
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLEXIBILIZANDO O TRABALHO: DESIGUALDADE DE GÊNERO, SAÚDE E 

PRECARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PESSOAS TRABALHADORAS NA 

FEIRA-LIVRE DE PICOS-PI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIFE – PE 

2011 



GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLEXIBILIZANDO O TRABALHO: DESIGUALDADE DE GÊNERO, SAÚDE E 

PRECARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PESSOAS TRABALHADORAS NA 

FEIRA-LIVRE DE PICOS-PI 

 

 

 

Dissertação submetida ao Programa de Pós-graduação 

em Serviço Social como requisito para obtenção do grau 

de Mestre em Serviço Social. 

 

Orientadora:Profª. Drª. Vitória Régia Fernandes 
Gehlen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIFE – PE 

2011 



GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

FLEXIBILIZANDO O TRABALHO: DESIGUALDADE DE GÊNERO, SAÚDE E 

PRECARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PESSOAS TRABALHADORAS NA 

FEIRA-LIVRE DE PICOS-PI 

 

Dissertação submetida ao Programa de Pós-graduação 

em Serviço Social como requisito para obtenção do grau 

de Mestre em Serviço Social. 

 

 

 

Data de aprovação:________/_________/________ 

 

Banca Examinadora: 

 

_________________________________________ 

Orientadora: Profª Drª Vitória Régia F. Gehlen 

Departamento de Serviço Social - UFPE 

 

______________________________________ 

Profª Drª Anita Aline Albuquerque Costa 

Departamento de Serviço Social - UFPE 

 

________________________________________ 

Prof ª Drª Helena Lucia Augusto Chaves 

Departamento de Serviço Social - UFPE 

 

 



Oliveira, Gilvana Pessoa de  
      Flexibilizando o trabalho: desigualdade de gênero, 
saúde e precarização das atividades das pessoas 
trabalhadoras na feira-livre de Picos-PI / Gilvana 
Pessoa de Oliveira. - Recife : O Autor, 2011. 
      74 folhas : fig., tab., abrev. e siglas. 
 
      Orientadora: Profª. Drª Vitória Régia Fernandes 
Gehlen. 
      Dissertação (Mestrado) Universidade Federal de 
Pernambuco. CCSA. Serviço Social, 2011. 
 
      Inclui bibliografia e apêndice. 
 
      1. Gênero.  2. Flexibilização.  3. Saúde.  4. 
Precarização do trabalho.  I. Gehlen,  Vitória Régia 
Fernandes.  II. Título. 
 
    361         CDD (22.ed.)           UFPE/CSA 2011 - 086  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

À Deus, pela força em superar mais este desafio. 

À profª. Vitória Gehlen por aceitar ser minha orientadora. 

À banca, pelas preciosas contribuições que recebo. 

À minha família, que abdicou da minha companhia durante os períodos de produção. 

Aos trabalhadores da feira livre de Picos pela valiosa contribuição. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos professores e alunos da 1ª Turma 

de Mestrado em Serviço Social, 

 MINTER- UFPE 



RESUMO 

 

 

O presente estudo objetiva a análise dos impactos da precarização do trabalho na feira livre de 

Picos-Pi e os desdobramentos nas relações de gênero dos trabalhadores da feira livre. Neste 

estudo buscasse apreender os impactos da precarização nas condições de saúde do espaço da 

feira e geração e acúmulo de renda de homens e mulheres. A metodologia utilizada foi a de 

triangulação de métodos, numa abordagem qualitativa de análise e interpretação dos dados, 

realizando coleta de dados bibliográficos, dados in loco através de observação e aplicação de 

questionários. A flexibilização do trabalho vem alterando as relações sociais de gênero, que 

são baseadas nos papéis que homens e mulheres assumem na sociedade, considerando que 

fomos socializados de forma desigual para o mercado de trabalho; quando se reestruturam a 

relação indivíduo/trabalho, também se reestrutura a relação entre os gêneros. Com a redução 

contínua de direitos básicos no trabalho remunerado, causado pela busca incessante do 

capital, e a inserção desigual da mulher no mercado de trabalho, percebesse que as relações de 

gênero são produzidas e reproduzidas atreladas a modelos desiguais de conduta, para homens 

e mulheres. Este processo de socialização distinta de papéis masculinos e femininos conduz a 

diferentes processos de acumulação de bens e de acesso aos direitos básicos, como a saúde. 

Ao entender esse cenário, procurasse nesta pesquisa, discutir o papel de homens e mulheres 

trabalhadores na feira livre de Picos e sua inserção no mercado informal, as estratégias de 

solidariedade e resistência frente às dificuldades impostas pela precarização do ambiente de 

trabalho, no âmbito da saúde e renda. 
 

Palavras-Chave: Gênero. Flexibilização. Saúde e Precarização do Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This study aims to analyze the flexibility of the work and its impact on gender relations of 

workers in open street of Picos. This study tries to capture the unfolding of the precarious 

health conditions of the fairgrounds and accumulation of income. The methodology used was 

a triangulation of methods, a qualitative approach to analyzing and interpreting data, 

conducting data collection, bibliographic, data on the spot through observation and 

questionnaires. Flexibility of work is changing the social relations of gender, which are based 

on the roles of men and women take in society, considering that we have been socialized to 

the uneven labor market, when it restructured the relationship between individual work, also 

restructures the relationship between genders. With the continuous reduction of basic rights in 

paid work, caused by the relentless pursuit of capital, and uneven participation of women in 

the labor market, we see that gender relations are produced and reproduced tied to unequal 

models of conduct for men and women. This process of socialization of distinct male and 

female roles lead to different processes of asset accumulation and access to basic rights such 

as health. By understanding this scenario, we tried in this research, discuss the role of men 

and women workers at the open of Picos and their insertion in the informal market, the 

strategies of solidarity and resistance against the difficulties imposed by the precariousness of 

the workplace, in health and income. 

 

 

Keywords: Gender. Flexibility. Health & Insecurity of Work 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 A relação homem/trabalho remunerado é temática contínua de análises e estudos, pois 

sua condição multideterminada  gera diferentes abordagens, além da dinamicidade do 

processo ao longo do tempo,  com diferentes significações para a sociedade, a relação 

trabalho/trabalhadores refletem as relações de poder vigentes , no campo político, econômico 

e social. Em função do capitalismo, a condição do trabalhador sofre contínuas adaptações a 

fim de atender às exigências do mercado. Os desdobramentos do sistema capitalista têm 

apresentado seus resultados no mercado de trabalho, de forma negativa para as conquistas 

trabalhistas. Com a crescente automação e outras estratégias de redução de capital humano 

através do uso da tecnologia, sempre buscando o aumento da lucratividade, o quantitativo de 

indivíduos da chamada população sobrante é cada vez maior. Continuamente são reduzidas as 

frentes de trabalho e o termo estabilidade é cada vez mais ausente nos discursos do 

trabalhador, sendo sua relação com o mercado caracterizado pela instabilidade. Soma-se a 

toda essa problemática de incertezas os novos padrões na relação empregado/empregador, 

através do processo de flexibilização, onde as estruturas de organização são redefinidas a fim 

de aumentar os lucros à custa da reduzida oferta ou manutenção dos direitos do indivíduo.  

 São exemplos da flexibilização, além da ampliação da jornada de trabalho e/ou 

redução de benefícios básicos, o processo de terceirização, faceta do neoliberalismo que 

emprega e pulveriza os vínculos, enfraquecendo as representações trabalhistas. A 

flexibilização, longe de ser um processo isolado, é mais uma representação do modelo 

capitalista de acumulação, que se metamorfoseia em novas estruturas e releituras de 

exploração na contínua e incessante busca por novos mercados e novos produtos de consumo 

e aumento da lucratividade. 

 A busca pela inclusão/permanência nos postos de trabalho obriga o indivíduo a se 

submeter às exigências do mercado que ora o integra, ora dispensa sua força de produção. 

Essa relação de instabilidade promove a precarização, que se caracteriza pelo vínculo com 

reduzida ou inexistente proteção trabalhista, longas jornadas de trabalho, ou qualquer outro 

vínculo que imponha exploração intensa da força produtiva e/ou sofrimento do trabalhador, 

do ponto de vista físico ou mesmo mental. 

 Nesta perspectiva, encontramos o trabalho informal como representação dessa 

realidade precária. Longe de ser um processo à parte da economia, a relação formal/informal 
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está mais próxima que distante. A facilidade em adentrar no trabalho informal, por apresentar 

uma variedade de atividades, não significa necessariamente acesso a geração de renda 

suficiente e esperada. 

 A inclusão e permanência no mercado de trabalho apresentam-se então como desafio 

para homens e mulheres, devido a redução dos postos de trabalho e as condições precárias a 

que são submetidos para garantir o vínculo pelo maior tempo possível. Para as mulheres, este 

desafio apresenta-se maior, devido outras barreiras construídas a partir da diferenciação 

imposta a homens e mulheres e a questão do trabalho doméstico presente de forma 

significativa na vivência feminina. 

 A relação mulher/trabalho remunerado apresenta um contexto diferenciado 

considerando que o processo de inserção do trabalho feminino foi distinto do trabalho 

masculino, resultante da construção de papéis sociais diferenciados dos indivíduos, em nossa 

sociedade, a partir do gênero. 

 As relações de gênero consideram não somente as diferenças entre homem e mulher 

do ponto de vista biológico, ou seja, não se limitam à questão do sexo. O termo sexo refere-se 

à condição anatomo-fisiológica e é imutável no tempo. Gênero refere-se ao conjunto de 

condutas definidas e reproduzidas dos papéis e espaços diferenciados que homens e mulheres 

assumem. A questão do gênero é mutável no tempo e em cada cultura se estrutura as relações 

de poder entre o feminino e o masculino, quase sempre caracterizado pela subordinação e 

dependência do primeiro em relação ao último. 

 Na sociedade patriarcal a figura do homem é associada à força, resistência e virilidade, 

cabendo a ele o sustento da família. Porém, com a realidade de postos de trabalho escassos e 

remuneração do homem não compatível com as demandas básicas, a mulher foi inserida no 

mercado ora como opção para as ocupações menos atrativas aos homens, ora como grupo 

mais lucrativo para as grandes empresas que buscam mão-de obra barata e abundante. 

 Dividir o espaço produtivo remunerado com os homens não significou dividir o 

trabalho doméstico com eles, assim a mulher que trabalha fora acumula os afazeres do lar e o 

cuidado com os filhos ou outra situação de dependentes (idosos e enfermos). A dupla jornada 

é um risco para a saúde da trabalhadora pela exigência física e psicológica.  

 As desigualdades presentes nas relações de gênero na sociedade são reproduzidas de 

diferentes formas no mundo do trabalho formal: menor remuneração, mesmo em postos de 

trabalho iguais; feminização de setores ou ocupações; divisão sexual do trabalho; reduzida 

participação em funções de comando; maior risco de desocupação, entre outros. 
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 Considerando a situação vulnerável em que se encontra a trabalhadora, no contexto da 

redução de postos de trabalho, identifica-se, através de dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE, uma representação desigual de trabalhadores e trabalhadoras 

no mercado formal e informal. Segundo dados do IBGE, das pessoas com 16 anos ou mais, as 

mulheres ocupavam  51,2% dos postos em trabalho informal, enquanto que os homens 

ocupavam 46,8 %;o rendimento das mulheres no trabalho informal chega a 63,2% do 

rendimento dos homens. Ao considerar a ocupação no trabalho formal
1
, as mulheres 

continuam em situação de desigualdade, representando 48,8% das ocupações (IBGE, 2009). 

Os dados indicam que as trabalhadoras são maioria no trabalho informal e minoria no trabalho 

formal, mesmo com diferença inferior a 10%, levantando questões sobre as causas dessa 

realidade.  Seria a desigualdade de gênero, razão geradora da condução dessa massa para o 

desemprego, subemprego, atividades esporádicas ou outra relação de trabalho subalterna e 

limitante? Ou a desigualdade de gênero minimiza as possibilidades de inserção/permanência 

no mercado formal? 

 Com a acumulação de bens prejudicada pela dificuldade de acesso ao emprego, a 

remuneração desigual e o acúmulo de atividades devido as tarefas domésticas a 

vulnerabilidade da trabalhadora aumenta, tanto no mercado formal como no mercado 

informal. Com o aumento, nos últimos anos, do número de famílias chefiadas por mulheres, 

segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD/2009, a situação 

atinge significativamente seus membros financeiramente dependentes delas, ampliando a 

análise desse fenômeno.  

 Assim estudar o processo de inclusão/exclusão dos indivíduos no mercado, a partir da 

perspectiva de gênero, dentro da reestruturação do mercado, busca (re)conhecer as relações de 

poder geradas na interação homem/mulher e suas diferentes significações e representações 

para o indivíduo e a coletividade. Considerando que o capital absorve a mão de-obra 

masculina e feminina de forma diferenciada, sexualizando as ocupações e construindo 

relações hierárquicas, precisasse identificar as relações de opressão e exploração construídas 

socialmente a partir da questão de gênero.  

 A reestruturação produtiva que vivemos impõe a precarização das atividades e 

compromete a saúde do trabalhador, através das condições ambientais inadequadas, na 

submissão do corpo às exigências da produtividade e na negação do direito à saúde. Investigar 

                                                
1 O PNAD utiliza a definição da OIT para trabalho formal, divulgado no estudo Perfil do Trabalho Decente no 

Brasil, que considera trabalho formal aquele realizado por trabalhadores com carteira de trabalho assinada, 

inclusive trabalhadores domésticos; militares e funcionários públicos estatutários; empregadores; e trabalhadores 

por conta própria que contribuíram para previdência social. 
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como esses processos atingem homens e mulheres colabora com outros estudos dando 

visibilidade à questão e na percepção de contextos globais e locais, necessários à elaboração e 

aplicação de políticas que atendam os indivíduos de forma mais integrada. Também contribui 

na identificação de estratégias de resistência, organização e solidariedade dos grupos frente 

aos problemas de seu cotidiano, construindo o perfil desse trabalhador através de sua atuação 

de forma isolada e coletiva. 

 A feira livre do município de Picos-PI foi selecionada como espaço da pesquisa por 

agregar homens e mulheres no setor informal, setor caracterizado pelo trabalho precário e por  

refletir as relações de gênero culturalmente construídas e assim reproduzidas nas relações de 

trabalho, visto que não está dissociada da dinâmica dos mercados locais e globais .  

           A feira apresenta as características do trabalho precário em toda sua dinâmica, num 

espaço onde convivem o moderno e o arcaico, o urbano e o rural.  Sua estrutura, que remonta 

desde o período medieval , permanece no contexto contemporâneo de forma integrada ao 

capital, mas fora do compasso da modernidade, adaptando-se aos desafios atuais, entre elas a  

concorrência com os supermercados e às novas demandas de consumo. Além da diversidade 

típica desse tipo de comércio, encontramos a realidade da dinâmica rural do município, 

através da presença dos pequenos produtores, que abastecem e vendem na feira. Também 

caracteriza-se pela estrutura física limitada que compromete a saúde dos trabalhadores, pelo 

espaço inadequado para  ocupação (rua) e consequentes riscos advindos desta adaptação. 

