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RESUMO 
 
Esta comunicação apresenta algumas reflexões provenientes 
da dissertação de mestrado que analisou a operacionalização 
da política previdenciária em Belém, a partir dos usuários do 
serviço de reabilitação profissional do INSS na referida cidade. 
Tem como objetivo contribuir para os estudos que têm 
analisados as políticas públicas a partir da abordagem da 
consubstancialidade das relações sociais, classe social, gênero 
e raça/etnia. Dentre as conclusões, reiteram-se dados de que a 
precarização da população feminina ocupada em Belém, 
explica a inexpressiva participação das mulheres na   
Previdência Social.  
 
Palavras-chave: Gênero. Trabalho. Previdência Social 
 
ABSTRACT 
 
This paper presents some reflections from dissertation that 
examined the implementation of social security policy in Belém, 
from the users of vocational rehabilitation service INSS this city. 
Aims to contribute to studies that have analyzed public policies 
from consubstantiality approach of social relations, social class, 
gender and race / ethnicity. The conclusion is confirm the 
precariousness of female employed population in Belém, 
explains the insignificant participation of women in social 
security. 
 

                                     Keywords: Gender. Job. Social Security 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Mestre. Universidade Federal do Pará (UFPA). E-mail: barachogessyca@gmail.com 

2
 Doutora. Universidade Federal do Pará (UFPA). 



 

 

                  

1 INTRODUÇÃO  

 

  As últimas décadas têm sido marcadas por mudanças relevantes no mercado de 

trabalho brasileiro, em que se destaca um crescimento significativo de mulheres. Na década 

presente, ocorreu um incremento de 24% na atividade feminina (COSTA, 2014), todavia a 

institucionalização de uma das reivindicações fundamentais do movimento de mulheres 

ocorre sem grandes alterações da lógica que caracteriza a divisão social entre os sexos ou 

a divisão sexual do trabalho. 

  Os estudos que abordam a desigualdade entre homens e mulheres têm dado 

destaque para a discussão da divisão sexual no contexto dos modos de produção 

organizados pela propriedade privada. As contribuições conceituais dada por Kergoat e 

Hirata (1994) sobre a categoria, têm servido de referência para as pesquisas no Brasil e na 

América Latina ao reproduzirem a hipótese analítica de que a divisão sexual do trabalho 

tende a se agravar no capitalismo. 

  Esta comunicação, apresenta algumas reflexões provenientes da dissertação de 

mestrado apresentada ao Programa de pós-graduação da Universidade Federal do Pará no 

ano de 2014, que teve como objeto de estudo o serviço de reabilitação profissional do INSS 

(SRP) na cidade de Belém-Pa, considerando a compreensão de usuários do referido serviço 

acerca da presença desigual dos sexos no mencionado espaço de execução da política de 

Previdência Social. Foram entrevistados 17 usuários, sendo 11 homens e  6 mulheres na 

faixa etária de 27 a 53 anos. 

  Assim, a primeira parte desta comunicação expõe algumas notas sobre o campo 

teórico-metodológico relativo a construção da categoria gênero no contexto da produção do 

feminismo contemporâneo, que emerge a partir dos anos 1970 do século XX. O segundo 

momento, evidencia estudos que apontam para a persistência da divisão sexual como um 

entrave na inserção qualitativa da mulher no mercado de trabalho formal. Em terceiro serão 

apresentados alguns resultados referente a pesquisa realizada no SRP/INSS em Belém-Pa. 

 

2 NOTAS SOBRE O DEBATE FEMINISTA E A CATEGORIA DE GÊNERO 

 

  Para Hirata e kergoat (1994, p. 94) as reivindicações dos movimentos feministas 

nos anos de 1960 e 1970, apontavam para os limites do conceito de “exploração”, bastante 

utilizado pela tradição marxista no que se refere à opressão sofrida pelas mulheres nos 

espaços de produção e reprodução social. Em texto mais recente, Kergoat (2005, p. 94) 

apud Hirata (2009, p. 81) destaca que é preciso ir além das articulações entre relações de 

opressão e exploração, chamando atenção para o fato de que as categorias utilizadas para 



 

 

                  

explicar o tratamento desigual que a sociedade atribui aos grupos sociais de sexo não são 

permutáveis.   

