameaçavam parar 
de trabalhar se não resolvessem o nosso problema. Eu não tinha voz, usava 
as vozes deles. 

 

Pelo exposto, tanto Arara quanto Periquito reconhecem a importância da 

articulação entre os membros da classe trabalhadora, assim como, os movimentos 

de greve na busca por melhorias nas condições de trabalho. Porém, a forma de 

inserção nos cargos comissionados, as impossibilitava de somar com os (as) demais 

trabalhadores (as), desse modo, como estratégias de resistência, as mesmas 

atuavam incentivando a adesão dos (as) servidores (as) efetivos. Portanto, o apoio à 

greve era uma forma de, mesmo sem poder se articular diretamente com o 

movimento grevista, lutar por condições dignas de trabalho, pelo pagamento dos 

salários dos (as) terceirizados (as), dentre outras reivindicações.  

Esse momento ganhava mais complexidade quando as trabalhadoras, 

apoiavam, defendiam e até incentivavam a adesão à greve (isso as escondidas da 

gestão), ao mesmo tempo em que, a depender da legalidade da mesma, eram 

obrigadas a punir os (as) grevistas com faltas. Como explicitam Pintassilgo e Sofrê, 

 

Na hora da greve, minha vontade era de ir fazer a greve, né? De tá lá com 
as minhas colegas apoiando, porque como eu disse a você... era uma luta 
justa. Era brigar por uma coisa legítima... mas eu não podia. E eu tinha que 
orientar que, um exemplo, as vezes quando eles decidiam que aquela greve 
não era legítima, aí tinha que colocar falta nos... então essas eram 
situações que eu enfrentei que era realmente uma briga dentro de mim, né? 
Eu dizia “poxa vida, eu enquanto assistente social, tendo que garantir os 
direitos que as pessoas... assegurar para que nenhum direito seja violado e 
eu estou aqui pedindo pro povo não fazer greve” claro que eu apoiava, mas 
se a gestão dissesse “vocês tem que dizer que se a greve for ilegítima 
vocês vão cortar o ponto” eu tinha que dizer né? Mesmo que eu não queira 
dizer, né? Eu queria era fechar a unidade e ir junto e eu não podia. Então, 
esse tipo de postura, eu tinha... existia uma briga assim... dentro de mim e 
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eu tinha que apoiar a gestão na época e os direcionamentos que a gestão 
fazia.  

 

Na época que os meninos... os efetivos... entraram em greve, eles queriam 
que a gente fizesse um relatório que ia constar na avaliação do estágio 
probatório deles. Queriam que gente falasse mal, botasse falta, que 
avaliasse eles de um jeito ruim. Quando eu questionei e me neguei a fazer, 
uma das pessoas que trabalhava na gerência falou em advertência. Que se 
eu não fizesse, eu assinava uma advertência. Eu fiquei sem entender se 
isso existia mesmo. Assinar uma advertência para mostrarem ao prefeito e 
eu ser exonerada. Achei absurdo.  

 

O Serviço Social intervém de forma qualitativa em consonância com o Projeto 

Ético-político Profissional, versando no Código de Ética de 1993 o compromisso da 

categoria com os valores éticos e políticos emancipadores, visando, sobretudo, a 

conquista da liberdade em defesa da classe trabalhadora. 

Quando entendemos o Serviço Social inserido na divisão sócio técnica do 

trabalho, depreendemos a profissão respondendo demandas antagônicas, do 

trabalhador e do próprio capital, e sendo resultado da contradição fortemente 

acentuada no Modo de Produção Capitalista. Desse modo, 

 

O Serviço Social responde tanto a demandas do capital como do trabalho e 
só pode fortalecer um ao outro polo pela mediação de seu oposto. Participa 
tanto dos mecanismos de dominação e exploração como, ao mesmo tempo 
e pela mesma atividade, da resposta às necessidades de sobrevivência da 
classe trabalhadora e da reprodução do antagonismo nesses interesses 
sociais, reforçando as contradições que constituem o móvel básico da 
história. (IAMAMOTO e CARVALHO, 1998, p.75)  

 

Assim, por mais que o Serviço Social seja resultado da relação capital x 

trabalho, o compromisso com a classe trabalhadora é princípio fundamental para o 

exercício profissional. Desse modo, 

 

essas lutas também são nossas, pois há tempos estamos ao lado daqueles 
que defendem os direitos da classe trabalhadora, tendo, inclusive, nossas 
condições e relações de trabalho inteiramente vinculadas a este quadro” 
(CFESS, 2015).  

 

Nesse sentido, a efetivação do projeto ético político é confrontado, já que de 

um lado há a identificação com a classe trabalhadora e com a defesa dos seus 

direitos, e do outro as pressões advindas dos (as) superiores hierárquicos para que 

sejam aplicadas as punições cabíveis aos (as) subordinados (as) que aderirem ao 

movimento grevista.  
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Temos que considerar ainda que os rebatimentos da reestruturação produtiva 

afetam o exercício profissional dos (as) assistentes sociais, vez que estes (as) são 

trabalhadores (as) assalariados (as) e participam das relações de trabalho a partir da 

venda da mão-de-obra. Assim, as instituições em que estão inseridos (as) também 

são espaços de luta e disputas hegemônicas. As hierarquias existentes nelas e as 

relações de poder, se apresentam como limitadores na relativa autonomia que o 

profissional possui. Dessa maneira, 

 

Embora os assistentes sociais possam atribuir uma direção social ao seu 
exercício, a interferência dos organismos empregadores ocorre através do 
estabelecimento de metas, normas, atribuições, condições de trabalho e 
relações de trabalho (IAMAMOTO, 2004, p. 18).  

 

Entre os desafios que implicam no exercício profissional de assistentes 

sociais estão: a precariedade das condições de trabalho, as práticas de clientelismo, 

os baixos salários, a instabilidade dos vínculos empregatícios e a sobrecarga de 

trabalho. Considerando a relativa autonomia, o (a) assistente social tem que lidar 

com os vieses que incluem as demandas dos (as) usuários (as) e a contribuição na 

luta por seus direitos e as condições práticas que as instituições lhes oferecem. 

Embora estejamos falando de servidoras com formação superior e 

capacitadas ao exercício da função que ocupavam, para a investidura em cargo 

comissionado, não é necessário ter a formação especifica para o cargo, ou seja,  a 

preocupação com a capacidade técnica-operacional (conforme já apontado aqui) é 

algo secundário e apenas o interesse político partidário é considerado para a 

nomeação. 

Ao assumir o cargo em comissão, o (a) servidor (a) terá, quase sempre, que 

cumprir um “acordo” de fazer política partidária no espaço laboral, na comunidade e 

na família. Isso é o que o mantém trabalhando e o que faz dele (a) um (a) servidor 

(a) público. Assim, uma prática corriqueira ocupa as repartições públicas: o 

clientelismo político (que não é algo novo), que se materializa nas concessões de 

benefícios públicos em troca de voto e apoio político.  

Diniz (1982) descreve que em um conceito da barganha político-eleitoral, o 

clientelismo se configura como um sistema de lealdades, estruturado em torno da 

distribuição de recompensas materiais e simbólicas, de forma pouco ética, em troca 

de apoio político. Essas trocas de favores e a sensação de lealdade possibilitam a 
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submissão de quem ocupa cargos comissionados e depende exclusivamente deles 

para sobreviver. Já que,  

 

As relações entre representantes políticos e suas bases eleitorais inserem-
se numa complexa rede clientelista, cujo controle está centralizado na 
instância executiva, cerne do processo decisório. Nesse contexto de 
clientelismo e patronagem, o deputado estaria no ápice de um sólido 
sistema de relações pessoais, com um grau significativo de integração, 
baseada numa teia de obrigações mútuas (DINIZ, 1982, p. 127). 
 

Pensar os cargos comissionados na conjuntura do modo de produção 

capitalista é considerar que os (as) trabalhadores (as) necessitam ingressar nos 

espaços sócio-ocupacionais para vender a sua força de trabalho e que, a gestão não 

tem interesse legítimo na realização de concursos públicos, já que necessita desses 

cargos para garantir troca de favores políticos e fortalecer interesses próprios. 

Nesse sentido, além de permanecerem submetidos (as) à vontade dos (as) 

políticos (as) que lhes conferiram a função, os (as) coordenadores (as) de 

equipamentos sociais em cargos comissionados estão hierarquicamente vinculados 

(as) a outras chefias imediatas a exemplo de diretores (as) e secretários (as).  

 Esses atrelamentos potencializam um controle muito próximo e com 

direcionamento óbvio de garantir um bom relacionamento com a população usuária, 

cujo fim era fazer com que as políticas públicas desenvolvidas nos equipamentos 

sociais tivessem uma perspectiva, muitas vezes, eleitoreiras. Isso ficava bastante 

explicito quando as profissionais eram convocadas para “trabalhar” como cabo 

eleitoral no mesmo território em que eram lotadas. Esse tipo de ação geralmente era 

panfletagem e diálogos com a comunidade pedindo votos.  