   

Aspectos metodológicos 

 

 A pesquisa teve como objetivo geral analisar os impactos da precarização do trabalho 

na feira livre de Picos, discutindo como as relações de gênero repercutem na saúde e geração 

de renda. Para a realização desta analise, a pesquisa teve como objetivos específicos:  

 Caracterizar as condições socioambientais da feira-livre de Picos; 

 Identificar as formas de precariedade social e de precarização da saúde no trabalho na 

feira-livre;  

 Verificar as condições de trabalho da mulher feirante;  

 Identificar as políticas públicas voltadas para as pessoas trabalhadoras da feira-livre. 

 A metodologia da pesquisa se estruturou na triangulação de métodos, estabelecendo 

abordagem qualitativa com enfoque interdisciplinar na análise e discussão dos resultados 

(MINAYO, 1994). Jick (1979 apud Minayo et al.,2005), encontra um valor universal na 

Triangulação de Métodos ao constatar que cada método por si só não possui elementos 



16 

 

suficientes para dar respostas às questões levantadas por uma investigação especifica. Nesse 

sentido, a triangulação metodológica serve como instrumento de iluminação da realidade sob 

vários ângulos mostrando assim, que essa prática propicia maior claridade teórica permitindo 

aprofundar uma discussão interdisciplinar de forma interativa e intersubjetiva (DENZIN, 1979 

apud MINAYO et al,. 2005). A triangulação ―permite criar um processo de dissolução de 

dicotomias: entre quantitativo e qualitativo; entre macro e micro; entre interior e exterior; 

entre sujeito e objeto‖ (MINAYO et al. 2005, p.31). 

          Dentro da proposta de pesquisar fenômenos sociais na abordagem qualitativa 

encontrasse as práticas onde os pesquisadores interpretam o mundo e suas relações, processos 

e fenômenos. Assim o pesquisador ultrapassa os dados quantificáveis, apreendendo a 

realidade do sujeito, sua vivência e seu significado contextualizado. A análise dos fenômenos 

tem como ponto de partida a perspectiva do sujeito, sua inserção nas estruturas sociais, as 

condições internas e externas que constroem e reconstroem o indivíduo e que direcionam suas 

ações e reações. 

Para Minayo (2005, p.15) a pesquisa qualitativa ―parte da compreensão de que a 

realidade social se faz por aproximação e de que é preciso exercitar a disposição de olhá-la 

por vários ângulos.‖, exigindo do pesquisador que penetre nos contextos de tais fenômenos. 

Também permite que o observador se localize numa perspectiva histórica. Denzin &Lincoln 

(2006, p.17) apontam que a pesquisa qualitativa é ―um conjunto de práticas materiais e 

interpretativas que dão visibilidade ao mundo. Essas práticas transformam o mundo em uma 

série de representações, incluindo notas de campo, as entrevistas, as conversas, as fotografias, 

as gravações e os lembretes‖. A realidade é uma construção sócio-histórica sendo necessária a 

investigação da produção de conhecimento dos indivíduos de forma individual e coletiva, ou 

seja, tentar apreender a concepção de mundo do indivíduo, entendendo que ela é influenciada 

pela concepção do grupo em que ele está inserido.  

Quanto ao planejamento da pesquisa, o trabalho foi desenvolvido em três fases: 

1ª Fase: exploratória, tendo como principal resultado a produção do marco teórico; 

2ª Fase: trabalho de campo, tendo como principal resultado o levantamento de dados sobre a 

feira-livre; e 

3ª Fase: análise do material, cujos principais produtos foram  a caracterização das condições 

socioambientais e identificação das formas de precariedade social e de precarização da saúde 

no trabalho na feira-livre de Picos.  

 Com base nos objetivos da pesquisa foi desenvolvido um conjunto de procedimentos 

metodológicos descritos a seguir: 
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1. Revisão da literatura e levantamento de informações gerais sobre os aspectos 

geográficos, territoriais, históricos e sócio-econômicos do município de Picos. Para este 

procedimento metodológico foi utilizado o estudo documental e o estudo bibliográfico. 

O principal resultado desse procedimento foi a caracterização geral sobre a história da 

cidade. 

2. Levantamento e caracterização da feira-livre de Picos mediante visita de campo com 

levantamento de informações in loco e sondagem inicial das condições socioambientais 

e seus rebatimentos na precarização do trabalho e da saúde. Para a coleta das 

informações dois métodos foram utilizados, a saber: a) Levantamento e registro de 

informações relativas às condições socioambientais, de trabalho e de saúde com as 

pessoas trabalhadoras in loco; b)aplicação de questionário e realização de entrevista 

semi-estruturada. 

 O questionário aplicado (APÊNDICE A) foi do tipo que combina perguntas abertas e 

fechadas, podendo coletar dados sócio-econômicos dos entrevistados, encargos familiares, 

dinâmica do trabalho e outros. Nas questões abertas pode-se aprofundar a fim de obter 

opiniões, situação em que não podemos antecipar as possíveis respostas, pois depende da 

próprias vivências do entrevistado e seus posicionamentos são imprevisíveis (Richardson, 

2007). Todas as vantagens e desvantagens do questionário foram consideradas na sua 

elaboração a fim de atingir facilmente os objetivos da pesquisa. O método utilizado para sua 

aplicação foi o contato direto e individual, evitando que os entrevistados deixassem questões 

em branco, além de possibilitar esclarecimentos acerca da pesquisa e seus propósitos. Os 

dados colhidos nos questionários foram analisados, conforme orientação estatística, através do 

software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 12.  

          Realizou-se entrevista semi-estruturada com representantes da associação dos 

trabalhadores, para informações complementares sobre a ação da entidade frente às 

necessidades do grupo. A entrevista semiestruturada apresenta questões abertas nas quais o 

entrevistado teve espaço para discorrer sobre um assunto, mesmo com a possibilidade de 

questões com alternativas de respostas Cortez (2009). A entrevista semiestruturada possibilita 

relatos de experiências e proximidade da subjetividade do indivíduo e assim apreender os 

sentidos construídos na vida cotidiana.  

           Utilizou-se também a observação, a fim de estabelecer uma aproximação com o grupo 

pesquisado e coletar dados sobre seu cotidiano, a proximidade e frequência também minimiza 

alterações de comportamentos rotineiros que possam ser evitados pela presença do 

pesquisador. Entendesse a necessidade de manter a objetividade durante todo o processo, 
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evitando que a aproximação com o grupo interfira na percepção do pesquisador de forma a 

comprometer as análises, pois com a interação ambos serão atingidos. Todas as informações 

foram registradas em um diário de campo, além do registro fotográfico dos espaços da feira, 

seu cotidiano e a presença/ausência de ações de saneamento. As informações colhidas durante 

a observação, após seu registro, foram analisadas e agrupadas por categorias: situações 

comuns aos trabalhadores e situações específicas para os grupos (gênero masculino e 

feminino).   

              A pesquisa documental realizou-se junto à Prefeitura, em especial na Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia setor responsável pelo 

cadastro e organização dos pontos de venda e a  Secretaria de Saúde, a fim de coletar dados 

sobre as ações de saneamento previstas ou em andamento no espaço da feira.  

            A feira livre de Picos possui um grande número de trabalhadores e trabalhadoras, com 

600 pontos cadastrados na Prefeitura Municipal, distribuídos em cinco áreas da cidade e dois 

bairros, necessitando realizar um recorte para desenvolver a pesquisa. Desta forma, foi 

considerada como lócus da pesquisa a feira livre que se concentra nas proximidades da 

catedral da cidade, ou seja, na parte central da cidade, com média de 300 pontos cadastrados e 

a seguinte distribuição: feira de frutas e verduras com 50 pontos cadastrados, a feira de roupas 

com 198 pontos cadastrados e a feira da comida, onde servem refeições, com 40 pontos de 

atendimento, totalizando 298 pontos integrados pela proximidade física e pela contraprestação 

de serviços: os pontos de alimentação consomem os produtos da feira de frutas e verduras e os 

trabalhadores dos pontos de confecções, frutas e verduras almoçam nos pontos de alimentação 

promovendo uma relação de proximidade. Vale ressaltar que a proximidade física também os 

aproxima de problemas comuns: trânsito, segurança, estrutura física comum e outros.  

Foi considerado como trabalhador selecionado para investigação aquele com, no 

mínimo, 3 anos de permanência no local, tempo considerado para conhecer a rotina, a 

vivência, as mudanças ocorridas no local. Os indivíduos participantes da pesquisa seriam 

selecionados por sorteio, a partir do cadastro realizado pela prefeitura. No pré-teste realizado 

percebemos a dificuldade em localizar o ponto de venda pelo número de identificação, pois 

alguns deles são aglutinados devido diferentes integrantes da mesma família possuírem 

pontos de venda e por isso eles agrupam as bancas. Tentamos sortear pelo nome do 

trabalhador, o que não foi satisfatório, pois eles não se reconhecem pelo nome do registro, 

mas por apelidos. Também o cadastro da prefeitura não estava atualizado quanto à ―passagem 

do ponto‖, quando um dos trabalhadores vende o espaço que ocupa na feira, ou então 

encontrávamos somente um ―funcionário‖ substituindo o proprietário do ponto. 
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 Para definição da amostragem, os questionários foram aplicados até a saturação das 

respostas, ou seja, quando não mais surgiram dados novos durante a coleta. Esse método 

produz uma amostra estruturada, da mesma forma que a amostragem estatística, não sendo 

possível definir a estrutura de dados antes da coleta e análise das informações (FLICK, 2009). 

Para ter acesso aos trabalhadores do setor de frutas e verduras, foi de fundamental 

importância a participação do representante da Associação de Trabalhadores da Feira Livre de 

Picos – AVAPI, que facilitou o contato e minimizou a resistência dos trabalhadores em 

participar da pesquisa. No setor de roupas a aplicação tornou-se mais demorada pela ausência 

dessa representação sindical, sendo necessários vários dias de contato para conseguir o 

quantitativo necessário de pesquisados. 

 Assim, a presente investigação se desenvolveu no contexto macro da pesquisa 

―Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas de Superação das Desigualdades de 

Gênero: Impactos das Condições Socioeconômicas, Ambientais e de Saúde no Trabalho da 

Mulher na Agricultura Familiar‖ (Edital MCT/CNPq/SPM-PR/MDA Nº 020/2010 Processo 

nº 402232/2010-0), que vem sendo desenvolvido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Gênero, Raça, Meio Ambiente e Planejamento de Políticas Públicas – GRAPP/UFPE, sob a 

coordenação da Professora Drª Vitória Régia Fernandes Gehlen. 
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- CAPÍTULO I - 

A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

1.1 Precarização do trabalho e seus rebatimentos na saúde 

 

 Os programas de reformas econômicas neoliberais implementados na década de 1990 

produziram mudanças profundas na estrutura socioeconômica brasileira. Entre os resultados 

diretos destas reformas estão o aumento do desemprego, a precarização das relações do 

trabalho, o processo de empobrecimento, a constituição de um modelo de sociedade dual – 

onde existe um pequeno setor de integrados e outro que vem se tornando excluído 

socialmente (ANDERSON et al, 1997). Tal modelo vem consolidando a inserção precária no 

trabalho - gerado a partir das mudanças institucionais do Estado - e constituindo um fator de 

vulnerabilidade para todas as pessoas trabalhadoras, caracterizada pela ausência da prestação 

de serviços como a saúde.  

 Neste contexto, a flexibilidade das relações de trabalho foi estabelecida ao longo da 

década de através dos mecanismos de mercado, impulsionada pelos altos níveis de 

desemprego, gerado a partir das mudanças institucionais do Estado. A transformação 

neoliberal da economia vem deteriorando as condições de vida das pessoas trabalhadoras, 

diminuindo suas possibilidades de acesso aos recursos da saúde e ao emprego, com 

consequências particulares, para homens e mulheres, em suas opções e condutas (BENERÍA, 

1999). 

 As informações apresentadas nesta dissertação são analisadas sob a perspectiva de 

gênero. A noção de gênero surge da idéia de que o "feminino" e o "masculino" 

não são eventos naturais ou biológicos, mas construções culturais. O gênero é a simbolização 

que cada cultura elabora sobre a diferença sexual, estabelecendo normas e expectativas sobre 

os papéis,  os comportamentos e os atributos de pessoas em função de seus corpos. O gênero é 

o conjunto de significados sociais e culturais que determina o fato de ser homem ou mulher 

em uma determinada sociedade (LAMAS, 1994). Ser homem ou mulher define um lugar 

simbólico e material que gera uma performance específica na divisão geral do trabalho e, por 

fim, a distribuição de papéis e funções entre os gêneros.  

 A implementação de programas de ajustamento estrutural produziu os efeitos 

consideráveis nas vidas das mulheres e dos homens nos últimos anos.  Tais efeitos são ainda 

maiores nas mulheres, como por exemplo: saúde e segurança das mulheres, o acesso à 



22 

 

educação, renda, emprego, condições de trabalho, acesso à terra e a propriedade, e as decisões 

nas relações familiares, de saúde mental, a auto-estima, as taxas de fertilidade, a 

periodicidade, local de residência, o acesso à informação,  uso dos serviços públicos, cargos e 

oportunidades de vida. Na verdade, as mulheres e as organizações sociais têm sido obrigadas 

a assumir algumas das funções anteriormente exercidas pelo Estado, que encontrasse ausente 

ou suas ações são ineficazes. Tem-se, como exemplo, a construção de hortas comunitárias em 

comunidades carentes, desenvolvidas por organizações, sem apoio governamental ou a 

construção de cisternas ou outra aplicação de tecnologia social. Assim a mulher precisa 

investir mais do seu tempo em estratégias de produção para as tarefas domésticas e 

comunitárias, como compras e processamento de alimentos (SPARR, 1994). 

 As políticas sociais, cujo objetivo tem sido atenuar os efeitos "indesejáveis" de 

modelos econômicos neoliberais têm se centrado na mulher como principal agente de 

transformação, em contextos adversos. Em programas comunitários, como obras de 

saneamento ambiental, as políticas sociais repousam no envolvimento direto das mulheres, 

estendendo sua jornada de trabalho não-remunerado e reforçando uma estrutura de 

subordinação de gênero (VILAS, 1998). 

 O trabalho reprodutivo não-remunerado das mulheres tem sido excluído da análise dos 

impactos dos programas de ajustamento estrutural (FELDMAN, 1992). O trabalho não-

remunerado das mulheres é considerado como disponível, infinitamente elástico, capaz de 

prolongar-se para cobrir os cortes em outros recursos necessários a sobrevivência (AFSHAR e 

DENNIS, 1992. p.07). Estes programas afetam as mulheres como produtoras, administradoras 

de consumo das famílias, mães, responsáveis e participantes na vida da comunidade 

(STEWART, 1992). 

 Estas políticas estatais também produziram mudanças no setor público de atenção à 

saúde. Estas incluem o processo de transformação do sistema saúde, que engloba a 

descentralização dos serviços públicos, a privatização completa ou parcial dos mesmos e as 

alterações nos quadros regulamentares que definiram os critérios e as condições de acesso 

aos cuidados médicos.  