   Nesta perspectiva, Conceição (2009) ao sintetizar o movimento histórico dos 

principais debates presentes no interior do movimento feminista, a partir da utilização do 

conceito de gênero, indica que até os anos de 1970 os estudos feministas estavam 

centralizados na mulher com discussões voltadas para a explicação das causas da 

opressão e subordinação, salientando-se o conceito de patriarcado.   

  Na década seguinte (1980), a autora destaca a construção do conceito de 

gênero enquanto um avanço nos estudos feministas, uma vez que a mencionada categoria 

torna mais evidente a dimensão relacional da existência humana, particularmente aquela 

estabelecida entre homens e mulheres, remetendo para as injunções culturais e históricas. 

Ademais, o gênero, se oferece como grande instrumento de combate ao determinismo 

biológico, base ideológica da divisão social de sexo.  

  Para Saffioti (1994, p. 275-276), “o gênero não regula somente a relação entre 

homens e mulheres, mas normatiza também, as relações homem-homem e relação mulher-

mulher” e, por conseguinte, entre negros, não negros, adolescentes, velhos, jovens e 

adultos. Ao discutir nesta perspectiva, a autora, evidencia a importância de uma 

compreensão adequada para que as estratégias da luta feminista não percam o que se 

refere como o “nó”3 construído pelas três contradições sociais: gênero, raça/etnia e classe 

social.  

  Neste sentido, Saffioti (1994) desconstrói o essencialismo que torna o homem 

como inimigo natural das mulheres, salientando: “o inimigo da mulher não é o homem, nem 

enquanto individuo, nem como categoria social, embora seja personificado por ele” 

(SAFFIOTI, 1994, p. 275). Assim, a autora propõe a ruptura com a razão cartesiana que 

naturaliza as desigualdades sociais e sexualmente construídas, sinalizando que a utopia 

mais modesta consiste em uma sociedade com gênero, portanto, com diferenciação entre 

homens e mulheres, mas sem hierarquias ou desigualdades. 

    

3 RELAÇÕES DE GÊNERO E TRABALHO 

 

As pesquisas que articulam o mundo do trabalho as relações de gênero no 

Brasil, têm reiterado a hipótese de que muito ainda há de ser realizado para que se 

concretize a igualdade material entre homens e mulheres. Neste sentido, Picanço (2005, p. 
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151) ao discorrer sobre as representações dos papeis da mulher e do homem em relação ao 

trabalho e a família no Brasil, aponta que persiste “a alta desigualdade na distribuição das 

mulheres na estrutura ocupacional, na renda e na distribuição das tarefas domésticas”.  

  Para a autora, persiste na sociedade brasileira os “lugares exclusivos” para 

homens e mulheres, no entanto, considera que a sociedade esta passando por um processo 

de deslocamento de valores mais tradicionais para valores mais progressistas no âmbito da 

legislação trabalhista com a redução de preceitos discriminatórios relativos as mulheres. 

  Medrado e Lyra (2008) salientam que os papéis atribuídos a homens e mulheres 

estão “organizados” na sociedade, onde a mulher está vinculada à função reprodutora e o 

homem ao trabalho fora do lar, o que indica a visualização de duas vidas em âmbitos 

diferenciados, isto é, o privado e o público respectivamente. O crescimento sistemático do 

número de mulheres economicamente ativas ao longo das últimas décadas, não alterou os 

valores culturais que qualificam o masculino e o feminino.    

 Sobre este aspecto, Sorf (2005, p. 83) ao tratar das percepções sobre as esferas 

separadas de gênero indica que, apesar do aumento na participação das mulheres no 

mercado de trabalho é preciso reconhecer que o ideal de igualdade está longe de se 

realizar, na medida em que “a associação do feminino com o doméstico constitui um habitus 

muito resistente a mudanças”. Picanço (2005, p. 151) reitera a hipótese em tela, ao afirmar 

que “persiste a alta desigualdade na distribuição das mulheres na estrutura ocupacional, na 

renda e na distribuição das tarefas domésticas”. 