 As ações advindas da política de Assistência Social se apresentam como um 

dos principais meios que aproximam a população das gestões administrativas. 

Assim, tomando como exemplo os cargos comissionados lotados na Secretaria de 

Desenvolvimento Social da prefeitura de Mossoró, esses, no contexto em que 

vivenciei de perto essa experiência, eram os mais responsáveis pelas ações de 

angariar votos e garantia de eleições e reeleições dos (as) candidatos (as).  

Além dos aspectos já tratados em termos de fragilidades dos vínculos que 

esse tipo de trabalho dispensa, outro ponto a ser pensado e que aparece como uma 

prática bastante recorrente e pouco reconhecida pelos sujeitos que vivenciaram ou 

vivenciam as experiências em cargo comissionado é o assédio moral.  
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5.1 Expressões de assédio moral vivenciado pelas assistentes sociais de         

cargos comissionados na Prefeitura Municipal de Mossoró-RN 

 
 

O primeiro conceito que se aproxima da discussão sobre as práticas de 

assédio moral foi resultado do estudo realizado pelo médico alemão e pesquisador 

na área de psicologia Heinz Leymann, em 1984. Ao identificar o fenômeno o médico 

pesquisador o nomeou de “mobbing” e o descreveu como uma comunicação hostil e 

reiterada, dirigida a um ou a mais de um indivíduo. Assim, ele definiu assédio moral, 

 

[...] comunicación hostil e inmoral que es dirigida de manera sistemática por 
una o várias personas principalmente hacia un indivíduo. También hay 
casos en que tal mobbing es mutuo hasta que uno de los participantes se 
convierte en el desvalido. Estas acciones tienen lugar con frecuencia (casi 
todos los días) y durante un largo período (por lo menos durante seis 
meses) y, debido a esta frecuencia y duración, ocasionan un considerable 
sufrimiento psíquico, psicosomático y social. Esta definición elimina 
conflictos temporales y se centra en la zona de transición donde la situación 
psicosocial comienza a ocasionar estados patológicos psiquiátricos y/o 
psicosomáticos. (2009, p.06) 
 

No entanto, o termo assédio moral ganha maior visibilidade com o trabalho da 

psiquiatra, psicanalista, psicoterapeuta familiar e vitimóloga Francesa Marie-France 

Hirigoyen no ano de 1998, quando a autora publicou a obra “O assédio moral: a 

violência perversa no cotidiano. ”Na referida obra ela destaca que,  

 

 

Embora o assédio no trabalho seja uma coisa antiga quanto o próprio 
trabalho, somente no começo desta década foi realmente identificado como 
fenômeno destruidor do ambiente de trabalho não só diminuindo a 
produtividade como também favorecendo o abastecimento devido aos 
desgastes psicológicos que provoca (HIRIGOYEN, 2017, p. 65). 

 

 

Até o despertar de Hirigoyen para o tema, “o senso comum apresentava uma 

concepção distorcida dessa violência em uma postura que responsabilizava a 

própria vítima pelo mal que lhe acometera” (FIGUEIREDO, 2012, p.43). Desse 

modo, a obra de Hirigoyen se propõe a expor a figura do (a) assediador (a) e os 

mecanismos utilizados (as) por ele (a) na prática do assédio moral, a fim de reverter 

a responsabilidade dos danos causados.  
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Inicialmente, a autora compreende o assédio moral como um fenômeno de 

natureza particular. O conceito é ressignificado no ano de 2001 com a obra “Mal-

estar no trabalho: redefinindo o assédio moral” em que ela destaca a dimensão 

social do problema. Desse modo, a mesma define o assédio moral como, 

 

[...] qualquer conduta abusiva, manifestando-se, sobretudo por 
comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos, que possam trazer dano à 
personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma 
pessoa, pôr em perigo seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho. 
(HIRIGOYEN, 2017, p.65). 

 

A autora em destaque traz contribuições fundamentais para as nossas 

análises quando discorre sobre os contextos em que esses assédios morais 

acontecem e de que forma as novas configurações de trabalho fortalecem essas 

práticas. Assim, a ausência de regras pré-estabelecidas e a flexibilização dos 

contratos de trabalho, se configuram como um terreno fértil para que essa violência 

se manifeste,  

 

Não é o excesso de trabalho o responsável pelo assédio moral, pois se 
pode assediar em trabalhos onde as pessoas estão subempregadas; o que 
favorece o assédio é, acima de tudo, o ambiente de trabalho no qual não 
existem regras internas, nem para os comportamentos, nem para os 
métodos; tudo parece permitido, o poder dos chefes não tem limites assim 
como o que pedem aos subordinados. (Idem, 2017, p.188) 

 

Essa realidade se adequa sobremaneira aos cargos comissionados, já que 

não há leis específicas que regem esse tipo de contrato, ficando, portanto, sob a 

tutela de acordos definidos internamente os direitos e deveres inerentes ao cargo. 

Assim, achamos oportuna a fala de Arara quando ela nos diz que, 

 

o que eu via até como um assédio moral é que as vezes se a minha chefe 
superior tinha que ficar numa reunião até 8, 9 horas da noite, eu como... 
trabalhava diretamente com a chefe, né? Com a secretária, no caso, de 
saúde, eu tinha também que ficar, não podia expressar minha vontade... 
não podia colocar pra ela que, por exemplo, eu tinha um compromisso à 
noite, mas eu tinha que ficar porque... é... o interesse de uma instituição é, 
muitas vezes, superior aos interesses de uma pessoa que tá em um cargo, 
que muitas vezes, não pode tá reclamando muito né? Porque senão... sofre 
e sofre mesmo uma demissão. 

 

Pelo exposto há uma imprecisão em torno do que se entende como assédio 

moral, a realidade apresentada pela entrevistada dá conta do que Hirigoyen (2015) 
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apresenta como aspectos facilitadores para as práticas de violência no espaço de 

trabalho. Embora a autora afirme que não existem padrões psicológicos para as 

vítimas, existem contextos profissionais em que as práticas de assédio moral se 

desenvolvem mais livremente, a instabilidade do cargo é um deles.  

O discurso utilizado para que as horas de trabalho diárias fossem superadas, 

sem acréscimo na remuneração, era a dependência política e a fragilidade do 

vínculo. Segundo Hirigoyen (2015, p. 190), “todo assalariado sabe que, qualquer que 

seja seu nível hierárquico, corre o risco de a qualquer momento perder tudo e ser 

demitido se não for considerado suficientemente capaz ou não se adaptar”.  

A fala de Periquito coaduna com essa afirmação ao apontar a rotina que se 

estabelecia entre o seu fazer profissional e as atividades para as campanhas 

políticas partidárias. 

 

Eu trabalhei na campanha para governador, deputado, presidente... a última 
que teve, né? E eu passava o dia no trabalho e a noite ia para rua fazer 
campanha para um deputado que eu nunca nem vi na vida. A gente 
escutava algumas pessoas dizerem (sic) que se os candidatos dele não 
ganhassem, ia ter exoneração em massa. Eu sei que na hora do voto é 
você e a urna. Mas eu queria mesmo que eles se elegessem para ninguém 
ser punido com a exoneração. 

 

Além da sobrecarga de trabalho as ameaças constantes desenham um 

cenário construído a partir da cultura do medo, de opressões cotidianas que causam 

adoecimento e trazem sérios comprometimentos para o desenvolvimento 

profissional desses sujeitos. Próprias do sistema capitalista de produção, essas 

múltiplas violências explícitas se escamoteiam atrás das sutilezas e silenciamentos. 

Essas questões tendem a ganhar mais radicalidade na medida em que 

entram em cena tecnologias que servem mais como controle e vigilância, vide as 

redes sociais, whatsapp e outras ferramentas bastante utilizadas para conduzir a 

dinâmica das gestões, quase sempre pelo viés da ameaça. Hirigoyen afirma que: “o 

que desaparece, com as técnicas modernas de comunicação, é a escuta, o diálogo, 

o respeito pelo outro, coisas que podem nos levar a mudar de ponto de vista e a nos 

questionar” (2015, p.193). Sobre esse tipo de ação Sofrê relatou que “existia grupo 

no whatsapp pra tudo: pra mandar foto do que a gente estava fazendo nos 

equipamentos, para mandar foto da gente indo fazer campanha e pra receber 

ordens da gerência”. 
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As dificuldades em enfrentar essas “jornadas de humilhações” permanecem 

nesses tipos de cargo por muito tempo e entre muitas gestões. Reforçamos, 

portanto, a importância do trabalho para a vida dos sujeitos, reconhecendo que, “O 

trabalho desempenha um papel central na estruturação da identidade, é nele que se 

afirmam as competências e é por meio dele que se realizam os projetos de vida ou a 

concretização dos sonhos” (HIRIGOYEN, 2015, p.198). Nesse sentido, um cargo 

comissionado significa um vínculo de trabalho e a realização profissional para muitos 

(as) que querem se inserir no mercado de trabalho. Dessa forma, Sofrê ao ser 

questionada sobre o que significava ocupar um cargo em comissão, nos respondeu, 

 
[...] apesar disso tudo, era a oportunidade de trabalhar naquilo que eu gosto, 
né? Naquilo que eu escolhi para minha vida. Eu sei que sou assistente 
social e ocupava um cargo de coordenação. mas eu conseguia desenvolver 
trabalhos dentro daquilo que eu achava certo, junto com a equipe. Era 
melhor do que estar no comércio, por isso... porque lá, eu estava perto do 
que eu passei quatro anos estudando, para me formar. 