 O processo de reforma tem afetado a acessibilidade aos serviços de saúde, repassando 

os custos da atenção à saúde do Estado para as famílias, com efeitos particulares sobre as 

mulheres, pois culturalmente, a função do cuidar é responsabilidade feminina e a 

ausência/limitação deste atendimento, amplia as atividades sob responsabilidade delas. Este 

processo tem sido denominado como ―privatização da sobrevivência familiar‖, ou 

seja, a transferência das responsabilidades deveria ser desenvolvida pelo Estado às famílias. 
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Nesta perspectiva, as mulheres são particularmente valorizadas nos cuidados de saúde dos 

membros da família, resultando em uma perspectiva instrumentalizadora, que reflete as 

funções socialmente atribuídas ao gênero feminino (DURAND E GUTIERREZ, 1998). 

 As pessoas que são excluídas do sistema e que dependem do que o Estado oferece 

para cuidar e promover a sua saúde vem sofrendo com as consequências da diminuição dos 

orçamentos nacional, estadual e municipal na área.  Os velhos direitos se converteram em 

mercadorias, cujo desfrute, longe de ser uma responsabilidade dos governos, passou a 

depender, graças às desregulamentações e privatizações de áreas inteiras da gestão 

governamental, do dinheiro dos cidadãos (BORÓN, 1999). Em resumo, as políticas 

neoliberais aplicadas nos últimos anos têm cerceado o exercício de dois direitos humanos 

básicos: o emprego e a saúde.  

 Embora a participação das mulheres no mercado de trabalho tenha crescido,  está 

longe de ser equitativa com a dos homens. Na verdade, elas se concentram em alguns tipos de 

ocupações femininas e estão sub-representadas entre as pessoas trabalhadoras a tempo 

parcial e "informal", e ganham salários inferiores aos homens com iguais níveis 

de educação (CERRUTI, 1999). 

              Durante as últimas décadas uma mudança considerável vem ocorrendo na 

participação feminina no mercado de trabalho, que tem sido definida como feminização da 

força de trabalho. Este conceito descreve o fato de que as mulheres formam uma parte 

crescente no conjunto total da força de trabalho das sociedades capitalistas industriais. Os 

fatores que explicam esta feminização do mercado trabalho não estão necessariamente 

relacionados com a melhoria do posicionamento das mulheres no mundo do trabalho. 

         As mulheres têm tomado parte historicamente do trabalho produtivo, dentro e fora  do 

domicílio. A natureza deste trabalho varia de uma cultura para outra, mas geralmente foi 

classificado em quatro categorias: trabalho agrícola, comercial, doméstico e assalariado. No 

entanto, o trabalho na esfera doméstica não tem sido considerado como "trabalho", pois, de 

fato o conceito de trabalho tem sido entendido e definido como o trabalho remunerado fora do 

domicílio. Por isto, "o valor do trabalho doméstico e de subsistência não é reconhecido ― 

(MOORE, 1988). Assim, a crescente participação das mulheres no mercado de trabalho não 

provocou uma reavaliação da esfera pública em detrimento do doméstico-privado. 

 Na verdade, a relação entre trabalho doméstico e não-doméstico está sujeitos às 

determinações históricas.  É com o capitalismo que emerge e persiste uma rígida 

distinção entre o trabalho doméstico  e o trabalho produtivo em espaços de 

trabalho "públicos". Esta divisão de esferas por gênero foi construído diferenciando umas 
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tarefas como domésticas e outras  como não-domésticos. Em particular, 

esta separação de significados laborais por gênero no interior do domicílio determina que o 

cuidado das crianças seja destinado às mulheres e isto se situa além do papel 

propriamente reprodutivo, assumindo uma carga simbólica de atributo pré-social da 

condição (HEILBORN, 1991; OLIVEIRA e ARIZA, 1999). 

 A divisão sexual do trabalho é entendida como a divisão social de tarefas em função 

do gênero, implicando um padrão social em que as mulheres assumem determinados papéis 

de gênero e os homens outros.  As mulheres são geralmente confinadas ao 

trabalho doméstico não-remunerado, enquanto os homens dominam empregos 

assalariados (AMORÓS, 1995). Mas junto com este trabalho doméstico não-remunerado, as 

mulheres também trabalham fora de casa. A dupla jornada define a participação das mulheres 

em ambas as esferas, produzindo nelas a busca cotidiana para torná-los compatíveis.   No 

Brasil, segundo dados do PNAD, em 2009, os homens gastaram, em média, nos afazeres 

domésticos 9,5 horas semanais enquanto que as mulheres  gastaram  22h semanais.  

 No entanto, essa conceituação tem sido redefinida recentemente com a tripla jornada 

de trabalho, devido à crescente participação das mulheres nos 

espaços comunitários, políticos e sindicais. Se a proporção de mulheres no mercado de 

trabalho cresceu foi a partir dos anos de 1990 que a sua força de trabalho se tornou mais 

flexível. Isto sugere um aprofundamento das condições pelas quais as mulheres estão sendo 

empregadas, mais do que uma ruptura com as práticas do passado, já que cada vez mais as 

oportunidades de emprego são trabalhos de baixa remuneração e de menor qualificação.  Os 

trabalhos de meio expediente, informal e temporário têm sido um fator importante em 

proporcionar às mulheres uma maior participação no mercado de trabalho, permitindo a 

combinação entre o trabalho remunerado fora do domicilio com as demandas domésticas e 

cuidados das crianças.  

 Em outras palavras, o trabalho remunerado tem permitido às mulheres trabalhar por 

um salário, o que representa uma forma de independência econômica, mas dentro das 

limitações de tempo e energia que produz a divisão por gênero das atividades domésticas 

(GEHLEN, 2010). 

 O fato de que este tipo de trabalho traga benefício às pessoas trabalhadoras é discutível 

(OLIVEIRA e ARIZA, 1999). Por um lado, as pessoas trabalhadoras do setor informal são 

vistos como membros marginais da força de trabalho, não têm proteção laboral e executam 

um trabalho de baixo status e mal remunerado. Por outro lado, as pessoas que trabalham 

tempo parcial têm menos possibilidades de encontrar emprego com boas condições de 
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trabalho, como por exemplo, pagamento de férias, auxílio-doença, aposentadorias e planos de 

pensões profissionais, oportunidades de promoção e treinamento, ou de empregos em 

empresas sindicalizadas. Esta forma de trabalho "informal" se transferiu para o setor formal 

do mercado de trabalho durante os últimos dez anos como nome de flexibilização do trabalho. 

 A precariedade no emprego é outro componente fundamental para analisar a atual 

forma de inserção laboral.  Devido à flexibilização do trabalho, o mercado produz a expansão 

e a promoção de formas de trabalho que eram características do emprego feminino - trabalho 

em tempo parcial e informal (CERRUTI, 1999) – onde a força de trabalho é contratada de 

acordo com padrões informais: instabilidade laboral, salário abaixo do mínimo, ausência de 

proteção legal, inexistência de organização sindical e eliminação ou diminuição da cobertura 

de saúde. Este modelo produziu uma redução da participação masculina no mercado de 

trabalho ao mesmo tempo em que incrementou a inserção das mulheres nele. Esta situação 

sugere que as mulheres se incorporaram ao mercado de trabalho para complementar a renda 

familiar repondo a renda dos homens que estavam desempregados. Estas diferenciações no 

mundo do trabalho por gênero influem diferentemente no gênero e na busca de atenção à 

saúde por parte das mulheres (GEHLEN, 2010). 

             De outra forma, com o aumento do desemprego entre os homens, há uma reordenação 

dos papéis de provedores na família. Antes no papel de ―colaboradora‖ da renda familiar, ela 

passa a ser responsabilizada pelo sustento e sentindo-se responsável pela manutenção do lar. 

Essa transição de papéis mascara a dupla jornada, a exploração e a violação contínua de seus 

direitos que a mulher se submete para atender à essa nova exigência. 

 A atenção à saúde das mulheres e homens está relacionada a fatores socioeconômicos, 

ambientais e culturais, tais como a participação no mercado de trabalho, papéis de gênero e 

degradação ambiental. O processo de saúde-doença das mulheres está intimamente 

relacionado com a condição da mulher em uma sociedade discriminatória e desigual. Sua 

condição de gênero, classe, raça, etnia e  geração afeta e condiciona sua qualidade de vida 

e seus processos de doença.  

 A flexibilização no mercado de trabalho produziu consequências indesejáveis na 

saúde das mulheres e dos homens como a falta de seguro-saúde, a exposição a um 

meio ambiente degradado, longas jornadas de trabalho, a insegurança econômica, baixa 

remuneração, estresse, perda da autoestima, redução do intervalo de descanso, 

impossibilidade de ausentar-se por questões de saúde. Nas mulheres, entre estes efeitos pode-

se agregar  a discriminação ocupacional e salarial, que determinam um maior nível de pobreza 

relativa e, portanto, menos acesso aos cuidados de saúde.  A dupla ou tripla jornada 
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de trabalho produz a incapacidade de frequentar os serviços de saúde devido à 

incompatibilidade das longas horas de trabalho em que estão envolvidas.  

             Com a divisão sexual do trabalho, homens e mulheres acabam segregados não apenas 

em funções, mas conseqüentemente em situações específicas de desgaste, mascaradas sob a 

justificativa de que está em atividades menos danosas à sua saúde. Assim  a trabalhadora 

expõe-se continuamente a riscos à sua segurança, submetendo o corpo às exigências do 

mercado. A análise da saúde da trabalhadora amplia-se para além da maternidade, incluindo a 

construção de uma identidade coletiva, um reconhecimento como pertencente a um grupo, 

como afirma Dejours (1994): ―Quando a qualidade do meu trabalho é reconhecida, também 

meus esforços, minhas angústias, minhas decepções, meus desânimos adquirem sentido‖. O 

entendimento que seu labor tem significação na sociedade é importante na construção da 

identidade do trabalhador além de ser elemento protetor da saúde mental, ter o valor do seu 

trabalho negado é negar o sentido, a razão de seu esforço. No caso da mulher, a discussão é 

ampliada, pois normalmente as atenções à saúde da mulher no trabalho estavam voltadas a 

preservação de sua condição reprodutiva, assim, ampliasse a proposta de ver a saúde além do 

contexto da maternidade analisando os impactos de cada função laboral no corpo do 

indivíduo, de acordo com a exigência física da atividade. 

              A promoção da saúde, além de ser um direito do indivíduo, é fator de 

desenvolvimento de uma nação. Mesmo existindo legislação, regulamentação e 

desenvolvimento de políticas de saúde do trabalhador observam-se grande disparidade entre a 

realidade das práticas de promoção à saúde no país.  Para Souto (2003) a saúde é resultante de 

um estado de equilíbrio, onde os múltiplos e diversos fatores que tem influência sobre ela 

estão igualados. A preocupação com a saúde do indivíduo abrange um a relação equilibrada 

entre as condições biológicas e o meio físico e social, incluindo o espaço em que ele está 

inserido e convive. Ao indivíduo é garantido o direito à saúde e definido ao Estado sua 

responsabilidade, na Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, o Art. 3º diz que:  

―A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a 

alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, 

a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis 

de saúde da população expressam a organização social e econômica do País.‖        

 

 A saúde é expressão de condições sociais, culturais e históricas das coletividades em 

que o trabalho desempenha papel crucial. O trabalho realizado em nossa sociedade é 

determinado por complexo entrelaçamento de relações de poder, sociais, econômicas e 

políticas, pelos contextos históricos e os processos de dependência/autonomia do mercado 
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global.  Essa convergência de interesses vai definir a organização e gestão do trabalho (quem 

faz, como faz, quando faz) e atingir a condição física e psicológica do trabalhador. No 

cotidiano laboral percebesse como o corpo e a mente do indivíduo são submetidos ao ritmo 

intenso,  às condições de trabalho, a hierarquia de funções, os procedimentos de realização de 

tarefas, as metas de produtividade, a fragmentação das funções, num processo de 

naturalização da exploração. 

              Nesse momento de globalização e reestruturação produtiva, aumenta a necessidade 

de (re)conhecer a realidade vivida pelos  trabalhadores e trabalhadoras além do ambiente 

interno de trabalho, como também em seu cotidiano, nos locais de convívio,  moradia e lazer, 

ampliando as análises, as interrogações  e incorporando enfoques que colaborem para a 

apreensão das desigualdades e heterogeneidades produzidas. O espaço doméstico está 

conectado com o espaço do trabalho, influenciando nas tomadas de decisões, orçamento 

familiar, organização do tempo livre, processos associativos e espaços de convivência, custos 

com seguridade social e outros.  

               A garantia do direito à saúde e aos serviços públicos nesta área são foco das políticas 

de atendimento ao indivíduo, mas percebe-se grandes desafios na ampliação do acesso aos 

benefícios. Para Brito (2000), o sistema de proteção social no país caracteriza-se por:  

um alto grau de centralização, com definição de prioridades e diretrizes ditada pelo 

nível federal; oneroso, pela superposição de programas, clientelas e serviços intra e 

entre as esferas federal, estadual e municipal; acentuadamente privatizado, com 

parcela significativa dos serviços sendo prestada pelo setor privado — lucrativo e/ou 

filantrópico; discriminatório e injusto, porque nível de renda e/ou inserção no 

mercado de trabalho acabam por se transformarem na prática no principal critério de 

acesso aos benefícios e serviços prestados; com fontes instáveis de financiamento, 
provenientes de recursos fiscais e tributários complementados por outros de variada 

natureza, compondo um conjunto desarticulado e fragmentado, além de variável 

quanto à sua vinculação ou não a gastos específicos; dentre outros. (CEDESC,1996) 

 

          As políticas públicas de saúde também sofrem com essa herança que dificulta ações 

capazes de contemplar as carências dos diferentes segmentos sociais. Segundo Farah (2004) 

em relação às políticas públicas, as pressões dos movimentos se dirigiram a diferentes níveis 

de governo, dependendo da distribuição de competências em cada campo de política pública. 

As questões relativas à saúde, por sua vez, foram dirigidas, em um primeiro momento, ao 

Governo Federal. À medida que a descentralização se iniciou as pressões também sofreram 

um redirecionamento, deslocando-se parcialmente para os governos estaduais e para os 

municípios. 
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 Dentre as condições de saúde necessárias ao bom desenvolvimento do indivíduo no 

âmbito privado e da produção, destaca-se o saneamento ambiental. O Saneamento ambiental é 

o conjunto de ações que tendem a conservar e melhorar as condições do meio ambiente em 

benefício da saúde, segundo a SAHOP, e requer políticas para sua efetividade.   

 Segundo o IBGE (2004 p. 214), 

a precariedade nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta 

e destino final dos resíduos sólidos, drenagem urbana, bem como a higiene 

inadequada, se constituem em risco para a saúde da população, sobretudo para as 

pessoas mais carentes dos países em desenvolvimento, que ainda ficam com sua 

dignidade afetada. 

 

 O saneamento básico é um meio eficaz de prevenção de doenças, além de outras 

atividades de saúde pública. A OMS (Organização Mundial de Saúde) considera que o 

―saneamento é o controle de todos os fatores do meio físico do homem que exercem ou 

podem exercer efeito deletério sobre o seu bem-estar físico, mental ou social‖.    