Oliveira (2005, p. 125-126) afirma que “as funções mais valorizadas são, em 

geral, aquelas desenvolvidas pelo homem”. Neste sentido, a autora considera a existência 

de uma assimetria, já que a mulher aparece em posição subordinada e “essa posição 

guarda estreita relação com sua exclusão do espaço público do trabalho e com a 

conseqüente dependência do homem.” 

Já Rago (2004) ao discutir sobre as relações de gênero no século XXI, aponta 

que a expressão “mulher pública” revela tanto uma história de exclusões como também de 

conquistas. Para a autora, as mulheres de todas as classes, etnias e gerações invadiram o 

mundo público, ainda que, não ocupando postos de comando. Na sua visão, “ser mulher no 

século XXI, deixou de implicar necessariamente gravidez e parto, o que traduz uma enorme 

ruptura com a ideologia da domesticidade” (RAGO, 2004, p.33).  

Continua a autora, afirmando que a acelerada modernização do Brasil nos anos 

de 1970, impulsionou a inserção das mulheres no mercado de trabalho, e assim, o século 

XX é por ela designado como o “século das mulheres”, cujo a grande conquista foi o direito 

a existência, pois: 

De modo geral, as mulheres não tinham direito a vida pública, o que significava a 
impossibilidade não apenas de acesso aos negócios, aos cargos políticos e de 



 

 

                  

direção, a cultura e a educação, como também a do desfrute da sociabilidade dos 
bares, restaurantes, cafés e de determinados espaços de lazer ou prazer, pelo 
menos não nas mesmas condições que os homens (RAGO, 2004, p. 34).     

  A autora identifica, assim, algumas conquistas alcançadas, sobretudo, mediante 

a luta das mulheres no século XXI, momento em que grande parte delas adentram na vida 

pública pela inserção no mercado de trabalho, “de modo geral, as trabalhadoras sempre 

foram alocadas em atividades muito menos valorizadas e mais mal remuneradas que os 

homens, como conta a história do trabalho em qualquer país do mundo até nossos dias” 

(RAGO, 2004, p. 32). 

  Nesta mesma linha de análise, Venturini e Recamán (2004, p. 29) apontam que 

a inserção no mercado de trabalho ainda é o principal caminho que leva às experiências 

públicas, quando não o único, sendo caracterizado pela precariedade, vinculo informal e 

baixos salários. Nogueira (2006), a partir da pesquisa com trabalhadoras de telemarketing 

no Brasil,  apresenta um panorama de como vem ocorrendo a divisão sexual do trabalho 

nas esferas produtivas e reprodutivas das mulheres trabalhadoras no contexto da sociedade 

capitalista financerizada.  

Para a autora, o crescimento da participação da mulher no mercado de trabalho 

brasileiro têm sido acompanhado pela exploração, expressa sobretudo pelos salários 

inferiores, os cargos mais baixos, a longa jornada de trabalho e as tarefas intermináveis, 

realidade que “Configura-se, então, uma divisão sexual do trabalho, que além de precarizar 

ao máximo a força de trabalho feminina, ainda lhe reserva as tarefas do espaço 

reprodutivo.” (NOGUEIRA, 2006 p.172), o que demonstra como estão vinculados os 

espaços de trabalho e reprodução. 

Neste sentido, a autora explicita alguns traços constitutivos da dupla jornada de 

trabalho que tem caracterizado o trabalho feminino no tempo presente,  as quais passam 

tanto pela exploração dos call centres quanto pela opressão no espaço reprodutivo, situação 

denominada como trabalho duplicado. As relações de gênero são compreendidas pela 

autora como desiguais, hierarquizadas e contraditórias, uma vez que são observadas 

situações de exploração e dominação.  

Neste sentido, Nogueira (2006) aponta que na sociedade capitalista, independe 

do tempo histórico, inseridas ou não no espaço produtivo, as mulheres permanecem com a 

responsabilidade do trabalho doméstico, realidade que desqualifica o trabalho feminino 

assalariado, já que permite a desvalorização da sua força de trabalho. 