 

O reconhecimento da identidade profissional no trabalho é um aspecto 

fundamental da vida produtiva de um sujeito.  Portanto, é necessário que haja, 

sobretudo, prazer na execução das atividades e reconhecimento por parte dos (as) 

outros (as) trabalhadores (as) e/ou das chefias. A ausência desse reconhecimento 

produz um (a) trabalhador (a) desmotivado (a) e o trabalho como algo penoso. 

É bem verdade que também é possível encontrar nesses tipos de cargos as 

vaidades profissionais que condicionam os sujeitos ao desejo de estarem inseridos 

em uma função revestida de prestígio e poder. E, embora saibamos que os cargos 

comissionados são extremamente fragilizados e fortemente marcados pela 

flexibilidade e pela ausência de garantias trabalhistas mínimas, eles ainda são a 

possibilidade dos sujeitos se sentirem parte de uma parcela de trabalhadores (as) 

ocupantes (as) dos cargos de coordenação.  

Desse modo, “Seja no domínio profissional ou no domínio privado, todos têm 

um certo pânico de ficar para trás. É preciso fingir, produzir ilusão, impregnar-se de 

ilusões, quando não se for o melhor” (HIRIGOYEN, 2015, p.214). 

Existe uma dificuldade na compreensão do que se configura como assédio 

moral e uma responsabilização direcionada ao (à) outro (a), a fim de que os (as) que 

o praticam se livrem da culpa. Desse modo, Hirigoyen diz que, 
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Existe um mal-estar generalizado na sociedade, na qual ninguém mais quer 
ser considerado responsável seja por que for, e todos acham um meio de 
transferir a responsabilidade para os outros, e na qual cada um se faz de 
vítima, mesmo que não esteja passando por nenhuma provação particular. 
(2015, p.205) 

 

Assim, Coleirinho, ao ser questionada se já havia identificado aspectos do 

assédio moral no seu cotidiano de trabalho, nos respondeu, 

 

Olhe... eu até hoje, eu não consigo... eu... minha pessoa... talvez possa até 
ter sofrido, mas eu não consigo visualizar. Se você for ver o trabalho... é... 
é... como é que se diz? Até mesmo porque... eu procurava ter uma postura 
o mais profissional possível. Então... Eu procurava evitar piadinhas, 
brincadeiras, você descobria as pessoas com quem você poderia brincar... 
que tipo de brincadeira você iria ter, né? E aí você tem que saber... porque 
eu acho que algumas coisas dependem muito da interpretação pessoal e da 
forma... Eu já fiz um trabalho com adolescentes sobre bullying e eu dizia 
muito pra eles “Vamos tomar cuidado? Porque aquilo que você entende 
como uma brincadeira, para o outro pode não ser uma brincadeira... cada 
um vai ter uma interpretação dos processos da sua vida”. 

 

A fala da entrevistada justifica a não ocorrência do assédio moral a partir da 

postura profissional que adota no espaço de trabalho. O que nos leva a considerar 

que a entrevistada atribui as manifestações de violência ao modo como os (as) 

trabalhadores (as) impõe limites nas relações com os demais sujeitos. 

No entanto, partimos do entendimento que o assédio moral se configura como 

uma conduta abusiva de forma reiterada contra a dignidade psicológica das vítimas, 

Objetivando, fundamentalmente, afastar o (a) trabalhador (a) do cargo, tirá-lo (a) da 

posição que ocupa ou simplesmente condicioná-lo (a) a situações humilhantes e/ou 

constrangedoras - também denominado terror psicológico. Concordamos com Diniz 

quando ela diz que, 

 

O assédio moral é um ato perverso que envolve a prática de humilhações, 
perseguição e ameaças, se constituindo num processo de violência 
psicológica. Este tipo de assédio, além de se transformar em guerra 
psicológica, envolvendo abuso de poder e manipulação, traz prejuízos à 
saúde mental e física das pessoas, inserindo-se num contexto mais amplo 
dos valores morais e éticos da sociedade contemporânea e da violência nas 
relações sociais. (2014, p. 230) 

 

Para Barreto (2000) o assédio moral caracteriza-se pela degradação das 

condições de trabalho em que se acentuam atitudes e condutas negativas dos (as) 

chefes (as) em relação aos (as) seus (suas) subordinados (as), resultando em 

prejuízos para o (a) trabalhador (a) e para a organização da qual ele (a) faz parte. As 
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consequências consistem nos danos emocionais provocados pelas constantes 

perseguições e ameaças e, com isso, no baixo rendimento produtivo do (a) 

empregado (a).  

Podemos ainda considerar o sofrimento psicológico resultante das práticas de 

assédio moral, quando apreendemos a violência psicológica e os efeitos dessas 

práticas na vida subjetiva e funcional dos sujeitos.  

Existem muitas definições para assédio moral no trabalho e as diferenças 

entre elas podem ser resultado tanto da diversidade cultural quanto da necessidade 

de chamar atenção para aspectos particulares das violências que acometem as 

relações de trabalho. Assim, é necessário enfatizarmos as questões objetivas e 

subjetivas que acometem as práticas de assédio moral, considerarmos a perspectiva 

intencional e o qualificarmos como pessoal e/ou organizacional. (DINIZ, 2014) 

Questionada sobre a sua compreensão acerca do assédio moral, uma das 

entrevistadas expôs:  

 

Sim. A gente sabe que assédio moral é aquela imposição, né? Das 
situações... Vamos dizer assim... vamos traduzir em miúdos... é você ser 
obrigado a fazer coisas que não quer, né? Então assim... isso é um assédio 
moral. Você fazer coisas, você ser determinada pra coisas que não cabe, 
não lhe cabe. Eu entendo isso também como um assédio moral. Assédio 
moral não só é essa coisa do... do... vamos dizer assim obrigar, mas as 
vezes você obriga de uma forma sútil, né? Então assim, algumas 
situações... não sei se se caracterizaria como assédio moral. (...) Então é... 
com relação ao assédio moral eu entendo... eu vejo assim por esse lado 
né? Muitas vezes você ter que fazer... realizar situações que as vezes não 
é...digamos... você não é de acordo, né? (CARCARÁ) 
 

 
É importante que os servidores (as) tenham conhecimento acerca do que 

significa o assédio moral para que não se sintam lesionados (as) em práticas 

cotidianas necessárias ao bom funcionamento dos serviços. Carcará se refere ao 

assédio moral destacando um elemento importante: a imposição. A obrigação de 

fazer algo para o qual não se está capacitado (a) é responsável pelo sofrimento 

psíquico de muitos (as) trabalhadores (as) e muitas vezes, essa obrigação parte da 

distribuição de tarefas que não correspondem ao cargo ocupado, mas que precisam 

ser realizadas para não haver o risco da punição com o desemprego. 

Por outro lado, algumas pessoas ainda confundem o assédio moral com as 

cobranças necessárias e legítimas dos empregadores (as) aos empregados (as). 
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Por estarem desmotivadas ou por não se sentirem seguras, acabam se sentindo 

ofendidas com argumentos que deviam servir de encorajamento e motivação. Assim, 

 

O assédio moral é um abuso que não pode ser confundido com decisões 
legítimas, que dizem respeito à organização do trabalho, como 
transferências e mudanças de função, no caso de estarem de acordo com o 
contrato de trabalho. Da mesma maneira, críticas construtivas e avaliações 
sobre o trabalho executado, contanto que sejam explicitadas, e não 
utilizadas com um propósito de represália, não constituem assédio. É 
natural que todo trabalho apresente um grau de imposição e dependência. 
(HIRIGOYEN, 2015, p.34-35) 

 

A pressão e a cobrança são características desse Modo de Produção nas 

relações de trabalho e nos processos produtivos. Existe uma necessidade 

administrativa de que os sujeitos que ocupam os cargos de chefia, estabeleçam 

metas e impulsionem os (as) trabalhadores (as) a cumpri-las. Destarte, “é normal 

que uma chefia tente motivar seus subordinados, mas ela não deve confundir 

motivação com exploração” (idem, 2015, p. 35). Ambos, patrões e funcionários (as) 

devem estar conscientes das relações estabelecidas nos espaços de trabalho, para 

que nenhum (a) dos (as) dois (as) se exceda na compreensão do que significa uma 

relação normal e uma expressão de violência que se configura em assédio moral. 