 Alguns fatores predisponentes a proliferação das doenças, que podem ser evitadas são: 

ambiente poluído, inadequado destino do lixo, não disponibilidade de água de boa qualidade, 

e má deposição de dejetos. A área de atuação do saneamento é muito ampla, e tende sempre a 

aumentar, devido à grande necessidade de se controlar a ação do homem sobre o meio 

ambiente. Soluções técnicas de saneamento cada vez mais avançadas, aperfeiçoadas e eficazes 

são necessárias para controlar os problemas ambientais, decorrentes do crescimento 

populacional e desenvolvimento industrial. Entre as atividades vamos destacar o Saneamento 

dos locais de trabalho, que é o foco dessa pesquisa. 

             Segundo dados do IBGE, de 2004, as internações hospitalares relacionadas por 

saneamento ambiental inadequado por 100 000 habitantes - Brasil - 1993-2002, demonstraram 

que os registros foram reduzidos em quase 50% no período estudado. Em 1993 o Brasil 

registrou 730 internações, em 2002 foram registradas 375 internações. 

             Na mesma pesquisa foram apresentados os registros por região e unidade da 

federação, no ano de 2002. Os estados que apresentaram os maiores registros de internações 

foram: Rondônia, Piauí, Pará e a Paraíba. O Piauí registrou 1.198 casos de internação, 

enquanto que o estado de São Paulo registrou 105 casos de internação, o menor registro 

apresentado no estudo. 

           Em ambientes de trabalho também percebemos a importância do saneamento na 

prevenção de doenças ocupacionais, oferecendo tanto ao trabalhador e às pessoas que se 

utilizam dos serviços, um ambiente saudável e seguro. O trabalho informal, por encontrar-se à 
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margem da legislação trabalhista e submeter o trabalhador a condições limites de produção, 

agride continuamente sua saúde, e o espaço em que estas atividades são realizadas têm efeito  

direto na saúde.  

 

1.2 A precarização do trabalho e seus impactos nas relações de trabalho 

 

              No mercado de trabalho identificam-se redefinições do capitalismo a fim de garantir 

a apropriação contínua de bens, mas essas acomodações trazem novas configurações: as 

transformações das relações de trabalho e a perda dos padrões de proteção social dos 

trabalhadores e dos setores mais vulnerabilizados da sociedade e assim os direitos sociais 

estão cada vez mais ameaçados (YAZBEK, 2001). A dinâmica do trabalho é definida quase 

que isoladamente pelos empregadores, tendo o aumento dos lucros seu referencial nas 

decisões. 

            As conquistas dos direitos sociais e políticos, a articulação entre esses diretos e 

proteção social que caracterizou a proposta do Wefare  State entrou em crise antes mesmo de 

atingir seu objetivo. Com sua desestruturação crescente nos países do Norte e aumento da 

desregulamentação do trabalho nos países do Sul, acrescidos da ampliação do desemprego 

estrutural, os capitais implementam alternativas de trabalho crescentemente ―informais‖, de 

que são exemplo as distintas formas de terceirização (ANTUNES, 2005). 

            O capitalismo se redefine, as relações de trabalho se transformam e também, como 

afirma Antunes (1999), os trabalhadores de hoje são diferentes daqueles descritos nos textos 

de Marx e Engels quando a idéia de trabalhadores se confundia com o proletário, devido a 

maioria dos trabalhadores da época estarem inseridos na indústria. O autor redimensiona o 

significado definindo uma ―classe-que-vive-do-trabalho‖, ―... que compreende a totalidade 

dos assalariados, homens e mulheres que vivem da venda da sua força de trabalho e que são 

despossuídos dos meios de produção‖ (ANTUNES, 1999, p. 196).  

          Amplia-se o conceito marxiano, incorporando a totalidade dos seres sociais que tiram 

sustento da remuneração de sua força de trabalho, sejam estes trabalhadores produtivos ou 

improdutivos, configurando uma classe mais heterogênea, complexificada e fragmentada 

(Coutinho, 2006). Da mesma forma que surge uma  nova caracterização para esta classe ―a 

expansão capitalista cria uma população sobrante, disseminando a desemprego de longa 

duração, o trabalho precário, instável e intermitente e outras modalidades da relação 

trabalho/capital caracterizados pela pobreza, exclusão e subalternidade‖(YAZBEK ,  2001). 
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          Essa condição desigual de trabalho não vê fronteiras. Com a transnacionalização da 

economia, os países mais desenvolvidos tecnologicamente transferem suas indústrias para os 

países periféricos buscando, entre outras vantagens, adoção de salários mais baixos. A corrida 

incessante de novos mercados produtores e consumidores que alimentem o capitalismo estão 

transformando alguns países em reservatórios de força de trabalho para as multinacionais.  A 

uniformização do cenário político, econômico e social (neoliberalismo/capitalismo) reproduz 

em todo o mundo as desigualdades em maior ou menor escala.  

 Nos países do Norte, que um dia chamou-se de Primeiro Mundo, ainda se preservam 

alguns resquícios da seguridade social. Os países do Sul, que nunca conheceram o estado de 

bem estar social, ―os homens e mulheres disponíveis para o trabalho oscilam entre a busca 

quase inglória do emprego ou o aceite de qualquer labor‖ (Antunes, 2000, p. 35). 

           O neoliberalismo não está inserido somente como uma forma de organização 

econômica/política, mas na construção de uma cultura pelo qual se amplia a sujeição das 

pessoas trabalhadoras, uma banalização da pobreza e uma relação homem/trabalho desprovido 

de  vontades, a auto-estima e a dignidade.  

 Outra característica do neoliberalismo é a flexibilização, acompanhada por ênfase na 

modernização, eficiência e técnicas associadas de gestão (entre eles o toyotismo) com uma 

organização do trabalho massificante e desprovida de sentido.  Junto com a flexibilização, 

caracterizada por novas relações empregador/empregado/trabalho vemos a precarização do 

trabalho cada vez mais frequente. A precarização pode ser definida, segundo Thébaud- Mony 

(1994 apud BRITO, 2000, p.200) de maneira descritiva ―tanto em relação às novas formas de 

emprego, designadas como atípicas,quanto em relação às condições de trabalho em função do 

enfraquecimento ou perda de direitos sociais, sindicais, de prevenção e de reparação dos 

riscos‖. Inclui o trabalho a domicílio, a terceirização, o trabalho em tempo parcial, o trabalho 

informal, os contratos temporários, o trabalho sazonal, mas também designa aqueles nos quais 

a organização é rígida e é intenso o sofrimento físico e mental. 

 No mundo do trabalho, tantos homens como as mulheres foram atingidos pelo 

processo de precarização. Devido a sua inserção desigual no sistema de produção, as 

conseqüências da precarização serão diferenciadas.  

 A condição proletária, no século XVII, representa a precarização do trabalho na época, 

com uma regulação mínima e extensa exploração da atividade humana. Na segunda fase da 

Revolução Industrial a precarização apenas tomou uma nova roupagem devido à necessidade 

de uma maior regulação dos direitos trabalhistas, evitando parte dos excessos. Atualmente, 

com a terceirização, a flexibilização, as crises do capitalismo, a precarização do trabalho está 
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presente tanto no setor formal como no setor informal, atingindo o trabalho de forma 

heterogênea, contínua e crescente. 
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- CAPÍTULO II – 

AS RELAÇOES DE GÊNERO NO MUNDO DO TRABALHO 

 

 

 Como a construção da ideia de gênero é relacional, quer enquanto categoria de análise 

quer enquanto processo social e refere-se à construção da identidade do homem e da mulher, 

abrangendo para além da questão biológica, a questão social e cultural. O conceito de relações 

de gênero deve ser capaz de captar a trama de relações sociais, bem como as transformações 

historicamente por ela sofridas através dos mais distintos processos sociais, trama esta na qual 

as relações de gênero têm lugar (SAFFIOTI apud COUTINHO, 2006).  É um conceito 

histórico, resultante das interações sociais, econômicas e políticas e que variam de lugar para 

outro, de um tempo para outro, numa constante dinâmica de representações. Scott (1990) 

conceitua gênero mostrando que o corpo se transforma em motivo de investigação histórica e 

sociológica e que seu significado pode ser diferente de acordo com cada contexto.  

 As relações de gênero, para além de constituir os papéis de homem e de mulher, 

constituem a base das relações sociais. Dessa forma, as construções e desconstruções dos 

papéis sociais de homem e mulher e suas relações, ao longo da história resultaram em 

constantes estudos sobre gênero.  

 Como define Frota (2004, p.16) ―gênero é igualmente utilizado para designar as 

relações sociais entre os sexos. É uma maneira de indicar construções sociais, ou seja, a 

criação inteiramente social de idéias sobre os papéis adequados aos homens e mulheres.‖ 

 Carneiro (2004) afirma que as diferenças não gerariam problemas, mas na cultura 

ocidental ser diferente significa ser inferior e assim a construção da identidade feminina se faz 

de forma negativa através dos estereótipos existentes sobre a mulher (como por exemplo, o 

mito da fragilidade). A autora aponta ainda que a construção da identidade feminina, hoje, é 

um processo que tende a superar ―o modelo introjetado de rainha do lar, do destino inexorável 

da maternidade, da restrição ao espaço doméstico familiar e o resgate da potencialidade‖. 

(LOMAS 2005, p.262) considera que: 

Em consecuencia, La construcción de las identidades masculinas y femeninas em las 

sociedades humanas no ES solo El efecto natural e inevitable del azar biológico sino 

también, y sobre todo, El efecto cultural de influencia de una serie de factores 

familiares, escolares, económicos, ideológicos y sociales. Hombres y mujeres somos 

diferentes no sólo porque tengamos um sexo inicial distinto, sino también porque 

nuestra socialización es distinta. 
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              Para Dejours (2007, p.85) gênero remete não à sexualidade ―mas à construção social 

de condutas especificamente identificadas como características do gênero masculino ou do 

gênero feminino‖. 

            Scott (1990) conceitua gênero mostrando que o corpo se transforma em motivo de 

investigação histórica e sociológica e que seu significado pode ser diferente de acordo com 

cada contexto. Assim, é preciso compreender a multiplicidade do gênero, pois sua 

caracterização é tão dinâmica quanto às interações sociais que o transformam. É um conceito 

histórico, resultante das interações sociais, econômicas e políticas e que variam de lugar para 

outro, de um tempo para outro, numa constante dinâmica de representações.  

          Na relação homem-indivíduo, deve-se considerar que o organismo humano sofre 

excitações exógenas e endógenas continuamente. Cada excitação vai ter resultados diferentes 

em cada trabalhador devido sua subjetividade. Cada indivíduo não chega ao local de trabalho 

como uma máquina nova, mas sim como resultado de sua história pessoal passada, e essa 

particularidade se expressa em suas aspirações e necessidades psicológicas, bem como suas 

estratégias de descarga da sua energia psíquica (DEJOURS, 1994). Dentro de uma condição 

precária de produção, o indivíduo deixa de ter uma relação equilibrante com o trabalho. Onde 

ele encontraria realização, encontra frustração e/ou sofrimento. A compreensão de que o 

trabalho possui uma particularidade onde o corpo é instrumento significa que as dimensões 

existenciais presentes nessa condição não podem deixar de ser analisada 

             A inclusão feminina na sociedade, e, especificamente, no mercado de trabalho, 

respalda-se nas relações generificadas de exploração e de opressão do masculino sobre o 

feminino (COUTINHO, 2006). 

              A presença feminina no mundo do trabalho a insere na classe-que-vive-do-trabalho, 

que é tanto masculina quanto feminina, e assim sua composição é tão diversa, heterogênea e 

complexificada (ANTUNES, 2007). Destaca que a contradição nas relações indivíduo e 

classe, como classe e gênero se agravaram na era contemporânea, sendo necessário apreender 

a dimensão de exploração e opressão percebidas nas relações capital/trabalho e 

homem/mulher afim da emancipação feminina. 

          A inclusão da mulher no mercado foi realizada em situações desiguais, produzindo a 

divisão sexual do trabalho e a feminização da pobreza, entre outros desdobramentos.  Esta 

expansão do trabalho feminino tem, entretanto, um movimento inverso quando se trata da 

temática salarial, onde os níveis de remuneração das mulheres são inferiores àqueles 

recebidos pelos trabalhadores, o mesmo ocorrendo em relação aos direitos sociais e do 

trabalho, que também são desiguais segundo Antunes (2007).  
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As relações sociais de gênero vêm ampliando a visibilidade de um conjunto de 

assimetrias e transformações no interior das famílias, relativas a aspectos fundamentais, como 

o aumento de  lares chefiados por mulheres, a  divisão sexual do trabalho de produção, tempo 

livre, organização do período da maternidade, número de filhos, tempo dedicado ao trabalho 

doméstico para homes e mulheres, divisão das atividades domésticas, novas relações de poder 

na família, participação de novos membros no orçamento familiar (genros, filhos, idosos) 

devido a reestruturação de modelos de família, controle das trajetórias reprodutivas, novas 

estruturas e atribuições de funções dentro da família, como por exemplo, os  filhos mais 

velhos assumindo o cuidado dos irmão mais novos devido a participação dos pais no mercado 

de trabalho, ingresso e permanência na escola. 

               Para Hirata (1995), na contemporaneidade surge uma figura salarial feminina 

identificada com a instabilidade e a flexibilização. Em pesquisa comparativa internacional 

realizada sobre divisão sexual e internacional do trabalho, envolvendo Brasil, França e Japão, 

Hirata (1995) constatou que a organização do trabalho nesses países atinge de forma 

diferenciada homens e mulheres - seja na seleção, na remuneração, inclusão nas gestões 

participativas – havendo, por exemplo, aprofundamento de desigualdades entre mulheres 

solteiras e casadas a partir da preferência das empresas pelas solteiras. 

               O perfil de inserção da mulher no mercado também abrange as mudanças na 

estrutura familiar, onde um número maior de domicílios tem como principal provedor a 

mulher. Assim ela acumula o desafio do cuidado e do sustento da família.   Neste caso o 

trabalho doméstico ora é visto como trabalho importante no contexto econômico, ora como 

―acúmulo‖, excedente, um apêndice do trabalho assalariado Hirata e Kergoat (2007).  

 Na análise de Coutinho (2006), o trabalho doméstico é uma atividade indispensável 

para a manutenção da formação social e integridade familiar, responsável pela produção de 

valores de uso para o consumo dos membros da família, produção esta que contribui para a 

reprodução da força de trabalho. Sua desvalorização apenas reforça as desigualdades nas 

relações de gênero e mantém a condição de submissão do feminino pelo masculino.     

              A divisão dos papéis dentro da unidade familiar não é um fenômeno natural ou fixo, 

as relações conjugais e de poder são criações humanas e sociais, portanto, suas definições e 

transformações acompanham as mudanças sociais como um todo. É uma instituição que 

decorre da organização da sociedade. Sua capacidade de adaptação e reinvenção frente às 

mudanças se apresenta nas diversas conformações que hoje se conhece.  
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 Para Cruz (2009) os valores tradicionais em relação à família, à sexualidade e à 

maternidade passam a ser reformuladas, mesmo não provocando uma revolução em suas 

vidas, trouxe novos parâmetros em suas relações sociais. 