 Os dados do Censo 2010 demonstraram que há maior predominância feminina 

na seção de atividades relacionadas aos serviços domésticos, em que as mulheres somam 

92,7%. Entre os empregados com carteira de trabalho assinada elas representam 59,3%, já 



 

 

                  

os homens 67,7%, apesar das publicações oficiais indicarem a ampliação do nível de 

ocupação e maior instrução das mulheres em relação aos homens. 

 As informações censitárias confirmam os dados oficiais da Previdência Social, já 

que o Anuário Estatístico da Previdência Social referente ao ano de 2012, revela que no 

Brasil ocorre uma participação em menor escala das mulheres em relação aos homens 

nesta política, por outro lado o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) evidencia  as 

mulheres como as usuárias principais da política de Assistência Social, pois correspondem, 

majoritariamente, a população denominada de extrema pobreza. Condição que permite a 

Duque-Arrazola (2008), identificar as mulheres empobrecidas como sujeito feminino da 

política de Assistência Social. 

Bandeira (2005, p. 6), afirma que no Brasil as políticas públicas direcionadas às 

mulheres nem sempre abrangem a perspectiva de gênero. Assim, ela diferencia as “políticas 

públicas de gênero” e “políticas públicas para as mulheres”. A primeira considera não 

apenas a diferenciação do processo de socialização entre feminino e masculino, mas 

também, as relações interpessoais entre homens e mulheres, entre homens e entre 

mulheres. Já a segunda, está centrada na concepção tradicional do feminino 

desconsiderando a dimensão política do feminino e do masculino.  

 

4 HOMENS E MULHERES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO 

PROFISSIONAL DO INSS NA CIDADE DE BELÉM-PA  

 

 A população estimada de Belém, por sexo, abrange um total de 659.008 

(seiscentos e cinquenta e nove mil e oito) homens e 734.391 (setecentos e trinta e quatro 

mil e trezentos e noventa e um) mulheres, reiterando o quadro nacional que  aponta um 

número maior de mulheres na maioria dos estados brasileiros. 

 A condição de maioria entre os brasileiros, no entanto, não tem significado 

direitos iguais aos dos homens. As históricas hierarquias de gênero deixaram marcas 

profundas na sociedade, inclusive no Pará, onde o machismo e a discriminação 

permanecem, principalmente, contra mulheres negras e índias empobrecidas.  

 Neste contexto, o IDESP4 (2014) disponibiliza uma síntese sobre o perfil da 

mulher paraense, no intuito de identificar as diferenças que ainda persistem, a despeito dos 
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Considerando as informações do Censo (2010), a participação das mulheres é majoritária em áreas 
de profissionais das ciências e intelectuais, apresentando um percentual de 61,08%. Segundo as 
informações do IDES (2014), os setores de atividades indicados apresentam em comum o fato de 
terem sido ocupados durante muito tempo por mulheres 



 

 

                  

avanços alcançados nas ultimas décadas. No Pará elas representam 49,6% da população, 

cerca de 3,7 milhões de mulheres, permanecendo um percentual de 71% destas em área 

urbana. A maioria são mães solteiras e com baixos níveis de escolaridade.  

 O setor que se destaca em relação a presença de mulheres é o de serviços 

domésticos, os quais implicam em atividades como o cuidado com o lar, campo que 

historicamente vincula a mão de obra da mulher como um fazer exclusivo e ainda lhes 

confere as mais precárias condições salariais, já que neste setor se encontram elevados 

percentuais de empregados sem carteira de trabalho assinada. 

Na Região Metropolitana de Belém, as informações do IDESP (2012) apontam que 

este número é de 66.000 (sessenta e seis mil) trabalhadores domésticos sem carteira de 

trabalho assinada e 19.000 (dezenove mil) com assinatura na carteira. Permanecendo as 

mulheres entre a maioria destes trabalhadores em condições não legalizadas de emprego e 

entre os mais pobres do País, confirma-se a hipótese de autores como Farah (2004) 

quando, indica que “parte significativa das mulheres que ingressam no mercado de trabalho 

vai para o setor informal, onde estas não tem acesso a garantias trabalhistas e à previdência 

social” (FARAH, 2004, p. 7). 