Voltamos a considerar a fragilidade dos cargos comissionados como 

propulsores das manifestações do assédio moral e das cobranças indevidas na 

execução de tarefas que contrariam as exigências para os quais os (as) servidores 

(as)foram contratados (as). Isso se deve à ausência de leis trabalhistas e ao caráter 

temporário desse vínculo de trabalho. A facilidade dos (as) gestores (as) em 

descartar esses (as) trabalhadores (as) gera um controle cujo medo se 

estabeleceem cada ação que não atenda aos interesses da gestão.     

Ao questionarmos as entrevistadas se elas consideram os cargos 

comissionados como possíveis potencializadores de assédio moral, elas nos 

responderam, 

 

[...]a gente sente sim, isso é muito claro, eles dizem diretamente: “você tem 
que fazer isso porque você é comissionado” ”você deve favor” “você tem 
que fazer isso porque você tem o rabo preso” ”você tem que fazer isso 
porque ele manda e se você não fizer, ele bota você no outro dia para fora” 
E a gente que depende do trabalho... (CABOCLINHO) 
 
Potencializa consideravelmente. A gente é cargo comissionado né? Não 
tem direito trabalhista nenhum. Se você tem uma conta mês que vem e quer 
dinheiro para pagar, tem que fazer de tudo pra permanecer no cargo 
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comissionado porque não existe esse negócio de seguro-desemprego não. 
Ou é salário ou não é. (SOFRÊ) 
 
As pessoas pensam que estar em um cargo comissionado é vida boa. 
Olham assim e pensam “isso é braço direito do prefeito”, mas não é assim 
que funciona na prática. Eu lembro que ouvi de um efetivo uma vez “bote 
esses comissionados para fora, que resolve os problemas da prefeitura...” 
fiquei pensando no que faz com que essas pessoas não nos vejam como 
alguém que tem conta para pagar. A gente vai atrás do prefeito porque é... 
como parte da nossa função (PERIQUITO) 

  

 

A ausência de garantias trabalhistas que dêem conta da realidade 

apresentada pelas trabalhadoras comissionadas as sujeita a uma situação que 

compreende o receio constante de uma punição, sendo a exoneração, a principal 

delas.  

Caboclinho apresenta falas que refletem as cobranças (a mais expressiva é, 

indiscutivelmente, ser cabo eleitoral em períodos de eleições), direcionadas a ela e 

comuns aos cargos comissionados. As humilhações, no entanto, parecem ser 

naturalizadas sob a justificativa de uma “dívida” com a figura política que 

proporcionou o seu ingresso e permanência no cargo.  

 Sofrê reforça essa necessidade de “aceitar” as exigências pela ausência das 

garantias trabalhistas mínimas, como por exemplo, o seguro-desemprego. Ou seja, 

“se você é cargo comissionado, pode estar ali hoje e não estar amanhã. Pode nem 

ter salário esse mês, se for botada para fora”. A instabilidade no trabalho é, portanto, 

determinante para a subordinação dos sujeitos.  

 A fala de Periquito aponta elementos relevantes para o não reconhecimento 

dos (as) servidores (as) comissionados (as) como parte da classe trabalhadora, 

evidenciando a dualidade presente nos cargos em comissão. Estando ali por 

intermédio de uma indicação do (a) gestor (a), o indivíduo acaba sendo visto (a) 

como alguém que reproduz suas ideias. Há ainda outro aspecto importante nessa 

análise, sendo cargos de caráter provisório, não há nenhum tipo de organização 

política por parte dos (as) comissionados (as) e isso é, a nosso ver, um elemento a 

mais na fragilidade dos vínculos de trabalho. 

 Embora já tenhamos reforçado que a escolha dos nomes parte de uma 

possível “confiança política”, o que percebemos, a partir das falas dos sujeitos, é que 

essa forma de gestão compreende a vigilância e a perseguição como fenômenos 

impulsionadores da subserviência. Concordamos, portanto que, “não há dúvida de 
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que existem ambientes de trabalho que são um campo fértil para a violência ou que 

contribuem para o seu surgimento pela negligência em relação ao assunto” 

(FIGUEIREDO, 2012, p.44). 

 Além do mais, as organizações são resultados de modelos perversos que 

incitam a violência e a competição entre os sujeitos que a compõe.  

 O que merece ser considerado é que a maioria dos sujeitos da nossa 

pesquisa relatou práticas de perseguições e controle que consistiram em uma 

vigilância política partidária capaz de impactar severamente os seus cotidianos de 

trabalho. Caboclinho foi enfática quando descreveu as suas vivências na gestão, nos 

dizendo que: 

 

Enquanto empregada de Silveira, empregada de Amélia, da gestão, foi um 
inferno. Foi assédio moral, foi assédio de todo tipo. Humilhação, 
perseguição... eu fui muito perseguida na época, porque eu nunca fui 
babona... assim, eu procuro fazer o meu trabalho da melhor forma possível, 
independente do prefeito que esteja... claro que se o prefeito for um prefeito 
que a gente se identifique, que a gente queira que a gestão cresça, a gente 
vai trabalhar com mais vontade. 

 

O prefeito era inicialmente interino, assumiu a gestão porque estava na 

posição de presidente da câmara dos (as) vereadores (as) quando a então prefeita e 

o vice-prefeito do mandato foram cassados. Ou seja, ele não tinha uma equipe de 

confiança formada e as relações entre ela não foram estabelecidas no período de 

eleição. E já que “nesse sistema social, aprende-se a ver todos como um possível 

rival” (FIGUEIREDO, 2012, p. 44) a realidade não se distância das relações políticas 

e das organizações públicas. O gestor, na insegurança de manter os mesmos 

cargos comissionados e na perspectiva de convocar ainda outros nomes, manteve 

alguns (as) servidores (as) e nomeou outros (as), sem saber quais deles (as) se 

comprometiam com o projeto político do seu partido. Assim, construiu a equipe 

gestora sob muita desconfiança - o que impactou diretamente na execução dos 

trabalhos nos setores administrativos. 

O que acontece, no entanto, é que a forma de controle e as manifestações 

dessa insegurança, se davam por meio de práticas severas de perseguição e de 

ataques aos (as) servidores (as) ocupantes de cargo comissionado. Sendo muito 

mais visível nos casos daqueles (as) com perfis mais críticos (as) e questionadores 

(as). Assim, Caboclinho narrou, 
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Na época de Silveira era... vou falar bem vulgarmente: a gente era um 
cachorro. Era cachorro mesmo. A gente tinha que sair correndo porque se 
fosse bater uma lata, Silveira vai fazer um discurso na caixa bozó: vá. E 
Amélia era muito assim, ela era muito ditadora. Ela dizia “vocês tem que ir, 
vocês tem que gastar a gasolina de vocês, eu não tenho obrigação de botar 
gasolina no carro de vocês porque vocês recebem salário”. Como se o 
nosso salário fosse pra gente tá correndo atrás dele. 

  

A coisificação dos sujeitos e as exigências para que eles executassem, 

providenciando as próprias soluções para os problemas apresentados, as atividades 

que fugiam das suas competências, eram características da gestão. E podemos 

perceber isso quando confrontamos o relato apresentado tanto por Caboclinho como 

na fala de Periquito, 

 

Se não tinha equipe, a gente tinha que limpar mesmo. O que não podia, era 
chegar alguém, principalmente da oposição, e ver o espaço sujo. Mas eu 
me sentia desvalorizada, me sentia explorada mesmo... aquela sensação de 
que todo o conhecimento e os planejamentos que eu tinha, eram menores 
que a minha obrigação de tapar o buraco dos trabalhadores que foram 
demitidos. 

 

A perpetuação das perseguições que, por vezes, resultou em assédio moral 

foi fruto dessa desconfiança e das relações entre os cargos hierarquicamente mais 

altos, que tinham como função vigiar, e os cargos que eram constantemente 

vigiados. Assim, compreendemos quando Sofrê narrou, 

 

Existia muita perseguição... você lembra né? Que eles tinham uma equipe 
enorme de pessoas que passavam o dia sentadas conversando e só 
levantavam para ir lá no trabalho da gente, “pastorar”. E eu digo pastorar 
mesmo, porque elas levavam um questionário e as perguntas eram só 
sobre o nosso trabalho. Depois passeavam no equipamento vendo se 
estava sujo, vendo se a gente tinha feito lanche, vendo se a gente tinha 
levado a comida pra casa... 