              O aumento de domicílios chefiados por mulheres é mais uma representação dessa 

nova família. A combinação de fatores objetivos – como a ampliação da entrada da mulher no 

mercado de trabalho nas três últimas décadas – com as profundas transformações nas 

subjetividades, num contexto de globalização e avanço de movimentos sociais e de novos 

protagonistas sociais, como o movimento feminista, vai produzir uma situação de grande 

complexidade, reafirmando a idéia de que a ampliação dos domicílios com chefia feminina é 

um processo multideterminado.  

              Assumindo a chefia da família, a mulher acumula a dupla jornada (trabalho 

remunerado/trabalho doméstico) e a dupla responsabilidade: prover e cuidar. A situação exige 

ajustes na inserção da mulher no mercado, incorporando questões não presentes nas famílias 

―tradicionais‖: a responsabilidade pela educação dos filhos precisa ser planejada com a ajuda 

de outrem presente na casa, do contrário essa situação vai interferir nas escolhas do local de 

trabalho: a distância do lar e a jornada de trabalho, que interferem no tempo disponível para 

atender às necessidades da família. Na tentativa permanente de manter-se no mercado de 

trabalho e prover a casa, a trabalhadora é submetida às atividades com limitada ou inexistente 

proteção social ou ingressa na informalidade. 

            Com diversificados complicadores para sua entrada ou permanência no mercado de 

trabalho, entende-se por que a situação da mulher é mais vulnerável que a do homem, em 

dados mais gerais as mulheres um número maior de obstáculos para superar uma condição de 

pobreza.                 

 

2.1 Mulher, Trabalho e Pobreza 

 

             A pobreza é fenômeno multidimensional. É categoria política, que implica 

carecimentos no plano espiritual, no campo de direitos, das possibilidades e esperanças. A 

pobreza é uma face do descarte de mão-de-obra barata, que faz parte da expansão capitalista 

(YAZBEK, 2001). 

          Entende-se a pobreza num contexto moderno como um dos reflexos da lógica 

neoliberal, da concentração de renda, considerando não somente a privação de bens 

materiaismas também a negação de bens não materiais - como a proteção social, direito 

continuamente negado nas relações sociais vigentes.  
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 Segundo Arriagada (2005, p. 102): 

Se há llegado a cierto consenso em que la pobreza es la privación de activos y 

oportunidades esenciales a los que tienen derecho todos los seres humanos. La 

pobreza está relacionada com el accesso desigual y limitado a los recursos 

productivos y com la escasa participación em lãs instituciones sociales y políticas. 

 

           Nos últimos anos houve uma evolução das concepções de pobreza para além da 

carência de renda, na direção de conceitos mais abrangentes.  

 A diferenciação social reforça a condição de subalternidade e exclusão, e os 

desdobramentos oriundos da desvalorização da pobreza, determinando-a como status inferior 

(PAUGAM apud JOHNSIN e KRIEGER, 2009). Melo (2005), que discute a relação 

exclusão/pobreza, afirma que sem poder apropriarem-se dos frutos do crescimento 

econômico, os pobres são rejeitados socialmente, sofrem perda de identidade, com falência de 

laços comunitários e sociais. São processos de rupturas, situações de desvalorização social 

advindas da perda de status social e da redução drástica das oportunidades, empobrecimento 

das relações sociais e das redes de solidariedade. A exclusão aparece menos como um estado 

de carência do que como uma trajetória ao longo da qual a insuficiência de renda e a falta de 

recursos diversos somam-se às desvantagens acumuladas pelas pessoas no seu cotidiano 

miserável.  

             Para Amélia Cohn (2003), no caso brasileiro, parece consensual que a principal causa 

da pobreza – e, portanto, da exclusão social de grandes contingentes – reside no grau de 

desigualdade na apropriação da riqueza (econômica e de capital social) conformada 

historicamente. 

              A inserção das mulheres - principalmente daquelas pertencentes às camadas 

populares - no setor produtivo é, segundo Coutinho (2006), um círculo vicioso implicado na 

dialética da inclusão/exclusão. A inserção feminina é muitas vezes limitada pelas suas 

responsabilidades domésticas e familiares ou causa sua descontinuidade. Culturalmente o seu 

trabalho é menos valorizado que o masculino, resultando na diferenciação salarial. São 

atribuídos às mulheres trabalhos reprodutores das tarefas domésticas, ou seja, trabalhos não-

qualificados, em postos não-automatizados que utilizam poucos componentes tecnológicos. 

Estes são os primeiros a desaparecer quando surgem novas tecnologias ou mudanças nas 

estratégias organizacionais.  

          Estas mudanças geram ampliação da rede de subcontratação, terceirizando vários postos 

ou estabelecendo contratos flexíveis, temporários e mal remunerados. O fruto de toda esta 

segmentação ocupacional deixa as mulheres sempre mais vulneráveis aos processos de 
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exclusão social.  Para Yannoulas (2002) os trabalhos ocasionais em tempo parcial ou sazonais 

são mais freqüentes entre elas devido a diferentes situações que também promovem uma 

descontinuidade em sua atividade econômica devido à maternidade, presença de 

companheiros, residência urbana ou rural, etc.  

O termo chefia feminina apresenta uma complexidade de representações, como citado 

anteriormente, é um processo multideterminado, abrangendo os domicílios onde a mulher é 

responsável economicamente pela sobrevivência familiar. A posição de chefe do espaço 

doméstico é assumida pela negação ou ausência da figura masculina adulta e em condições de 

produção. Assim integra domicílios onde o adulto provedor é a mulher com crianças (mães 

solteiras, viúvas, separadas, etc), domicílios com homens adultos, mas que não assumem o 

sustento devido desemprego e/ou doenças ou idade avançada. 

Na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), realizado em 2009, o termo 

chefe do domicílio foi alterado para pessoa de referência, a fim de evitar que a questão 

cultural atribua à figura masculina a função de chefe, alterando os resultados. Reconhece 

como pessoa de referência tanto a pessoa que assume a responsabilidade com a casa e os 

filhos ou que mantém economicamente o lar. Segundo os dados desta pesquisa, no período de 

2001 a 2009, o Brasil apresenta uma continuidade do aumento da proporção de famílias 

chefiadas por mulheres. O percentual nesse intervalo de tempo subiu de aproximadamente 

27% para 35%, o que, em termos absolutos representa 21.933.180 famílias que identificaram 

como principal responsável uma mulher em 2009. 

Com uma limitada e preconceituosa colocação da trabalhadora - inclusa no mercado, 

mas excluída da formalidade e da empregabilidade, a capacidade de ganho da mulher fica 

comprometida. As condições de gênero articuladas à classe e etnia podem agravar a situação 

feminina. Ou seja, a mulher sendo pobre ou negra tende a ter condições mais desiguais.   

Outros fatores que podem agravar a inclusão/permanência no mercado seriam a escolaridade, 

presença de filhos, gravidez, idade avançada ou reprodutiva. Assim, uma série de condições 

promove clivagens de inserção, comprometendo seu valor produtivo no mercado. Segundo 

Arriagada (2005, p.14), o ―caráter subordinado de la participación de las mujeres em la 

sociedade, por  ejemplo, limita sus possibilidades de aceder a la propriedade y al control de 

los recursos económicos, sociales e políticos.‖  

             O conceito feminização da pobreza foi introduzido por Diane Pearce, em 1978, em 

seu artigo Feminização da Pobreza, associando o processo de empobrecimento das mulheres 

ao aumento na proporção de famílias pobres chefiadas por mulheres (NOVELLINO, 2004).            

Os estudos de Pearce têm como foco a renda para relacionar mulheres chefes de 



39 

 

família/feminização da pobreza. Porém essa condição passa a ser insuficiente emergindo novo 

critério: o consumo domiciliar; ―começa-se, então, a analisar o consumo domiciliar, 

comparando-os de duas maneiras diferentes (a) dentro de cada domicilio, desagregando os 

dados por sexo (principalmente dos filhos, para verificar diferenças e preferências); e (b) entre 

os domicílios de chefia feminina/masculina‖ (NOVELLINO, 2004, p.09). 

           Segundo Costa et al (2005) ao analisar a literatura sobre a temática pode-se chegar a 

seis definições possíveis do que seja feminização da pobreza, são elas:aumento da proporção 

de mulheres entre os pobres; aumento da proporção de pessoas em famílias com chefia 

feminina entre os pobres; aumento absoluto na incidência ou na intensidade da pobreza, ou 

em seus diferenciais entre as mulheres ou o  aumento nos diferenciais de incidência ou entre 

mulheres e homens; aumento na incidência ou na intensidade da pobreza ou entre seus 

diferenciais de incidência e/ou intensidade entre as  entre as pessoas de famílias chefiadas por  

mulheres e de famílias chefiadas por homens. 

          Devido a complexidade de fatores que os estudos apresentam para caracterizar a 

feminização da pobreza , neste estudo utiliza-se a definição de Anderson  (1994, p.13) ― La 

feminización  de la pobreza alude a la desproporcionada representación de las mujeres entre 

los pobres comparada com la de los hombres‖.  

 

2.2 Trabalho, saúde e seus impactos na feminização da pobreza 

 

           A análise das condições de trabalho e saúde apresenta uma abordagem crítica das 

relações sociais de gênero e da saúde, considerando que as relações sociais de gênero 

estruturam as transformações da organização do trabalho e estas não têm as mesmas 

implicações na saúde de homens e mulheres (KERGOAT, 1984; OLIVEIRA, 1999; 

FERREIRA DE MACEDO, 2006; HIRATA apud GEHLEN, 2010). A introdução da 

perspectiva de gênero no estudo sobre trabalho e saúde pode ser realizada através do processo 

de socialização de valores que podem determinar os comportamentos de homens e de 

mulheres no cuidado da saúde e com a forma em que se determinam os espaços feminilizados 

do mercado de trabalho.  

 Ao analisar as relações sociais de sexo e psicopatologia do trabalho, Hirata e Kergoat 

(1988) e Ferreira de Macedo (apud GEHLEN, 2010) ressaltam que o par 

masculinidade/feminilidade recebeu uma contribuição da psicodinâmica do trabalho 

desenvolvida por Dejours (1994), que aponta a vantagem de se utilizar estas categorias para 

pensar o trabalho e a gestão sexuada do trabalho. Segundo Gehlen (2010), as autoras 
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observam que a analise das atividades do trabalho segundo o sexo e a bissexualidade psíquica 

masculinidade/virilidade e feminilidade, conforme demonstra Dejours, pode desvendar o 

poder dos estereótipos sexuados no trabalho. Nesta abordagem a virilidade é associada ao 

trabalho penoso, sujo, insalubre, perigoso, e atividades que requer coragem e determinação, 

enquanto que a feminilidade é associada ao trabalho leve, fácil, limpo, que exige paciência, 

minúcia e abnegação.  

 Ao estudar a saúde partindo do enunciado de que o mundo do trabalho tem dois sexos, 

Oliveira (apud GEHLEN, 2010) levanta o pressuposto de que se os sintomas psicofísicos são 

semelhantes nos homens e nas mulheres, os impactos sobre a saúde de cada sexo são 

diferentes devido à dupla ou tripla jornada de trabalho da mulher, a discriminação e a 

repressão sexual. A inserção da analise de gênero nos estudos e pesquisa na área da saúde no 

trabalho pode contribuir na compreensão do processo saúde-doença e elucidar os diferentes 

impactos que a exposição aos riscos semelhantes como químicos, ergonômicos e stress nos 

locais de trabalho (op. cit.). 

 Gehlen (2010) acrescenta que o novo modelo de produção flexível vem expondo as 

pessoas trabalhadoras a condições ambientais desfavoráveis, como excesso de calor, ruído e 

baixa iluminação que, somado as condições climáticas de uma região específica têm grande 

influência na saúde. Esses fatores causam desconforto, aumentam o risco de acidentes e 

provocam danos consideráveis a saúde de homens e de mulheres, especialmente a temperatura 

do ambiente de trabalho. 

 Nessa perspectiva reconhece-se a mulher como agente ativo da sociedade, em 

condições de perceber seu trabalho como significativo no meio que vive. As condições de 

saúde das pessoas trabalhadoras também são consideradas por entender a saúde como direito e 

fator de desenvolvimento individual e social. 

            No que se refere ao mercado de trabalho, identificam-se redefinições do capitalismo a 

fim de garantir a apropriação contínua de bens, mas essas acomodações trazem um novo 

cenário:transformações das relações de trabalho e a perda dos padrões de proteção social dos 

trabalhadores e dos setores mais vulneráveis da sociedade, significando que os direitos sociais 

estão cada vez mais ameaçados (YAZBEK, 2001).  

            A acumulação capitalista busca extrair produtividade inversamente proporcional ao 

número de trabalhadores. A lógica é ampliar a lucratividade através do aperfeiçoamento dos 

meios de produção e redução dos custos com o quadro de pessoal, com a redução do número 

de trabalhadores ou a redução de suas conquistas sociais. Com o crescente investimento em 

tecnologia, os postos de trabalho vêm sendo substituídos pelo maquinário, enxugando o 
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quadro de pessoal e formando uma população sobrante; a disseminação do desemprego de 

longa duração produz uma instabilidade na relação homem/trabalho, direcionando essa massa 

de indivíduos para o trabalho precário, ou outra relação com o capital de forma instável e 

intermitente (YAZBEK, 2001). A população sobrante, longe de ser caracterizada como 

supérflua é extremamente necessária à manutenção dos baixos salários gerada pela contínua 

concorrência entre os trabalhadores. Essas pessoas trabalhadoras sobrantes estão inseridas no 

mercado de trabalho, alternando seu papel como empregado (a), desempregado (a) ou 

subempregado (a), de acordo com demanda, porém exclusa dos benefícios da seguridade 

social, mesmo desenvolvendo atividades remuneradas. Com este quadro a organização e 

gestão do trabalho e a própria relação indivíduo/trabalho sofre uma reestruturação.  

           Com a flexibilização das relações empregador/empregado/atividade observa-se as 

novas configurações nas relações de produção e decrescente garantia de direitos básicos aos 

trabalhadores. A precarização do trabalho atinge além das novas formas de emprego 

caracterizadas pelas redução/ausência dos direitos sociais como aqueles onde a organização 

promove o sofrimento físico e mental (Thébaud-Mony apud  BRITO, 2000).  Entende-se que, 

se a relação entre empregado e empregador mudou ao longo da história dos direitos sociais e 

dos meios de produção, as demandas também sofreram mudanças e novas necessidades 

surgiram. Porém, o desemprego estrutural dificulta uma negociação igualitária. Dejours 

(1992), em suas pesquisas, analisa o sofrimento causado pela precarização tanto de quem está 

inserido no mercado como da chamada população sobrante.  

A precarização das condições de trabalho atinge homens e mulheres, mas, para as 

mulheres o emprego remunerado é acompanhado por uma crescente vulnerabilidade, 

desigualdades salariais, inadequadas condições de realização das atividades e de saúde, 

desvalorização do trabalho reprodutivo, de valores e relações sociais que não se adéquam às 

normas de acumulação (CRUZ, 2009).  Essas desigualdades resultamem uma distribuição de 

poder dispare entre os sexos, onde a masculinidade está vinculada ao comando e dominação e 

a feminilidade está vinculada à submissão e controle. É preciso compreender a multiplicidade 

dos gêneros, pois sua caracterização é tão dinâmica quanto às interações sociais que o 

transformam. É um conceito histórico, resultante das interações sociais, econômicas, políticas 

e ambientais que variam de lugar para outro, de um tempo para outro, numa constante 

dinâmica de representações. 