 Como observado anteriormente, os dados oficiais têm possibilitado notar a 

presença em menor escala de mulheres na Política de Previdência Social componente da 

Seguridade Social. De acordo com as informações locais, o SRP5/INSS, somou em 2014, 

mais de 1000 (mil) segurados usufruindo do serviço em toda a capital paraense e algumas 

cidades localizadas nas demais regiões do Estado. Em Belém, este serviço encontra-se 

integrado nas diversas Agências da Previdência Social (APS). 

 Na agência da Pedreira, entre os 69 (sessenta e nove) usuários que estavam em 

Programa de Reabilitação Profissional, durante a realização da pesquisa, 53 (cinquenta e 

três) eram homens, com tempo de beneficio de 2 (dois) à 14 (anos) e 16 (dezesseis) eram 

mulheres, com período de 2 (dois) á 11 (onze) anos em benefício. Segundo os técnicos do 

SRP, a diferença numérica relacionada à variável sexo é recorrente na maioria das APS’s, 

identificando-se grande demanda de homens no usufruto deste serviço. 

 No decorrer da pesquisa, os homens entrevistados declararam profissões como: 

motoristas, mecânicos, pedreiro, movimentador de carga, carregador de veículo e auxiliar de 

cobranças. Já as mulheres informaram profissões como: serviços gerais (limpeza e 

cozinha), auxiliar de escritório, técnica de enfermagem e cobradora de ônibus. Interessante 
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 De acordo com o MPAS (2014) a Reabilitação Profissional é um serviço que visa proporcionar aos 
segurados incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho, independente de carência, e às 
pessoas portadoras de deficiência os meios para a reeducação ou readaptação profissional e social 
que lhes permitam participar do mercado de trabalho e do contexto em que vivem. (Artigo 136, do 
decreto nº 3.048/99. Disponível em: http://www.previdencia.gov.br). 



 

 

                  

observar que nenhuma das entrevistadas em situação de benefício se identificou como 

empregada doméstica, embora a maioria das mulheres pobres de Belém ocupe esta função, 

como mencionado anteriormente.  

 Considerando que o SRP/INSS atende aos incapacitados parcial ou totalmente 

ao trabalho, cada um dos usuários entrevistados apresentaram um histórico de vida e 

trabalho que ocasionou em algum tipo de agravo responsável pelo afastamento das 

atividades laborais e, por conseguinte, ao usufruto do beneficio previdenciário. 

 Importante notar, que do total de homens entrevistados 5 (cinco) relataram 

dificuldades e prejuízos a saúde pelo trabalho desenvolvido. Já do total de mulheres 

entrevistadas, apenas 1 (uma) justificou sua atual situação como resultante das  condições 

precárias de trabalho, preferindo culpabilizar a fragilidade do corpo. Tal distinção de olhares 

sobre o trabalho e a doença, pode ser explicada pela condição de submissão das mulheres 

no âmbito do mercado formal de trabalho.   

 As condições diferenciadas de trabalho realizadas por homens e mulheres na 

concepção dos entrevistados, no caso dos homens (trabalho pesado, exposição a riscos e 

facilidade de inserção no mercado formal de trabalho) e no caso das mulheres (trabalho 

leve, voltado para limpeza e manutenção de ambientes, além do cuidado com crianças e 

idosos), fez com que ambos identificassem o espaço da política de Previdência Social como 

um lugar, principalmente, de homens trabalhadores que tinham suas vidas prejudicadas pelo 

tipo de atividade realizada e, portanto, necessitavam dos serviços previdenciários, quando 

afastados dos empregos.    

 Estas e outras compreensões mencionadas no decorrer da pesquisa permitem 

reflexões que confirmam as discussões pautadas na divisão social entre os sexos que tende 

a desvalorizar o trabalho das mulheres, tanto no que se refere ao acesso ao mercado de 

trabalho formal quanto as condições em que o trabalho é realizado e concebido, ou seja, 

sem as garantias trabalhistas permitindo observar que o sistema de proteção social 

acompanha os impasses criados pela divisão sexual do trabalho.  