 
Isso significa que a escolha foi, em um primeiro momento, por falta de nomes 

que somassem com as perspectivas políticos/partidárias, e, portanto, tiveram que 

recorrer aos que vinham da gestão passada. Ou seja, a vigilância constante retira a 

compreensão inicial de que as pessoas que ocupavam esses cargos eram da 

confiança do gestor. Periquito ainda disse “eles não pediam a nossa opinião para 

nada, é como se tudo que a gente dissesse fosse ofensa” e Caboclinho lembrou “eu 

me sentia minorizada, eu me sentia inferiorizada, na época” 
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As perseguições constantes se davam por intermédio de ferramentas como o 

whatsapp, que serviam de controle que, em muitos momentos, extrapolavam o 

âmbito das relações de trabalho como expressa Coleirinho, 

 

eu sofri sim assédio moral, perseguição, ela ligava [a superior imediada] pra 
mim final de semana... domingos... feriados... De noite, às vezes ela ligava 
pra mim de madrugada “porque que você não resolveu isso?” acho que ela 
tava com insônia, não sei o que era... ela começava a falar no whatsapp e 
quando eu não respondia ela ligava pra saber porque eu não estava 
respondendo. Eu dizia “porque eu tenho uma vida além do [equipamento 
que coordenava]”. Eu respondia na lata. “Eu tenho uma vida além do 
[equipamento que coordenava]” “Eu tô no meu horário de almoço, quando 
eu chegar [lá] eu te respondo” ela dizia “Não, eu quero que você me 
responda agora” Eu dizia “pois eu não vou responder”. E ela me chamava 
de insubordinada. 

 

As manifestações de assédio moral narradas coadunam com as 

considerações feitas por Hirigoyen (2015) quando ela destaca que, as primeiras 

atitudes hostis quando o assédio moral vem de cima para baixo se expressam em,  

 

Deterioração proposital das condições de trabalho (contestações 
sistemáticas de todas as decisões tomadas pela pessoa visada, críticas 
exageradas ou injustas a seu trabalho, atribuição sistemática de tarefas 
superiores a suas competências, instruções impossíveis de serem 
cumpridas, que a colocam em dificuldade...). Neste caso, age-se de 
maneira a colocar a pessoa visada de modo a parecer incompetente; pode-
se com isso dirigir-lhe toda espécie de críticas e, eventualmente, encontrar 
pretextos para mandá-la embora. (p.107) 

 

Além das considerações necessárias para a compreensão do assédio moral 

narrado, percebemos que os meios de comunicação - que avançaram 

consideravelmente no decorrer dos anos - estreitam e fortalecem a sensação de 

vigilância. Enquanto Coleirinho estava nos seus horários de folga e descanso, era 

cobrada e interrogada sobre assuntos referentes ao trabalho.  

Os telefonemas constantes, as perseguições nas redes sociais e as ameaças 

repetidas caracterizam aspectos fundamentais na compreensão do assédio moral 

sofrido. Assim, acordamos que, “As formas que materializam o assédio moral são 

inúmeras, podendo se concretizar por intermédio de comunicação escrita, verbal 

(fofoca, chacota, ironias e deboches) ou não verbal (suspiros, erguer de ombros, 

olhares de desprezo, silêncio, ignorar a existência do assediado). (DINIZ 2014, 

p.231) 
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 Periquito destacou que: “as ligações eram constantes, às vezes eu estava 

fechando o equipamento e o telefone tocava, elas não falavam nada relevante, era 

só pra certificar de que eu estava lá”. Ou seja, a perseguição narrada por periquito 

se materializa numa vigilância constante que só reforça a sensação de insegurança 

e desconfiança por parte dos (as) gestores (as). 

 As práticas reiteradas de perseguição narradas por Caboclinho foram 

praticadas pela sua superior imediata, 

É salutar ressaltar que a chefe de Caboclinho também era comissionada e 

ocupava um cargo com características provisórias. Mesmo sofrendo os rebatimentos 

da precarização no exercício do trabalho, ela, ainda assim, assediava moralmente a 

subordinada. Destarte,  

 

há inclusive, chefes de departamentos ou de seções, no estabelecimento, 
de segundo ou terceiro escalão,que são mais severos e desrespeitosos no 
tratamento com os colegas que os próprios donos do estabelecimento 
(DINIZ, 2014, p.232) 

 

Podemos perceber, portanto, que o assédio contra Caboclinho não vinha do 

(a) gestor (a) que ofertou o cargo, mas de uma colega de trabalho que teoricamente 

poderia enfrentar consequências semelhantes, já que ambas estavam inseridas em 

cargos com características comuns. Desse modo, o assédio moral horizontal é 

aquele verificado entre colegas do mesmo nível na convivência e no ambiente 

laboral. As suas motivações são diversas e a sensação ilusória do poder, pode ter 

favorecido essa manifestação. 

Ainda sobre as manifestações de assédio moral presentes no cotidiano de 

trabalho das assistentes sociais em cargos comissionados, Nambu narrou, 

 

[...] eu fui chamada e me... fizeram uma indicação que seria... possível até 
eu levar uma advertência enfim... então, com isso, eu fui até a minha 
gerente na época e disse que se fosse pra eu levar uma advertência eu ia 
entregar o meu cargo [...] foi toda uma conversa na época e o setor jurídico 
foi chamado e eu conversei com a advogada do setor jurídico. Aí eu fui 
explicar o trabalho a essas pessoas que era o trabalho que era 
desenvolvido no [equipamento que coordenava], na comunidade, que já 
fazia 05 anos que eu tava lá, desenvolvendo esse trabalho, se elas não 
tinham o conhecimento, né? eu estava ali à disposição pra explicar pra elas, 
como se dava o trabalho, que não era daquele jeito que elas estavam 
querendo que acontecesse. Aí daí veio, a questão da advertência, [...] a 
gente foi novamente na secretaria procurar a gestão e... é... eles 
começaram a desconversar em relação à advertência “Não a gente só falou 
aquilo, mas não é bem isso, não é desse jeito que acontece...” e eu insisti 
porque eu sabia que eu estava sofrendo assédio moral e eu não ia aceitar 



118 
 

isso porque eu não estava trabalhando de forma errada, quem estava 
trabalhando de forma errada eram eles. Então... mesmo sendo cargo 
comissionado, eu não aceito esse tipo de coisa. Porque vai da ética 
profissional e do projeto ético-político que a gente defende. Né? Na 
profissão... e eu não abro mão. 

 

No entanto, embora as práticas de perseguição sejam visíveis e constantes 

nas narrativas, elas podem se configurar no que Hirigoyen (2015) denomina “erros 

de gestão”. A insegurança ao ocupar um cargo de gestão, leva muitos (as) 

servidores (as) a atitudes que evidenciam as suas inabilidades e se apresentam 

rudes aos (as) seus (suas) subordinados (as). Desse modo,  

 

Algumas [pessoas], por fraqueza, insegurança ou vulnerabilidade, têm 
necessidade de espezinhar os empregados. Outras não ousam enfrentar os 
problemas e denunciar o que está errado. São, pois, levadas a mentir e 
manipular. Quando não se tem autoconfiança em relação aos subordinados, 
a tentação de se esconder atrás de técnicas de gestão, é grande (idem, 
2015, p. 249). 

 

Nos cargos comissionados, é compreensível que os (as) servidores (as) se 

sintam inseguros diante da responsabilidade de gerir determinados serviços, já que 

não existe uma seleção ou capacitação para que eles (as) assumam a função. 

Como já apresentamos antes, os desafios de inserir na equipe pessoas que 

atendam aos interesses meramente políticos, condicionam a ocupação dos cargos a 

sujeitos que, muitas vezes, não apresentam o perfil adequado para a execução das 

atividades. 

Não podemos dispensar que “o contexto da economia neoliberal promove o 

rompimento dos laços de solidariedade entre os (as) trabalhadores (as), acirrando as 

disputas de poder entre iguais” (DINIZ, 2014, p.232). Ou seja, o fortalecimento das 

disputas entre trabalhadores (as) que, por vezes, partilham dos mesmos desafios no 

cotidiano profissional, é perceptível nas narrativas acima. Quando as trabalhadoras 

questionavam as ordens advindas da gerência, eram vítimas de práticas coercitivas 

e ameaçadas nas suas posturas.  

 O assédio moral é um tipo de violência no trabalho cada vez mais comum, 

seja nas instituições públicas ou privadas, contudo, a visibilidade desse fenômeno se 

deu em termos temporais há pouco tempo. Hirigoyen define assédio moral como:  

 
 
Toda e qualquer conduta abusiva (gesto, palavra, comportamento, atitude...) 
que atente, por sua repetição ou sistematização, contra a dignidade ou a 
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integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou 
degradando o clima de trabalho (2002, p.65). 

 
 

Para a médica do trabalho Margarida Barreto, o assédio moral no trabalho se 

caracteriza pela, 

 

[...] a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes 
e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho 
e no exercício de suas funções, sendo mais comuns em relações 
hierárquicas e assimétricas, em que predominam condutas negativas, 
relações desumanas e aéticas de longa duração, de um ou mais chefes 
dirigida a um ou mais subordinado (s), desestabilizando a relação da vítima 
com o ambiente de trabalho e a organização, forçando-o a desistir do 
emprego (2000, p. 33). 