           Os estudos de Kergoat e Hirata (2007), afirmam que as relações assimétricas de gênero 

foram transportadas do âmbito privado para o espaço da produção quando a mulher foi 

inserida no mercado de trabalho. Na análise desse contexto surge a teoria da divisão sexual do 
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trabalho, onde se estabelece que exista trabalho de homem e de mulher (princípio da 

separação) e que o trabalho do homem é superior ao da mulher (princípio da hierarquização). 

Essa divisão se caracteriza pela designação prioritária dos homens à esfera produtiva e 

apropriação das funções com maior valor social agregado enquanto as mulheres limitavam-se 

à esfera reprodutiva. Segundo as autoras, essa divisão encontra-se em todas as sociedades 

conhecidas, independente de tempo e espaço, não representando assim uma condição imutável 

na sociedade devido à variedade de condições atreladas a essas realidades, uma vez que os 

homens e mulheres que trabalham são diferentemente qualificados e capacitados para o 

ingresso no mercado de trabalho desde a família e a escola (ANTUNES, 2006). 

A inserção da mulher no mercado de trabalho foi marcada por desigualdades, em nível 

global e local, e está ligada aquestões históricas, socioambientais e econômicas desde o início 

do século XX. Na contemporaneidade, pode-se observar que o processo econômico vigente 

vem afetando as estruturas sociais e de sociabilidade que se apóiam na identidade individual e 

coletiva. Homens e mulheres são inclusos/exclusos da sociedade, desde que atendam aos 

padrões culturalmente estabelecidos. Esses padrões são construídos num entrelaçamento de 

fatores histórico-sociais. Ser menino ou menina, tornar-se homem ou mulher é distintamente 

definido desde cedo, com seus respectivos espaços e limites. 

Essa diferenciação pode resultar no fenômeno da feminização da pobreza, conceito 

muito difundido e reafirmado nas vivências cotidianas das mulheres. Esta definição é um 

aporte que vem da academia, que se une à defesa da cidadania dirigida à obtenção de 

compromissos concretos dos setores que tem em suas mãos as decisões econômicas e 

políticas mundiais que, até o momento, negam que os direitos humanos e a sustentabilidade 

do planeta sejam possíveis e tangíveis para a humanidade em seu conjunto (GEHLEN, 2010). 

As definições de pobreza denotam um núcleo substancial: a exclusão das pessoas nos 

processos sociais com uma determinada graduação. Anível conceitual, a definição de pobreza 

dada pelo Banco Mundial
2
 pontua a ―impossibilidade de alcançar um nível de vida mínimo‖, 

mas agregando ao mesmo seu caráter complexo e multidimensional, expresso em diversas 

manifestações de ordem material e espiritual das pessoas. Esta visão integral do fenômeno 

tem estado muitas vezes ausente nos enfoques e aproximações dos estudos sobre a pobreza.  

 Considerando que a pobreza das mulheres se acrescenta e responde a fenômenos 

particulares, esta especificidade deve ser explicada e visibilizada. As mulheres se 

                                                
2Banco Mundial (1992). ―La Medición de la pobreza‖. En: Revista Comercio Exterior. Vol. 42, No. 4, pp. 323-

340, México. 
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empobrecem por problemas diferentes daqueles dos homens, entre eles, os relacionados com a 

natalidade (mães solteiras), as rupturas afetivas (abandono de famílias, divórcios, viuvez), os 

problemas sociais derivados de outros tipos de separações (hospitalizações, migração, 

encarceramento dos maridos ou companheiros), desemprego do companheiro e os problemas 

derivados da dependência afetivo-econômica da mulher em relação ao homem. A maior 

intensidade das situações de pobreza padecidas pelas mulheres, no sentido de receber menor 

proteção social e menos recursos para fazer frente à condição de pobreza, está relacionada a 

uma desigualdade de gênero (ESTRELLA, 2005).  

O redescobrimento da situação tradicional de pobreza em que vivem as mulheres – as 

pobres de tradição, as pobres invisíveis, as idosas, as imigrantes, as ciganas, etc – unida a 

chamada nova pobreza – famílias mono-maternais, mulheres cujos maridos vêm sofrendo a 

perda de seus empregose estão desempregados, ente outras – levou para que se fale da 

feminização da pobreza.   

Com os trabalhos de Hilda Scott
3
 (1984), se começa a falar da feminização da pobreza, 

um conceito que adquiriu uma grande difusão nos últimos tempos. Para esta autora, o sistema 

econômico atual engendra a pauperização, a qual, mesmo em ritmos diferentes, é uma 

pauperização contínua, progressiva para o conjunto das mulheres, tanto nos países 

desenvolvidos como nos subdesenvolvidos.  Considera que a divisão ente o trabalho 

remunerado e não-remunerado, a redistribuição do trabalho a partir do desenvolvimento 

tecnológico e a transferência progressiva da responsabilidade econômica dos filhos e filhas 

exclusivamente para as mulheres, conduzem a uma pobreza especifica que nunca tem sido 

analisada como tal (ESTRELLA apud GEHLEN 2010). 

Uma das causas da pobreza das mulheres é a insuficiência de uma renda própria, 

devido tanto a descriminação no trabalho e no salário e pelas descriminações que subsistem  

no sistema de garantia de renda do Estado. Somando a isto está o problema da invisibilidade 

ou a difícil visibilidade da pobreza das mulheres, e a ignorância de boa parte das 

investigações e estatísticas sobre o trabalho real que desenvolvem as mulheres. Sem dúvida, a 

globalização econômica e as políticas neoliberais têm incidido marcadamente na divisão 

sexual do trabalho e tido como efeito a agudização da pobreza das mulheres que se expressa 

de múltiplas formas na condição da mulher: renda insuficiente, falta de acesso a educação e 

recursos de saúde, discriminação e escassa participação nos processos de tomada da decisão, 

                                                
3Scott, Hilda (1984). Working your Way to the Bottom. Thef eminization of poverty. Londres-Boston, Pandora 

Press 1984. 
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acesso a trabalhos precários e informais. Desta forma, a pobreza feminina aparece como o 

resultado da falta de poder e da impossibilidade das mulheres de ascender a recursos 

econômicos, políticos e culturais em igualdade de condições com os homens (op. cit).  

Conforme ressalta Estrella (2005), a globalização econômica e as políticas neoliberais 

se expressam claramente nas características do mercado de trabalho atual, o qual reduz ao 

mínimo ou se elimina totalmente a proteção estatal as pessoas trabalhadoras, e no aumento do 

desemprego e subemprego, além da marginalização no mercado de amplo contingente da 

população trabalhadora. Ela evidencia o caráter excludente do modelo neoliberal reforçando a 

situação de pobreza em que vivem milhões de seres humanos no mundo, sobretudo as 

mulheres e, em particular, as separadas, as mães solteiras, subempregadas, desempregadas, 

trabalhadoras da economia informal, as negras e índias. Isto se reflete na diminuição do 

acesso a postos de trabalhos de qualidade; um maior acesso ao trabalho não qualificado e em 

condições de exploração e iniqüidade, frequentemente carente de proteção social e regulação; 

aumento do número de mulheres empregadas em tempo parcial, já que foram socializadas 

para alternar o trabalho produtivo com o reprodutivo, submetendo-se a este tipo de trabalho 

mesmo sendo mal remuneradas e reduzindo suas possibilidades de desenvolvimento 

profissional e de acesso a cargos de responsabilidade.  

A pobreza vista desde a perspectiva de gênero destaca que as mulheres são pobres por 

razão de discriminação de gênero. O caráter subordinado da participação feminina na 

sociedade, por exemplo, limita suas possibilidades de acesso à propriedade e ao controle dos 

recursos econômicos, sociais e políticos. A existência de uma grande segmentação 

ocupacional, tanto horizontal como vertical, faz com que as mulheres não ocupem os mesmo 

postos de trabalho nem tenham acesso aos níveis superiores das ocupações do mesmo modo 

que os homens. A isto se justapõe visões essencialistas que atribuem às mulheres 

características que as colocam em situação de inferioridade face aos homens, ligando seu 

potencial reprodutivo com a atribuição das tarefas reprodutivas (ESTRELLA apud GEHLEN, 

2010).  

Portanto, o lugar que ocupam as mulheres na estrutura social e, em especial, na divisão 

sexual do trabalho como responsáveis das relações de reprodução, determina que sua entrada 

nas relações de produção seja possível, mas incerto com qualquer tipo de trabalho, se as 

necessidades econômicas do domicílio assim o requeiram. As obrigações familiares atribuídas 

à mulher (cuidado com a saúde e educação de dependentes, por exemplo) são fatores que 

influenciam seu período de ingresso no mercado de trabalho bem como sua continuidade. 
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- CAPÍTULO III - 

UM OLHAR SOBRE A FEIRA DE PICOS: DA INFORMALIDADE DO TRABALHO 

À NEGAÇÃO DOS DIREITOS 

 

 

3.1 Caracterização do Município de Picos - PI 

 

A origem do município de Picos deu-se com a pecuária, atividade mais desenvolvida 

no território. Tão significativa que a maioria das cidades piauienses tem sua criação e 

povoamento devido a criação de gado, recebendo a denominação de ―civilização do couro‖ 

devido a importância da produção do ponto de vista econômico e pelo aproveitamento do 

couro na fabricação de diversos utensílios utilizados na época.  A versão mais adotada é de 

que Picos deve sua origem à Fazenda Curralinhos, fundada pelo português Félix Borges Leal, 

no século XVIII. Seus descendentes construíram a capela, em 1754, sob invocação de Nossa 

Senhora da Conceição, que representa o marco de seu povoamento. Picos ainda era território 

da província de Oeiras, capital do Estado, na época. 

           Com seu desenvolvimento contínuo, em 1851 foi elevado à categoria de freguesia e 

desmembrado da província de Oeiras. Em 1855 recebeu o título de Vila de N. Senhora dos 

Remédios e em 1860 foi elevada à categoria de cidade com o nome de Picos. O processo de 

povoamento deveu-se também à presença do rio Guaribas, fator decisivo para 

desenvolvimento da agricultura, na época. Com a proximidade dos Estados do Ceará, 

Pernambuco e Bahia, a cidade representava polo de comércio e intenso fluxo de pessoas.  

Nos anos de 1925 e 1926 a Coluna Prestes, em sua passagem pelo Nordeste, passou pela 

cidade de Picos, bem como as tropas federais que seguiam em sua perseguição, mas foi um 

fato sem maiores problemas devido a intervenção do Intendente (a função de prefeito, 

atualmente) Francisco de Sousa Santos.    

 Com significativa importância na Região Centro-Sul do Estado, Picos aparece com a 

3ª maior arrecadação do PIB do Estado e o terceiro mais populoso. Segundo dados da 

Fundação CEPRO – Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais do Piauí (2009), enquanto a 

capital Teresina concentra 44,88% do PIB do Estado, os municípios de Floriano, Parnaíba, 

Picos e Uruçuí concentram 12% do PIB, sendo a arrecadação concentrada Com relação ao 

PIB per capita, o município ocupa o 11º lugar, com uma média de R$ 6.963,22/pessoa. 
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O Estado do Piauí divide-se em quinze microrregiões estatísticas, entre elas temos a 

Microrregião de Picos, com dezenove municípios. 

 

Figura 1. Mapa da microrregião de Picos 

 

Fonte: http://citybrazil.uol.com.br/pi/picos/l1.php?micro=13 

 

              Com uma área total de 2.048 km, Picos apresentou no último censo (IBGE, 2010) 

uma população de 73.417 habitantes, sendo que o número de mulheres representa 53% da 

população. A população urbana representa 79.4% do total de habitantes. 

           Com relevo montanhoso e clima semiárido quente, a cidade limita-se ao norte com 

Santana do Piauí e Sussuapara, ao sul com Itainópolis, ao leste com Sussuapara e Geminiano 

e a oeste com Dom Expedito Lopes e Paquetá.  (IBGE, 2010) 

 A cidade conta com diversas instituições de ensino superior, sendo mais relevantes o 

Campus Universidade Federal do Piauí, o da Universidade Estadual do Piauí e de duas 

faculdades particulares, além de ampla rede pública municipal e estadual. O atendimento na 

Educação Infantil, competência do poder municipal, não é plenamente oferecido no 

município, devido a ausência de creches ( 0 a 2 anos). 
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 Figura 2: Mapa do Piauí – Localização Picos. 

 

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Picos 

 

          Em 2008, o Governo Federal lançou o Programa Territórios da Cidadania que tem 

como objetivos promover o desenvolvimento econômico e universalizar programas básicos de 

cidadania por meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável (site oficial 

do programa). No Piauí, o Governo Federal implantou seis territórios: Carnaubais, Cocais, 

Entre Rios, Serra da capivara, Vale do Canindé e Vale do Guaribas. 

O Território da Cidadania Vale do Guaribas, do qual a cidade de Picos faz parte,  

abrange uma área de 22.822,40 Km² e é composto por 39 municípios: Alagoinha do Piauí, 

Alegrete do Piauí, Belém do Piauí, Betânia do Piauí, Caridade do Piauí, Curral Novo do Piauí, 

Dom Expedito Lopes, Francisco Santos, Geminiano, Itainópolis, Jacobina do Piauí, 

Marcolândia, Massapê do Piauí, Monsenhor Hipólito, Padre Marcos, Paquetá, Patos do Piauí, 

Queimada Nova, Santana do Piauí, Santo Antônio de Lisboa, São Julião, São Luis do Piauí, 

Simões, Sussuapara, Vera Mendes, Vila Nova do Piauí, Francisco Macedo, Aroeiras do Itaim, 

Acauã, Bocaina, Caldeirão Grande do Piauí, Campo Grande do Piauí, Fronteiras, Jaicós, 

Paulistana, Picos, Pio IX, São João da Canabrava e São José do Piauí(PIAUÍ, 2007). 

Segundo dados coletados no site oficial do programa, foram previstas 59 ações para 

2010, a maioria com foco nos agricultores e ações direcionadas para a trabalhadora rural que 

estão em fase de implantação ou aguardando a disponibilidade de recursos. Entre as ações 

citamos:  Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, Ampliação do Acesso 
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da População dos Territórios à Atenção Básica por meio da Estratégia Saúde da Família com 

investimentos já aplicados e outras ações ainda em fase de implantação como o Programa de 

Organização Produtiva das Mulheres Trabalhadoras Rurais, Programa de Assistência Técnica 

e Extensão Rural (ATER) para Mulheres Rurais. 

 

Figura 3: Imagem Aérea de Picos 

 

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Picos 

A cidade de Picos é ainda o segundo maior entroncamento rodoviário do Nordeste, 

devido a proximidade com o Ceará, Pernambuco, Bahia e Paraíba. Na agricultura a cidade de 

Picos destaca-se como grande produtor de caju e seus derivados como a cajuína e a castanha 

(CEPRO, 2009). A produção de mel é expressiva, sendo o setor organizado por associações 

como a CAMPLI, COAPI e CASA APIS. A cidade se apresenta como pólo de serviços na 

área de saúde e educação, atendendo as cidades vizinhas da microrregião, que se utilizam 

também dos serviços da feira livre para escoamento e abastecimento de produtos. 