 

5 CONCLUSÕES 

 

A proposta de refletir sobre a compreensão dos usuários do SRP/INSS acerca 

da operacionalização da política previdenciária em Belém, a partir da perspectiva de gênero 

no bojo da política pública brasileira, possibilita as seguintes conclusões: 

 A precariedade das condições de vida dos trabalhadores entrevistados/as, 

adoecidos pelo trabalho e do oferecimento das ações de reabilitação, chamam atenção para 

os limites da relação entre Estado e Sociedade quando pensada na ótica de democratização 



 

 

                  

da esfera do poder público, principalmente, da política previdenciária condicionada 

explicitamente pelo antagonismo trabalho assalariado e capital.  

 Esta afirmação reitera os estudos críticos sobre a seguridade social no Brasil, 

quando os mesmos destacam que a garantia da instituição, em forma de lei das 

reivindicações dos trabalhadores, embora relevantes não asseguram políticas públicas que 

possibilitem inovações no processo de reprodução social. As desigualdades são 

reconhecidas, mas o enfrentamento continua tímido do ponto de vista de uma alteração 

significativa entre os desiguais.  

  O contexto brasileiro revelado pelas informações oficiais parece ter ratificado as 

indicações sobre os lugares “exclusivos” para homens e mulheres, pois apesar das lutas 

pela igualdade nas relações de gênero e o aprofundamento de discussões envolvendo esta 

temática, as hierarquias persistem e intensificam as desigualdades consubstanciadas classe 

social, gênero, raça/etnia.  

Nos dados divulgados pelo IDESP (2012) quando apresenta as análises 

desagregadas em “gênero e cor/raça”, as mulheres e os pretos ou pardos se destacam no 

período de 2009 e 2011 entre a população mais pobre. Na região metropolitana de Belém, 

as mulheres representam 54,2% da população abaixo da linha da pobreza, já os homens 

45,8% e os pretos ou pardos, 77,8%. 

 A desigualdade de gênero que estrutura o campo da vida privada se reproduz na 

vida pública, mais especificamente no mundo do trabalho, em que mulheres mesmo 

consideradas mais escolarizadas e qualificadas tecnicamente são preteridas nos melhores 

postos de trabalho, situação que implica diretamente na questão salarial.  

 A relação direta entre trabalho, produção de riqueza, política pública, 

desigualdade de gênero e raça/etnia possibilitou também concluir que o espaço de 

materialização da Previdência Social em Belém, diferente dos da Assistência Social (não 

condicionado pelo trabalho assalariado), pois é predominantemente frequentado por 

homens e permeado de discursos masculinizados, não raro associado ao perigo e ao 

trabalho pesado, como se o trabalho realizado pelas mulheres estivesse imune a essas 

características.  

 De modo geral, os fragmentos do olhar de homens e mulheres usuários do 

SRP/INSS, sobre a operacionalização da política previdenciária em Belém, permitiu 

evidenciar depoimentos segundo o qual a presença majoritária de homens é legítima no 

referido espaço por dois motivos: porque a maioria dos trabalhadores formais em Belém-Pa 

são homens e porque os mesmos realizam atividades consideradas mais “perigosas”, 

portanto, encontram-se em condições mais “frágeis”, do ponto de vista dos riscos inerentes 

ao trabalho que desenvolvem. 



 

 

                  

 No entanto, para além da compressão emitida por mulheres e, principalmente 

por homens, as mulheres alvo da amostra da pesquisa estavam inseridas em condições 

semelhantes de periculosidade, porém eram minoria no mercado de trabalho e ainda 

reproduziam a ideologia da fragilidade do corpo feminino.  

 Estas compreensões, que provêm de uma realidade vivida pelo recorte de 17 

usuários do SRP/INSS em Belém-Pa, encontram semelhança no contexto de vida e 

entendimento da maioria de homens e mulheres assalariados que integram a formalidade do 

trabalho no Brasil. Deste modo, os resultados da pesquisa que balisou esta comunicação, 

confirmam os estudos que têm apontado que a precarização da população feminina 

ocupada incide diretamente em sua exclusão da principal política pública – a previdência 

social. 
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