  

Desafiamo-nos a discutir o assédio moral numa perspectiva das relações 

patriarcais de gênero, por considerarmos as particularidades que permeiam o 

ingresso e a permanência das mulheres no mercado de trabalho. Falamos em 

desafio por compreendermos a pouca produção existente sobre essa problemática 

no âmbito das ciências sociais. Sendo, portanto, Diniz (2014) a nossa principal 

referência.  Assim, a autora se propõe a, 

 

construir tal debate articulado à teoria feminista no sentido de desvendar as 
violências na esfera produtiva, especialmente o assédio sexual e moral 
como um dos aspectos que compõem a precarização do trabalho feminino e 
que é configurado em suas características pelo patriarcado e pelas relações 
sociais de gênero (p.222). 

 
 Ademais os (as) outros (as) autores (as) aos (às) quais nos referenciamos 

são, em sua maioria, oriundos (as) de áreas como a psicologia, a medicina e o 

direito, pouco articulam esse tipo de violência ao debate de gênero. Outro aspecto 

que caracteriza esse enfoque é analisar as violências no trabalho a partir de um 

contexto especifico: o trabalho em cargos comissionados desempenhado por 

assistentes sociais, locus privilegiado da nossa abordagem. 

Como já exposto anteriormente, nosso campo de pesquisa são as assistentes 

sociais que desenvolveram ou desenvolvem suas atividades laborativas em cargos 

comissionados na prefeitura do município de Mossoró-RN. A partir das falas desses 

sujeitos, foi possível identificar alguns elementos que atravessam o fazer profissional 

nesse tipo de vínculo empregatício e que podem ser analisados tendo como 

referência as práticas reiteradas de assédio moral, ou em alguns casos outras 

formas de violência. 
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 Para tanto, tomaremos como referência alguns elementos comuns no interior 

desse tipo de vínculo empregatício, a exoneração. Indiscutivelmente esse é uma 

estratégia bastante utilizada pelos (as) gestores (as) e são precedidas, muitas 

vezes, a partir de características como perseguições, ameaças, impactando no 

ambiente de trabalho.  Ademais, esse tipo de vínculo tem algumas particularidades 

que o diferencia dos demais, visto que, um cargo de coordenação pressupõe 

hierarquia sobre os demais, e esse é um dos elementos em que se estrutura o 

assédio moral. Contudo, pelas fragilidades desse tipo de vínculo, os demais 

servidores, de nível superior e médio, por exemplo, com vínculos efetivos, 

garantidos pelo concurso público, mormente são os (as) que exercem o controle 

sobre as ações dos cargos comissionados, e em alguns casos, são os (as) próprios 

(as) assediadores (as). 

O que não dispensamos nesse contexto é a avaliação de como o processo 

produtivo é controlado nesse Modo de Produção. Assim, as relações estabelecidas 

nos cargos comissionados se estreita quando avaliamos esse controle “invisível” que 

condiciona os comportamentos dos sujeitos. Quando questionamos, por exemplo, se 

as entrevistadas eram convocadas para reunião de campanhas eleitorais elas nos 

responderam,  

 

Sim. Todo cargo comissionado é convidado a se fazer presente... essa 
história de se “fazer presente” é até meio... eu só me acho embrulhada num 
papel de presente com um laço na cabeça. Mas a gente sempre era 
convidada pra estar presente nesses e eu ia, eu tinha que ir porque era o 
meu emprego. Eu já colocava como uma extensão das minhas atribuições, 
porque se eu não colocasse assim, a gente meio que pira. Então eu ia à 
noite, final de semana, outros tipos de reuniões dentro do meu horário de 
serviço [...] E eu ia sim, mas... me lascando de estudar pra sair daquela 
situação, né? Mas enfim... (PINTASSILGO) 

 
Sim, eu cheguei a ser convocada, na verdade essa era a palavra mesmo 
que se usava para o convite de participar das reuniões e eu cheguei sim a 
ser convocada para as campanhas eleitorais e era bastante sacrificante 
porque geralmente trabalhava manhã e tarde e a noite tinha que participar 
das reuniões e se faltasse tais reuniões tinham que ser justificadas. Eu 
avalio mesmo como uma prática muito cerceadora assim... muito limitadora 
que a pessoa não fazia por achar que aquela pessoa era um líder ou por 
achar que aquilo... por acreditar naquele projeto de governo. Fazia mesmo 
para manter o cargo comissionado. (ARARA) 

 



121 
 

Pelo exposto, fica nítido nas falas que elas não gostavam de participar desse 

tipo de atividades políticas partidárias exigidas, mas as desempenhavam para não 

serem punidas com a exoneração. “Fazia mesmo para manter o cargo 

comissionado” relatou Arara justificando ter que cumprir tais atividades que não 

tinham nenhuma relação com o seu fazer profissional, era uma espécie de “toma lá 

dá cá” muito comum nesses tipos de vínculos.  

Pintassilgo aponta que como estratégia de trabalho, preferia naturalizar esse 

tipo de prática como uma extensão das suas atividades, tornando-o assim menos 

penoso. A resistência se dava no campo individual “me lascando de estudar para 

sair daquela situação”. Ou seja, não existia resistência coletiva na execução das 

exigências porque o controle do pode predomina também nessa forma de 

organização.  

A especificidade dos cargos comissionados e as relações estabelecidas entre 

os (as) servidores (as) precisam ser observadas a partir de alguns aspectos. 

Estamos lidando com trabalhadores (as) que ocupam um cargo fragilizado e que, 

muitas vezes, dependem dele para sobreviver. Além disso, o convite para que 

ocupem esse espaço se dá a partir de “favores” comuns a partir das influências 

políticas seja de vereadores (as), prefeitos (as), secretários (as). No entanto, muitas 

vezes, as convicções defendidas pelo político em questão, não correspondem com 

as defendidas pelos sujeitos que ocupam o cargo comissionado, o que 

descaracteriza o aspecto de confiança e de construção de uma gestão pautada em 

um plano de governo pré-estabelecido. 

Esse tipo de relação favorece os aspectos de conflitos, em um primeiro 

momento, podendo em alguns casos, evoluir para assédio moral. Ou seja, na 

ausência de uma ligação harmoniosa de confiança, mas também de concordância 

com todos os direcionamentos políticos em relação ao local de trabalho, os (as) 

gestores (as)fiscalizam os (as) trabalhadores (as) e se estes (as) não seguem as 

ideias e/ou não somam na busca de votos, normalmente sofrerão penalidades 

pontuais podendo se aprofundar para a exoneração. Coleirinho acrescenta a 

necessidade de manter um comportamento determinado por exigência dos (as) 

gestores (as) “nós recebemos uma pressão para estar presente em eventos, onde a 

gestão está presente... em estar sempre procurando, como é que se diz? Adotar 

uma determinada postura.” 
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A sensação de vigilância constante determina o comportamento dos sujeitos 

em todas as esferas da vida, expressando-se fortemente nas relações de trabalho. 

O fato de as pessoas se sentirem controladas a partir da observação constante, 

condiciona as suas ações e determina um modo de agir que não parte do desejo 

individual dos indivíduos, mas da necessidade de obedecer a um padrão de conduta 

que não resulte em punição e corresponda às expectativas cobradas.  

Além da necessidade citada pelas outras entrevistadas, Coleirinho destaca 

ainda a sensação de fazer algo por “obrigação” quando nos diz que,  

 

[...] é desconfortável, é desagradável, às vezes você faz mesmo por 
necessidade, porque você naquele momento não tem outra perspectiva, 
porque se eu tivesse outra perspectiva, eu teria entregado a portaria, não 
vou mentir isso. Então assim... isso não só nessa perspectiva, as vezes 
quando você tem um vínculo frágil de contrato, que não lhe dá uma 
segurança, as pessoas são obrigadas a tomar determinadas atitudes.  

 

 A ausência de resistência a algo desagradável nos leva a considerações 

importantes acerca das emoções que esse tipo de organização - pautada nas 

relações de poder - é capaz de causar. A vigilância tem sido uma ferramenta 

importante na construção e reprodução de comportamentos esperados nas relações 

sociais e se objetiva em aspectos comuns da vida dos sujeitos. Mas não podemos 

eliminar que, nas suas subjetividades, esses sujeitos se sentem retaliados e 

constrangidos ao se sentirem obrigados a tais feitos.  

É considerando essa subjetividade e a possível sensação de desconforto, que 

o exercício do controle e da disciplina precisa de medidas objetivas. Recorremos 

assim, aos métodos utilizados para o controle da participação dos cargos 

comissionados nas campanhas político-partidárias a partir da fala de Periquito 

quando questionamos se ela havia sido convocada para as atividades,   

 

Não só convocada como fiscalizada, caso não fosse. Eles tiravam fotos, 
faziam listas de presença. Colocavam os secretários para ficar 
responsáveis por isso, né? Eu lembro que eles dividiam as equipes e os 
lugares onde cada equipe ia trabalhar... mas antes... antes a gente tinha 
que passar pra dizer a secretária “cheguei” “estou aqui”. 

 

 É possível admitir que as responsabilidades com o fazer profissional são 

secundarizadas, a estratégia é colocar alguém em determinado cargo que nos 

momentos de retribuição, expresso nas atividades político-partidárias, respondam 

com trabalho e “convencimento” dos (as) eleitores (as), a tradução disso é a 
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perspectiva do clientelismo que ainda perpassa as relações da micropolítica nos 

nossos municípios.  