             O setor hospitalar conta com  hospitais públicos e privados, clínicas especializadas e 

postos de saúde. O saneamento da cidade está em processo de instalação. (IBGE, 2009). 

              No setor de empregos formais, o comércio é a atividade que mais emprega no 

município, seguido da prestação de serviços, administração pública, indústria de 

transformação, construção civil e outras ocupações. Na tabela abaixo, percebemos a 

distribuição por sexo, onde se percebe a concentração da mulher nas atividades feminizadas, 

reflexo da formação distinta para o mercado de trabalho. 
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              As ocupações com maiores estoques também representam a divisão sexual do 

trabalho, enquanto as mulheres concentram-se em atividades compatíveis com atividades 

relacionadas ao cuidar e educar, sendo ditas ― femininas‖ : professores de ensino fundamental, 

os homens concentram-se nas atividades de motorista de caminhão e servente de obras. Nas 

ocupações de vendedor e auxiliar administrativo há  uma pequena diferença entre os sexos. A 

presença feminina aparece em maior escala na administração pública, sendo grupo minoritário 

na indústria de transformação e na construção civil, espaços marcadamente definidos por 

―masculinos‖ devido a natureza  das atividades. 

 

Tabela 01: Picos: número de empregos formais em 31 de dezembro de 

2009 
        

Indicadores Masculino Feminino Total 
        

Total das Atividades 5.865 3.512 9.377 
        

Extrativa Mineral 0 0 0 
Indústria de Transformação 717 261 978 
Serviços Industriais de Utilidade Pública 48 7 55 
Construção Civil 458 16 474 
Comércio 3.048 1.229 4.277 
Serviços 994 1.008 2.002 
Administração Pública 591 987 1.578 
Agropecuária 9 4 13 

        

Idade de 16 a 24 anos 1.201 663 1.864 
        

Ocupações com maiores estoques Masculino Feminino Total 
        

CBO 521110 Vendedor de comércio 
varejista 

 

533 517 1.050 

CBO 411005 Auxiliar de escritório, em 
geral 

 

237 292 529 

CBO 231335 Professor de língua 
portuguesa do ensino 
fundamental 

 

64 364 428 

CBO 782510 Motorista de caminhão 
(rotas regionais e 
internacionais) 

 

298 1 299 

CBO 717020 Servente de obras 
 

286 0 286 
 

Fonte: RAIS/2009 .MET 
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           Ao analisar a distribuição de ocupações, os nichos ocupacionais feminizados são 

percebidos com mais facilidade, representando a ótica de inserção da mulher no mercado. 

Tabela 2: Picos: indicadores de mercado de trabalho 

Censo/2000 

Indicadores Masculino Feminino Total 

 

      

População Residente 33.192 35.782 68.974 

        

Taxa de Analfabetismo (%) (1) 22,39 23,67 23,06 

        

Pop. Economicamente Ativa 18.761 12.022 30.783 

        

PEA Desocupada 1.562 1.792 3.354 

        

PEA Ocupada 17.199 10.230 27.429 
        

De 16 a 24 anos 4.348 2.397 6.745 
        

Rendimento Médio (em R$) 402,87 238,54 341,58 

Fonte:CENSO 2000/IBGE – elaboração: MTE   

Tabela 3: Picos: trabalho formal e informal/2000 

Trabalhadores Formais (2) 4.233 2.582 6.815 

Branca 1.774 1.344 3.118 

Preta 211 145 356 

Amarela 0 0 0 

Parda 2.239 1.064 3.303 

Indígena 0 0 0 

        

Trabalhadores Informais (3) 10.137 3.962 14.099 

Branca 3.379 1.498 4.877 

Preta 880 277 1.157 

Amarela 12 0 12 

Parda 5.747 2.115 7.862 

Indígena 0 43 43 
        

Fonte: CENSO/2000 - IBGE. Elaboração TEM 

Nota: 

          (1) Taxa de analfabetismo para pessoas de 10 anos ou mais de idade 

          (2) Compreende os empregados com carteira, militares e estatutários 

          (3) Compreende os empregados sem carteira e os conta-própria 
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Segundo os dados apresentados, a mulher aparece com 23,67% de taxa de 

analfabetismo, seguida de perto pela taxa de homens, com 22,39%. A população 

economicamente ativa- PEA masculina ( 18.761) é significativamente maior que a feminina 

(12.022). Ao analisar a PEA desocupada percebesse que, em Picos, o número de mulheres é 

maior que o de homens, mesmo representando uma diferença de 250 indivíduos. Porém, ao 

analisar a PEA ocupada, as mulheres representam 59% do quantitativo de homens. Com a 

reduzida participação no mercado de trabalho, a renda média da trabalhadora atinge o valor de 

R$ 238,54 enquanto que os homens recebem R$ 402,87. 

        Em 2010, em Picos, o número de trabalhadores no setor informal era significativamente 

maior que os vinculados ao emprego formal, representando uma realidade marcadamente 

informal para homens e mulheres. Para cada trabalhador formal, havia dois trabalhando na 

informalidade, em média. Também percebesse uma distribuição desigual na presença da 

mulher no mercado formal e informal comparado aos homens.  

 

3.2 A feira livre de Picos – estrutura e organização 

 

          Segundo Mascarenhas (2008) a feira livre no Brasil constitui modalidade de mercado 

varejista ao ar livre, de periodicidade semanal, organizada como serviço de utilidade pública 

pela municipalidade e voltada para a distribuição local de gêneros alimentícios e produtos 

básicos. Desempenham ainda hoje papel relativamente importante no abastecimento urbano, 

apesar das políticas públicas adversas que tiveram de enfrentar nos últimos 30 anos e a 

concorrência com os supermercados. Neste  caso, a proposta neoliberal tenta vender a imagem 

dos supermercados como moderna e  organizada e vincular a feira livre à ideia de sujeira, 

desorganização e passado. 

 A feira livre é uma estrutura dos tempos feudais sobrevivendo na dinâmica capitalista 

contemporânea. Mesmo com registro de intensa comercialização de produtos desde o 

povoamento da cidade, a primeira construção municipal para abrigar a feira livre data de 

1907, onde atualmente fica a Praça Félix Pacheco, próximo à igreja matriz. Antes disso a feira 

se concentrava nos arredores da Igreja do Sagrado Coração, próximo à entrada da cidade.  

Somente na década de  40 ocorre a primeira mudança significativa da feira,quando o 

poder público a transfere para as proximidades da catedral, com a construção do prédio do 

Mercado Público. Com crescimento contínuo a feira ocupava a parte interna do prédio e se 

aglomerava nas suas proximidades. 
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Figura 4: Mercado Público de Picos – 1.907 

 

Fonte: Museu Ozildo Albano – Picos 

Figura 5: Visão panorâmica da Feira em 1950 

 

Fonte: Museu Ozildo Albano – Picos 

Figura 6: Prédio do Mercado Público – 1950 

 

Fonte: Museu Ozildo Albano – Picos 
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A feira livre, sob a ótica neoliberal, torna-se um território desprezado pelas políticas 

públicas por não estar em compasso com as novas tendências econômicas e culturais 

mundiais. Os supermercados substituem as feiras livres atingindo outros setores informais de 

comercialização (entre eles a quitanda, o ambulante), ao concentrar em sua estrutura diversos 

produtos que consumimos. Nos supermercados não existe a negociação de preços (pechincha) 

ou mesmo a concorrência entre os setores (barracas) pela preferência do consumidor.  

Figura 7: Feira livre de Picos - 1950 

Ainda Mascarenhas (2008) apresenta 

como uma atividade que, apesar de estar 

em desarmonia com as exigências de 

mercado consideradas primordiais 

atualmente para que um empreendimento 

seja bem sucedido, representa em suas 

características de exclusão e desatenção 

pela administração pública, um lócus 

intrinsecamente pós-moderno quanto às 

consequências cruéis que este modelo 

pode gerar. 

Fonte: Museu Ozildo Albano - Picos 

 

Figura 8: Feira de Picos – 1950 

Fonte: Museu Ozildo Albano - Picos 
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A feira livre de Picos distribui-se pela cidade em 600 pontos cadastrados pela 

Prefeitura, no centro da cidade e no Bairro Junco. Fazendo parte da história do município 

desde 1907, quando o prédio do Mercado Central foi construído, a feira livre integra a 

dinâmica da cidade, reproduzindo em seu cotidiano as dificuldades percebidas em outros 

setores: falta de saneamento básico e aumento do trabalho informal. Aos sábados, quando a 

fiscalização da Prefeitura é ausente, a aglomeração de novas bancas próxima à feira é 

contínua e crescente. 

As visitas permitiram perceber situações comuns aos trabalhadores, independente de 

sexo e específicas para homens e mulheres.  

A feira livre de Picos além de espaço de convivência é o canal de escoamento dos 

pequenos e médios produtores da região. Mesmo com a inauguração de um grande 

empreendimento comercial na cidade, aproximadamente há três anos, a feira continua 

referência no abastecimento de hortaliças, frutas e roupas. A estrutura física insuficiente para 

abrigar as bancas, obriga as pessoas se aglomeram nas calçadas e ruas para montar a barraca e 

comercializar os produtos. 

Em 2005, houve a segunda mudança, retirando as bancas das calçadas das ruas 

adjacentes e concentrando os pontos de venda à frente do prédio do Mercado Central, a 

medida foi justificada, pelo poder público, devido o comprometimento do trânsito e 

dificuldade de acesso às lojas locadas nestas ruas. Essa mudança provocou a reativação da 

Associação de Trabalhadores da Feira Livre de Picos- AVAPI. Criada em 1991, a associação 

esteve ativa até 1996, quando suas atividades foram quase extintas, com a mudança planejada 

pela Prefeitura, os trabalhadores se organizaram em torno da Associação tentando garantir a 

posse do ponto e uma relocação no novo espaço sem prejuízos para sua clientela. Além da 

permanência na feira, a outra grande preocupação seria a visibilidade no local, facilitando a 

identificação pelo cliente. 

A Associação apresentou-se como mediadora nas negociações com o poder público 

durante todo o período da mudança.  Em 2006, após a conclusão da reestruturação do espaço, 

as atividades da Associação foram reduzidas e atualmente não consegue organizar eleições 

para mudança de presidente por falta de candidatos. Segundo o último presidente, eleito em 

2005 e com mandato até 2007, e que se denomina atualmente como representante da 

associação ―o grupo só se organiza quando está ameaçado‖, apresentando um dos problemas 

mais comuns das associações de manter-se agregados e organizados. 
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 Mesmo representando a mesma categoria de trabalhadores, a Associação não agrega o 

setor de roupas, mantendo-se à parte do processo organizativo. A resposta mais frequente para 

a não-participação deles é que ―nossos problemas são diferentes‖.  

A Prefeitura além de alterar a organização dos pontos, nessa época, definiu a 

localização (negociada com os trabalhadores) e definiu a taxa de contribuição de cada ponto a 

partir do cadastro deles junto à Secretaria de Finanças. Também organizou o 

acompanhamento de fiscais que continuamente conferem se não há estabelecimento de novos 

pontos.  

Figura 9: Presença de esgoto na Feira 

    A feira de frutas tem 50 pontos 

cadastrados, divididos em dois setores: 

frutas/ verduras e doces/ervas. Aos 

sábados novas bancas são agregadas ao 

espaço, devido a ausência dos fiscais da 

prefeitura. Neste setor o maior problema 

observado foi a presença do esgoto a céu 

aberto. Em dias de chuva a situação fica 

crítica. Para utilizar melhor o espaço e 

minimizar a exposição do córrego, os 

trabalhadores colocaram tábuas sobre o 

canal, montando suas barracas na área.  

Fonte: Arquivo da Pesquisadora 

Figura 10: Setor de frutas e verduras na Feira 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora 
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O setor de roupas tem 198 pontos cadastrados. O setor de roupas tem o tráfego de 

carros dividindo parte dos pontos, com a disposição das roupas a circulação de ar fica 

comprometida, sendo o trânsito e o calor excessivo seus reclames mais frequentes. 

 Figura 11: Setor de roupas da Feira de Picos – 2010 

Fonte: Arquivo da pesquisadora 

 

A dinâmica da feira livre segue uma programação diferenciada em cada setor. No setor 

de frutas e verduras o abastecimento ocorre na terças, à noite.  O movimento segue intenso até 

sábado, aos domingos a feira não funciona.  Muitos feirantes seguem para localidades ou 

cidades menores para participar da feira semanal, que acontece neste dia. Por isso, na 

segunda, o movimento diminui devido a ausência destes trabalhadores que não conseguem 

deslocar-se em tempo hábil, devido a distância destas localidades/municípios. 

 Aos sábados se aglomeram ao redor da feira outros vendedores (móveis, louças, 

objetos de decoração, alumínios), habitantes das cidades vizinhas chegam para realizar 

comprar e utilizar serviços que seu município ainda não possui. Ao fim do dia as barracas são 

cobertas com lonas ou plástico e amarrada com cordões. Tanto no setor de frutas como no 

setor de roupas, os trabalhadores contrataram o serviço de vigias, o pagamento é feito com 

arrecadação entre eles. Assim eles evitam o transporte diário das mercadorias para um 

depósito próximo, antes utilizado para este fim. 
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3.3 Condições de trabalho na feira 

 

         O tempo dedicado às atividades na feira é longo, em média as mulheres tem jornada de 

10h/dia, 50% das entrevistadas  ou 12h/dia, por 40% das entrevistadas. A maior parte dos 

homens entrevistados tem jornada de 10h/dia, seguido de 20% com 12h/dia e 30% com 

14h/dia. O trabalho na feira começa entre 4h e 6h da manhã e prolonga-se durante todo o dia, 

concluindo entre as 17h às 19h. Normalmente o trabalhador almoça na própria banca, pela 

impossibilidade dedeslocar-se para casa pela distância, custos ou para não perder a clientela 

deste horário. Observou durante as visitas que o fluxo de compras mantém-se estável no 

horário do almoço.  Percebe-se uma organização interna onde eles se revezam assumindo 

temporariamente a banca do outro enquanto este faz a refeição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       A média de tempo na feira é longa, cerca de 10 anos, pois muitos iniciam acompanhando 

os pais e depois assumem o ponto de venda, também se deve ao tempo de aguardo de inclusão 

no mercado formal, segundo um dos entrevistados ― eu fui ficando por aqui (na feira) 

esperando um serviço e tô até agora‖, já com oito anos de atividade na feira. Percebe-se a 

dificuldade de reingresso no mercado após o desemprego, situação percebida nas falas de 

outros trabalhadores. Nos dados colhidos percebemos que 75% tem a feira como principal 

fonte de renda, sendo diversificada a atividade dos demais entrevistados (aposentados, 

produtor rural e vendedora avulsa).   

 

 

 

 

 

Tabela 4: Relação entre jornada de trabalho e sexo dos feirantes de Picos-PI/ 2011.

1 10,0% 0 0% 1 5,0%

4 40,0% 5 50,0% 9 45,0%

2 20,0% 4 40,0% 6 30,0%

3 30,0% 1 10,0% 4 20,0%

10 100,0% 10 100,0% 20 100,0%

5 horas/dia

10 horas/dia

12 horas/dia

14 horas/dia

Jornada de

Trabalho

Total

No %

Masculino

No %

Feminino

Sexo

No %

Total

Fonte: Pesquisa direta.
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Tabela 5: Relação entre sexo e renda dos feirantes de Picos / 2011 

 

 

           A renda média dos trabalhadores oscila muito, no caso dos homens seu poder de 

acumulação é maior que o da mulher, concentrando-se no intervalo de R$ 450,00 a R$ 

900,00, com 60% dos entrevistados. Os demais 40% possuem renda de R$ 900,00 a 

R$1.200,00.  As mulheres apresentam concentração no rendimento de R$ R$450,00 a 

R$900,00, com 50% das entrevistadas, mas estão presentes no menor valor, menos de R$ 450, 

e menor concentração, comparado aos homens, nas faixas mais elevadas de renda, 

apresentadas na pesquisa. Observou-se que as mulheres possuem gastos extras no 

desenvolvimento de suas atividades, normalmente elas ―contratam‖ ajudantes responsáveis 

pela montagem da barraca, transporte de mercadorias. Chamados de funcionários, eles 

também estão presentes nas bancas mais estruturadas de equipamentos ( moedor, aparelho de 

som, frigobar, etc) de forma permanente, exercendo uma infinidade de ações, chegando até 

mesmo a assumir integralmente a venda na ausência do proprietário, que o remunera 

semanalmente. 

          Segundo os dados colhidos, para os homens a inserção no mercado informal deveu-se 

pelo desemprego e a feira apareceu como opção temporária e depois foi permanecendo devido 

a dificuldade de encontrar trabalho formal. No caso das mulheres a participação veio como 

opção remunerada no contraponto do trabalho doméstico ou a agricultura: 

            ―Eu não tinha muita opção, ou ia pra roça ou trabalhava em casa de família, foi quando minha 

mãe conseguiu o ponto, eu vim e continuei o trabalho dela.‖ (Entrevistada A, 53 anos) 

          O tempo médio de permanência na feira é de 10 anos, muitos começaram jovens, 

colaborando com as atividades e depois assumiram o ponto na ausência dos pais ou outro 

parente.   As relações familiares são muito fortes neste espaço, comumente encontramos 

pontos aglutinados, pois pertencem à mesma família. Nos relatos de inserção no trabalho na 

feira é constante a citação de como um parente contribuiu na compra, indicação ou 
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Tabela 6: Relação entre seguridade social, sistema de saúde utilizado e sexo dos

f eirantes de Picos-PI/ 2011.

1 10% 0 0% 1 5%

0 0% 1 10% 1 5%

9 90% 9 90% 18 90%

10 100% 10 100% 20 100%

6 60% 5 50% 11 55%

3 30% 5 50% 8 40%

1 10% 0 0% 1 5%

10 100% 0 100% 1 100%

Plano de saúde

INSS

N.D.A

Seguridade

social

Total

S.U.S.

Cl ínica Particular

Auto-medicação

Sistema de

saúde

Total

No %

Masculino

No %

Feminino

Sexo

No %

Total

Fonte: Pesquisa direta.

negociação do ponto.  Também vemos o emprego da mão – de- obra da família em diferentes 

idades, são filhos, sobrinhos e primos que se agregam continuamente à dinâmica de acúmulo 

de renda na feira como empacotadores, carregadores, serviços de pagamento, vigilância, etc. 

Essa ligação é muito significativa na resolução de problemas comuns, quando é preciso 

ausentar-se eles se reorganizam nos pontos, dividem produtos, dividem o consumo de energia 

elétrica e equipamentos.    

         Dos agravos à dignidade do trabalhador, percebidos no trabalho informal, a questão da 

saúde é problema facilmente percebido no cotidiano da feira. Nos dados coletados sobre 

saúde, percebemos que no item seguridade social, tanto os homens quanto as mulheres não 

realizam contribuição em 90% dos casos. Em situações que exigem consulta médica, a 

maioria dos homens (60%) busca atendimento do SUS, depois a consulta particular com 30% 

das respostas, seguida da auto-medicação com 10%. As trabalhadoras entrevistadas se 

dividem entre o atendimento do SUS e a consulta particular de forma igual, entre as 

entrevistadas a consulta particular surge como alternativa rápida de atendimento, fazendo o 

tempo de recuperação menor e assim menos falta ao trabalho. Percebe-se na fala dos 

entrevistados que a procura ao médico atende a necessidades curativas e não preventivas, as 

que utilizam o serviço do SUS enfatizam que em caso de emergência seguem para o 

atendimento pago. 
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                Ao perguntarmos sobre a perspectiva de outro trabalho, 50% dos homens afirmou 

que continuará trabalhando na feira, os demais apresentaram a opção de aposentadoria (30%), 

organização de um empreendimento próprio (20%). Das mulheres entrevistadas, 70% 

pretendem permanecer na feira, representando a percepção da trabalhadora de manter-se na 

atividade devido a dificuldade de encontrar outra ocupação remunerada. Uma delas considera 

como tempo de trabalho ―até as crianças crescerem‖ para depois aposentar-se, representando a 

responsabilidade com os dependentes, reforçada culturalmente pelo papel de cuidadora da 

mulher. 

         A presença de crianças, característica constante nos setores, representa também a 

impossibilidade de deixá-las em casa, aos cuidados de outrem. O município não dispõe de 

creches e não há outra iniciativa de atendimento nessa faixa etária. Na permanência na feira 

elas acabam ajudando nas atividades e se expondo aos riscos impostos aos adultos. 

            Em 2008, a Secretaria de Saúde empreendeu uma dedetização do setor de frutas, fato 

que gerou grande resistência dos trabalhadores devido a feira ficar desativada por três dias. O 

processo de limpeza teve que ser interrompido e depois reiniciado, causando mais transtornos 

e demora no reinício das atividades. Em pesquisa documental feita na citada Secretaria, o 

responsável pelo setor informou que não constava no planejamento das ações de saúde, do 

município, ações de saúde ou outra ação de saneamento no local. 

          Na entrevista feita com o representante da AVAPI, ele relata que a Associação foi 

criada em benefício dos feirantes, mas que hoje tem dificuldade em se organizar para realizar 

outra eleição. Segundo ele, neste ano a associação será desativada pois completa cinco anos 

sem desenvolvimento de atividades. Quando perguntado sobre as melhorias que a Associação 

conseguiu para os trabalhadores, ele cita a mediação no período da última mudança, como o 

poder público, mantendo todas as bancas que foram retiradas das ruas adjacentes ao mercado 

ainda em ativa, mesmo com a mudança de lugar.  

          Durante a entrevista, quando perguntado qual o problema mais significativo para o 

grupo foi indicada a falta de segurança no local e por isso eles pagam uma vigilância no 

espaço. A situação implica outro custo devido a iluminação constante do espaço, também 

custeada por eles e estruturada de forma precária, com várias conexões que põe em risco sua 

segurança. São três vigilantes contratados e pagos mensalmente no setor de frutas, no setor de 

roupas a vigilância é feita por outro grupo. Além de preservar o patrimônio a vigilância evita 

que o espaço da feira, desabitado à noite, seja utilizado como para outros fins inadequados. 
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               Na questão sobre os problemas mais percebidos foi colocada a questão da saúde da 

seguinte forma: ― é relacionado a perda de sono, às vezes você sente dor de cabeça, cansaço 

físico e mental,mas aí com o decorrer do tempo você vai acabar se acostumando‖. A 

percepção do entrevistado considera a saúde independente do ambiente, reconhecendo a 

questão do sono e suas implicações. Da mesma forma ele prontamente encontra a solução 

com o fato de se ―acostumar‖, colocando para o indivíduo a responsabilidade de superação 

desse problema.  

             Sobre a participação da Prefeitura na resolução dos problemas da feira, ele cita que o 

poder público poderia fazer mais ―já que a gente paga todo o mês‖. A contribuição seria, na 

visão dele, uma justificativa para cobrar a presença e intervenção da prefeitura, não 

entendendo a gestão do espaço como responsabilidade inerente à função. Como contribuintes 

eles entendem que possuem direitos, fazem parte do processo. 

             No espaço estudado não identificou-se ações voltadas para as necessidades das 

trabalhadoras, não há desenvolvimento de políticas públicas voltadas para este grupo de 

mulheres.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O aumento do nível de pobreza, assim como o incremento das taxas de desemprego e 

subemprego, vem influindo negativamente nas condições sanitárias da população. Estas 

desigualdades sociais e laborais têm determinado em grande medidas as condições em que 

vem transcorrendo a vida das mulheres e dos homens, e tem influído na prevenção e 

tratamento de sua saúde. A atenção à saúde vem sendo afetada pela flexibilização do mercado 

e a desregulamentação da assistência social e da saúde.  

Ao analisar a pobreza desde uma perspectiva de gênero, tem de se tornar visível as 

diversas relações de poder, como as ligadas as exclusões, desigualdades e discriminação de 

gênero no mercado de trabalho, a divisão desigual do trabalho não-remunerado e o diferente 

uso do tempo de homens e de mulheres. O trabalho que muitas mulheres realizam 

cotidianamente no mundo continua sendo sub-valorizado e não se leva em consideração os 

dados oficiais de produtividade. As mulheres trabalham nas áreas rurais e na economia 

informal, como produtoras de subsistência, e em setores de serviços com baixa remuneração e 

pouca segurança laboral e de previdência, como foi observado neste estudo. Estas limitações 

constituem um obstáculo para o desenvolvimento pessoal das mulheres e para seus objetivos 

de escapar da pobreza.  

As políticas neoliberais repercutem de forma mais severa sobre as mulheres, pois elas 

ocupam o lugar desprotegido no aparato produtivo ou estão excluídas do mesmo, não 

ascendendo da mesma maneira ao mercado de trabalho e aos recursos e mobilidade, não 

podendo competir em igualdade de condições. O poder e a pobreza são dois fenômenos 

interdependentes, já que a pobreza é o resultado da falta de poder, da impossibilidade de 

ascender aos recursos econômicos, políticos e culturais. A esta situação se soma as 

desigualdades em matéria de educação e saúde, dificultando a promoção da mulher. Portanto, 

carentes de educação e de saúde, as mulheres se inserem nos cenários sociais em uma situação 

de absoluta desvantagem. As políticas públicas de privatização dos serviços de educação e 

saúde afastam, cada vez mais, a capacitação das mulheres pobres tendo impactos negativos na 

sua qualidade de vida e saúde.  A feminização da pobreza, portanto, não só se define em 

termos de renda e consumo, como também expressa o baixo nível de acesso à saúde e a 

educação.  

            O entendimento do papel da mulher, seu acesso ao emprego e renda, também dá idéias 

de como as famílias se organizam e desenvolvem-se frente às reorganizações do mercado e a 



65 

 

negação contínua de direitos. Também nos dá indicativos dos novos papéis assumidos pelo 

homem e a novas demandas das relações sociais de gênero e dos rearranjos produtivos. 

Assim, a discussão se amplia para o âmbito da família, em especial aquela que tem como 

pessoa de referência a mulher trabalhadora, a família exerce papel fundamental na construção 

subjetiva dos sujeitos (re)construindo sua visão de mundo e sua inserção na sociedade.  As 

políticas públicas devem considerar e promovera  ampliação do papel ativo da trabalhadora, 

rompendo com visões reducionistas da ação dos indivíduos e assim promovendo relações 

mais igualitária em direitos e deveres para homens e mulheres.  Também se deve 

interconectar as desigualdades de gênero às outras que ampliam a vulnerabilidade da mulher 

como raça e idade.  

           A promoção da saúde deve se articular com o espaço de trabalho ampliando o foco 

para as relações que construímos com o labor e de que forma ele nos atinge a longo e curto 

prazo, do ponto de vista físico e psicológico.  

           As políticas públicas locais devem dialogar com as demandas específicasdesse grupo 

de trabalhadoresa fim de compreender como o município percebe suas necessidades e como 

deve ser feita a articulação de políticas, integradasno âmbito estadual e federal. Os 

trabalhadores percebem-se como atores de um cenário em que pouco decidem, mas são 

continuamente exigidos. A visibilidade da feira como problema de saúde pública, pelas 

situações citadas, é continuamente utilizada pelo poder político e pela mídia. O grupo torna-se 

continuamente fechado, dificultando nossos acessos. Essa postura pode ser uma forma de 

proteção, na tentativa de não expor seus problemas eles também não precisam reconhecê-la 

como existente, entender os riscos a que são expostos.Isso repercute na construção da 

identidade do trabalhador e sua articulação coletiva. 

                  Ao perceber as relações trabalho e saúde, bem como relacionar com a questão de 

gênero, entendemos que a estrutura sexuada definida para homens e mulheres, exige de forma 

diferenciada e atinge a saúde de forma distinta também. Somos expostos e atingidos 

atendendo às exigências do mercado que determina os lugares dos indivíduos baseados em 

relações de gênero hierarquizadas. A transpor estas desigualdades para o trabalho informal, 

tendo como cenário para este estudo, a feira livre de Picos, percebemos o aprofundamento das 

desigualdades através da dificuldade de acesso à saúde, as longas jornadas de trabalho, a 

dificuldade de acúmulo de bens e a dificuldade de atender as demandas domésticas e do 

trabalho.  
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO 

Perfil sócio-econômico: 

1. (    ) Homem   (    ) Mulher   2. Idade: __________ 

3. Reside em Picos? (    ) Sim       (   ) Não. Cidade _______________ 

4. Quanto tempo ficou na escola? ________________________ 

5. Possui casa própria? (    ) Sim   (   )  Não  

6. Quantas pessoas moram com você? ___________ 

7. Na casa há menores de 12 anos? (   ) Sim. Quantos __________(    ) Não 

8. Dos adultos que moram com você, quantos trabalham? ____________ 

Condição de trabalho 

9. Que horas você chega para trabalhar na feira? E que horas volta pra casa? 

_____________________ 

10. Tem outra atividade, além do ponto da feira?  

(    ) Sim. Qual? __________________                 (    ) Não 

11. Sempre trabalhou na feira? 

_______________________________________________ 

12. Das opções abaixo, qual delas você possui: 

a) (   ) paga plano de saúde 

b) (   ) contribui com o INSS 

c) (   ) nenhuma das opções acima 

13. O que você faz quando adoece? Quem você procura ajuda? 

 

14. Se você fosse responder sobre sua renda, diria que a renda da feira seria 

(    ) menos de R$ 450, 00            (    ) entre R$ 450,00 e R$900,00 

(    ) entre R$900,00 e R$ 1.200  (    ) mais de R$1.200,00 

15. Quais os seus planos para futuro? 
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APÊNDICE B: 

 ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA 

1. Como surgiu a Associação?  

2. Quais as ações que a Associação já desenvolveu (melhorias) para os 

trabalhadores? 

3. Quais as maiores dificuldades que os trabalhadores da feira enfrentam hoje? 

4. Como a Prefeitura, através das Secretarias vêm atuando em benefício dos 

trabalhadores da feira? 

 

 