A individualização dos sujeitos no exercício da disciplina nos faz considerar a 

disputa existente entre as servidoras do mesmo nível hierárquico. Periquito 

prosseguiu afirmando que: “se a secretária não estivesse presente, ainda assim não 

nos livrávamos... tem sempre uma colega pronta para contar que não fomos pedir 

voto naquele dia”. O adestramento consiste também na cobrança ao (à) outro (a). 

Primeiro porque se tratando da coletividade, o volume de atividades dos (as) que 

estão presentes aumenta na ausência de um (a) deles (as), e segundo pela própria 

educação constante à rivalidade, dado que “nesse mundo egocêntrico por 

excelência, quem não desconfia dos outros é tido como ingênuo” (FIGUEIREDO, 

2012). 

 A vigilância, no entanto, não só se dava na execução das atividades políticas, 

como no próprio exercício laboral. Sofrê, por exemplo, relatou que, 

 

Eu lembro que existia um grupo no whatsapp com todos os coordenadores 
dos equipamentos. Ter um grupo não era um problema, né? O problema é 
que ele era usado para as pessoas postarem tudo que estavam fazendo 
naquele dia. Eu ficava pensando se devia postar foto dos rodos e das 
vassouras, já que na maior parte do tempo, eu estava limpando o 
[equipamento que ela coordenava]. [...]. Nesse grupo as pessoas 
competiam quem fazia mais, quem tinha mais gente nos grupos, quem 
decorava melhor o equipamento. Era uma ferramenta de controle... já que 
queriam saber se a gente tava trabalhando... você sabe, né? e era também 
pra que a gente visse que o outro estava fazendo mesmo sem condição 
nenhuma... a gente ia e tinha que fazer também. 
 

 As ferramentas de coerção aumentaram com o avanço tecnológico. Ora, 

lidamos atualmente com câmeras nos estabelecimentos públicos e privados. A 

justificativa de anseio por uma maior segurança disfarça a intimidação em que 

muitos (as) trabalhadores (as) estão submetidos (as) nos seus espaços de trabalho. 

As redes sociais de comunicação também constituem um meio de acesso rápido e 

exercem a função de controle do tempo e das atividades dos (as) servidores (as), 

assim como narrado pela entrevistada.  Por outro lado, não nos ausentamos em 

reforçar o fortalecimento da disputa entre as trabalhadoras como aliada na cobrança 

pela realização das atividades, mesmo em condições impróprias.  

 Se considerarmos que é no âmbito do poder disciplinar e na alteridade que o 

acompanha que se configura o que chamamos de assédio moral, percebemos que é 

na sutileza das expressões do exercício desse poder que reside a dificuldade de 
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percebermos a violência dos (as) chefes (as) contra os (as) seus (suas) 

subordinados (as).  

A esse tipo de relação de poder que se estabelece nas relações de trabalho, 

em muitos dos casos, estão presentes expressões de assédio moral. Quando o 

vínculo de trabalho tem as especificidades de precarização, insegurança, e no caso 

do trabalho ser uma escolha política, tais expressões podem ganhar mais 

radicalidade. Cabe ressaltar que as perseguições, nesse espaço especifico, não se 

apresentam exclusivamente no espaço laboral, mas abrangem o desempenho de 

atividades político-partidárias que carregam em si uma complexidade de 

compreensões por parte dos sujeitos envolvidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

 Todos os desafios diante dos quais me coloquei desde quando essa pesquisa 

ainda era uma proposta, partiram do fato dela representar para mim o desvelamento 

de uma realidade tão pouco compartilhada. Conheci pessoas com as quais me 

importei e estabeleci relação de muito companheirismo, solidariedade e amor. 
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Vivenciei as dificuldades cotidianas de ser mulher no mercado de trabalho, ocupante 

de um cargo extremamente fragilizado e resultado de muitas cobranças.  

 Decidir que esse seria o meu ponto de partida requereu, sobretudo, coragem 

e encontrar, sob a forma de orientação, alguém capaz de respeitar a minha história e 

o meu compromisso político com as mulheres que se tornaram sujeitos dessa 

pesquisa, me fez crer que seria possível e que conseguiríamos, ao final de tudo, 

mais que um simples trabalho acadêmico. Seríamos capazes de dar vozes a sujeitos 

cotidianamente silenciados.  

 Confesso que eu não imaginava que revirar as minhas dores e os meus 

conflitos tão pouco pronunciados seria tão desafiador. Mas eu me permiti, diversas 

vezes, revisitar as minhas experiências e ser contemplada nas falas que superam o 

que foi narrado em todo o corpo desse trabalho.  

 Consegui lembrar-me da exaustão dos nossos compromissos com a limpeza 

dos equipamentos, das vezes em que me coloquei diante do fogão para preparar o 

lanche para os grupos de convivência, dos telefonemas constantes cheios de 

amargura e cobranças desleais e de todos os meus projetos que se perderam nas 

gavetas de algum departamento público.  

 Lembrei-me ainda dos “favores políticos” cobrados em atividades sexuais e 

de todas as vezes que eu disse não e, mesmo assim, mãos alheias invadiram o meu 

corpo e me deixaram submissa aos medos que calam tantas mulheres.  

 Eu precisei estar imersa nessa realidade para enxergar os (as) servidores (as) 

ocupantes de cargos comissionados como sujeitos cheios de particularidades e 

temores que davam conta da rotina habitual de olhar o Jornal Oficial da cidade para 

saber se aquele seria o seu último dia de trabalho. 

 Lembro-me das muitas lágrimas nas exonerações semanais. Das vezes em 

que eu compartilhei reuniões coletivas que davam conta de discursos que só nos 

culpabilizavam e nos amedrontavam. Do desespero compartilhado por mulheres 

terceirizadas com quase 10 meses de salário atrasado. Consigo sentir a amargura 

ao lembrar as inúmeras vezes em que eu fui transferida de setor por questionar as 

condições de trabalho e formar alianças de compromisso com as pessoas que 

dividiam as horas de trabalho comigo. Eu precisava dar conta de toda essa realidade 

de alguma forma. 

 Viravam piadas as cartas que as servidoras enviavam para o gabinete do 

então prefeito pedindo para não serem descartadas naquela gestão porque tinham 
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compromissos financeiros com a família e com a própria sobrevivência. Era 

desesperador saber que pouca gente nos enxergava em meio a tudo que 

representava a política. Poucas pessoas conseguiam nos incluir nos discursos que 

davam conta das demandas da classe trabalhadora. Por vezes, nós ficamos 

invisibilizadas. 

 A materialização dessa pesquisa é, portanto, a minha resistência somada a 

de tantas outras mulheres. É a minha necessidade de atestar que a violência atinge 

todas as esferas do trabalho e pode ser potencializada em meio às fragilidades dos 

vínculos empregatícios.  

 Essas fragilidades são resultado de um Modo de Produção fundamentado na 

exploração da mão-de-obra trabalhista e do fornecimento do lucro aos grandes 

proprietários, a partir da extração de mais-valia. Assim, historicamente, o capitalismo 

é responsável pela submissão de trabalhadores e trabalhadoras a situações 

vexatórias e condições de trabalho precárias em troca da sobrevivência destes (as), 

por meio do assalariamento.  

 Por sua vez, reconhecemos que as relações de trabalho se manifestam de 

formas distintas entre os sujeitos. Sendo, portanto, os condicionantes: classe, raça e 

gênero, elementos que distinguem as condições de inserção e permanência destes 

sujeitos nos postos de trabalho.  

 Percebemos que as mulheres enfrentam desafios particulares, resultados da 

divisão sexual de trabalho e de uma cultural patriarcal que, aliada ao capitalismo, as 

condicionam a fenômenos que compreendem menores salários, terceirizações, 

subcontratos e informalidade. O patriarcado ainda se manifesta nas relações 

familiares e se expressam nos trabalhos que as mulheres desenvolvem nos espaços 

domésticos aliados às condições objetivas que encontram nos espaços públicos. 

 Esse foi o cenário que adentramos ao investigar a realidade de assistentes 

sociais inseridas em cargos comissionados, em um espaço de trabalho atravessado 

pela fragilidade, flexibilidade e pela submissão política aos (às) gestores (as). 

 Dessa forma, percebemos nos relatos os diversos limites enfrentados pelas 

entrevistadas, que constituem o desafio de não conseguir exercer as suas funções; 

dar conta das dificuldades de assegurar o compromisso com o projeto ético político 

da profissão; e serem cabos eleitorais. Acrescente a isso as expressões que 

identificamos como assédio moral, que compreendem perseguições, xingamentos, 

diminuição dos sujeitos e controle. 
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 É a partir desse controle que o assédio moral se expressa efetivamente 

nessas relações de trabalho.  O controle do tempo, dos corpos e do fazer 

profissional dos sujeitos que estão submetidos a vontades políticas e a práticas 

cotidianas que em nada se assemelham as suas obrigações com o trabalho.  

 Assim, o assédio moral no espaço de trabalho é uma violência que resulta em 

consequências graves no âmbito individual, organizacional e social (HIRIGOYEN, 

2015). A forma organizacional que dá conta dos serviços públicos e absorve o 

segmento das trabalhadoras comissionadas, é facilitadora para as expressões de 

violência, por serem cargos políticos, temporários e descobertos das garantias 

trabalhistas mínimas.  

 Percebemos que embora os cargos comissionados tenham uma proposta de 

confiança, na prática os sujeitos são perseguidos e controlados para garantir 

lealdade. Não existe um compromisso com a proposta política do gestor (a) eleito (a) 

por crença ideológica nos planos de governo, mas, simplesmente uma necessidade 

de se manter no mercado de trabalho.  

 As manifestações de violência narradas se apresentaram no controle do 

tempo e do fazer profissional dos indivíduos. Vindo, muitas vezes, de quem também 

ocupava um cargo comissionado e, por sua vez, compartilhava de todos os desafios 

inerentes a essa forma de ingresso.  Identificamos ainda, que a utilização de meios 

tecnológicos favorece a ampliação da jornada de trabalho, quando os servidores (as) 

recebem ordens e são cobrados (as) nos seus horários de descanso sobre assuntos 

restritos ao trabalho. 

 Assim, embora estejamos lidando com cargos de gestão, ou seja, todas eram 

coordenadoras de equipamentos sociais, elas não estavam isentas das expressões 

de violência, dos desvios de função, da sobrecarga de trabalho e das humilhações 

no exercício das suas funções. A fragilidade do cargo ainda as condicionava à 

aceitação dessas vivências sob um caráter de gratidão ao gestor (a) responsável 

pelo cargo. Todas, por sua vez, expressaram o desejo de ingressar em um cargo 

efetivo, sobretudo, para assumir o compromisso com a classe trabalhadora e com o 

projeto societário defendido pelo Serviço Social. 

 Por outro lado, ainda identificamos os limites encontrados para a prática 

profissional dessas mulheres pelas suas condições de gênero. Duas delas são mães 

e dão conta das obrigações historicamente destinadas a elas, quando além do 
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compromisso com o trabalho externo, ainda cuidam das filhas e se comprometem 

financeiramente com as necessidades delas.  

 O interesse eleitoreiro que dá conta dos cargos comissionados evidencia 

ainda, as práticas de clientelismo existentes nas políticas de assistência social. As 

servidoras eram condicionadas a ir até o local de trabalho cobrar da população os 

serviços a ela prestados, por meio do pedido de voto em campanhas política 

partidárias.  

 O exercício do poder e do controle são elementos fundamentais para 

considerarmos os cargos comissionados como potenciais vítimas de assédio moral, 

seja pelos (as) gestores (as), seja pelos (as) próprios (as) servidores (as) que 

compartilham da rotina de trabalho. Assim, as redes sociais potencializam essas 

práticas e ampliam as jornadas de trabalho das trabalhadoras. O controle político é 

fundamental para a manutenção do cargo por meio de atitudes coercitivas e 

ameaças constantes. 

 De forma alguma a nossa pesquisa é estanque, vez que ela se configura 

como parte de um universo muito mais amplo e cheio de potencialidades a serem 

descobertas. O desafio de apresentar a realidade dos cargos comissionados como 

resultado da reestruturação do trabalho e imbuído às violências que dão conta do 

mundo laboral, é o de considerar a necessidade de estarmos, enquanto 

pesquisadoras, inseridas nessas discussões tão necessárias ao nosso compromisso 

com um projeto societário que visa, sobretudo, a emancipação da classe 

trabalhadora. 
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APÊNDICES  

APÊNDICE A 

ROTEIRO DE ENTREVISTA: 

1 – Nome? 
2 - Estado Civil? 
3 – Formação? 
4 - Universidade de formação? Modalidade de ensino? 
5 - Local de trabalho atual? 
6 - Vínculo trabalhista atual? 
7 - Há quanto tempo trabalhou/trabalha em cargo comissionado? 
8 - Ainda ocupa função comissionada? 
9 - Mudou de cargo na nova gestão? Se sim, há quanto tempo ocupa um novo 
cargo? É um cargo superior ou equivalente? 
10 - Quantos salários mínimos você recebia quando ocupava o cargo comissionado? 
 
1 - Como se deu o convite para exercer esse cargo? 
2 - Para você, o que significa estar em um cargo comissionado? 
3 - Quais as condições estruturais e de trabalho para o exercício dessa atividade? 
4 - Qual a relação que você mantém com o responsável pelo cargo comissionado 
que ocupou/ocupa?  
5 - Qual a relação com os demais funcionários da instituição que você desenvolveu 
sua atividade de cargo comissionado? 
6 - No exercício de sua função em cargo comissionado, você foi convocada para 
participar de campanhas eleitorais? Como você avalia essa prática? 
7 - Você já ouviu falar em assédio moral? Se sim, o que você sabe sobre ele? 
8 - Você já ouviu falar sobre assédio sexual? Se sim, o que sabe sobre ele? 
9 - Para você, o que se caracteriza como expressão de violência no espaço de 
trabalho? 
10 - Você acredita que as condições fragilizadas do vínculo de trabalho 
comissionado potencializa as expressões de violência no trabalho? 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 
FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL 
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E DIREITOS SOCIAIS 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 
A pesquisa “O ASSÉDIO MORAL PRESENTE NO COTIDIANO DE TRABALHO DAS 
ASSISTENTES SOCIAIS COMISSIONADAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MOSSORÓ/RN” tem como objetivo: Analisar como se objetiva o assédio moral no cotidiano 
de trabalho de assistentes sociais em cargos comissionados na Prefeitura Municipal de 
Mossoró/RN. Para produção dos dados, utilizar-se-á um roteiro de entrevista 
semiestruturado como forma de obter as informações necessárias à realização deste. Este 
estudo prevê riscos mínimos, tais como possíveis constrangimentos ou desconfortos 
durante a entrevista, não sendo revelado o seu nome nos resultados da pesquisa. As 
entrevistas serão confidenciais, sendo realizadas em local e horário a serem combinados 
com o(a) entrevistado(a), em ambientes em que a privacidade dos sujeitos participantes seja 
respeitada, estando presente apenas o pesquisador. O(a) senhor(a) não é obrigado(a) a 
responder aquilo que não desejar, podendo solicitar interrupções a qualquer tempo e 
recusar resposta a alguma pergunta que considere inconveniente ou desnecessária. Poderá 
também desistir da pesquisa em qualquer momento, mesmo que tenha assinado este termo 
de consentimento. O tempo de duração da entrevista será de acordo com sua própria 
disposição. Embora na pesquisa estejam previstos riscos mínimos, se o(a) senhor(a) se 
sentir prejudicado(a), será realizado um acordo entre a pesquisadora e o(a) sujeito(a) da 
pesquisa para indenizá-lo(a) ou ressarci-lo(a) de eventual prejuízo. O(a) senhor(a) não terá 
nenhum gasto financeiro por qualquer procedimento executado por essa pesquisa. 
Esperamos que os objetivos da investigação sejam atingidos, quais sejam: Apreender as 
relações de trabalho das assistentes sociais em cargos comissionados na Prefeitura 
Municipal de Mossoró/RN; Entender as particularidades do trabalho feminino nas relações 
de assédio moral; e compreender qual a relação entre as manifestações de assédio moral e 
o vínculo trabalhista das assistentes sociais comissionadas lotadas na Prefeitura Municipal 
de Mossoró/RN.  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
 
Declaro que após ter sido informado(a) sobre os motivos, objetivos e procedimentos da 
pesquisa intitulada “O ASSÉDIO MORAL PRESENTE NO COTIDIANO DE TRABALHO 
DAS ASSISTENTES SOCIAIS COMISSIONADAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MOSSORÓ/RN”, desenvolvida sob a responsabilidade da estudante Mickaelly Moreira de 
Araújo, do Programa de Pós graduação em Serviço Social e Direitos Sociais da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, Mossoró-RN, sendo a mesma 
orientada pela professora Dra. Maria Ilidiana Diniz, bolsista do PPGSSDS, e tendo sido 
garantido o anonimato das minhas declarações, bem como o direito de eu não participar ou 
de me retirar da pesquisa em qualquer fase do seu desenvolvimento, sem que isso traga 
algum prejuízo para mim, que não terei nenhuma despesa financeira devido a minha 
participação, e que poderei pedir novos esclarecimentos em qualquer tempo na realização 
da pesquisa, concordei, espontaneamente, em participar desta pesquisa.  
Mossoró, ____/____/____  
Nome do(a) entrevistado(a): _________________________________________________  
Assinatura do(a) entrevistado(a): _____________________________________________  
Quaisquer esclarecimentos, favor entrar em contato com a pesquisadora:  


