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RESUMO 
 
O intuito do presente trabalho é pautar a discussão sobre cuidado, 
saúde do trabalhador, relações de gênero e divisão sexual do 
trabalho a partir da Coordenação de Políticas de Saúde do 
Trabalhador da Universidade Federal do Rio de Janeiro tendo 
como referência para a pesquisa, as licenças que os servidores da 
UFRJ usufruem para cuidar de seus familiares adoecidos 
conforme lhes é garantido pelo Regime Jurídico Único dos 
Servidores da União (Lei 8112/90. Art 83º). Serão destacados os 
conflitos existentes entre o espaço de produção e reprodução 
social. Questões sobre o cuidado estão aqui imbricadas à temática 
da masculinidade e uma vez que as relações hierárquicas de 
gênero e poder sofrem alterações bastante lentas o que significa 
que há uma necessidade premente de serem discutidos outros 
sentidos, valores e modelos do masculino. Elencaremos a 
importância das políticas públicas para que sejam minimizadas as 
contradições entre a esfera familiar e o espaço do trabalho 
remunerado e assim possa haver também relações sociais mais 
equânimes que beneficiem a todos. 
 
Palavras-chave: Saúde do trabalhador. Cuidado. Gênero. 
Masculinidade 
 
ABSTRACT 
 
The aim of this work is guided discussion about care, occupational 
health, gender relations and sexual division of labor from the Policy 
Coordination of Health of the Federal University of Rio de Janeiro 
Worker, with reference to research licenses the servers UFRJ 
enjoy to care for their family sickened as they are guaranteed by 
the Unified Legal System servers Union ( Law 8112/90 . Art. 83 ) . 
The conflicts between the space of social production and 
reproduction will be highlighted . Questions about care are 
intertwined here the theme of masculinity and since the hierarchical 
gender relations and power suffer very slow changes , means that 
there is a pressing need to be discussed other meanings , values 
and male models . Will mark the importance of public policies that 
contradictions are minimized between the family sphere and scope 
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of paid work and so there can also be more equitable social 
relations that benefit all. 
 
Keywords: Health worker. Care. Genre. masculinity 

 

1- Introdução 

Contribuindo com os estudos e ações associadas à saúde dos servidores da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e desenvolvendo pesquisas quantitativas e análises 

que tomam os conceitos das relações de gênero e da divisão sexual do trabalho, temos o 

presente trabalho. 

 A Universidade Federal do Rio de Janeiro atualmente conta com um quadro funcional de 

13618 servidores ativos vinculados a Coordenação de Políticas de Saúde do Trabalhador 

(CPST), departamento este que, por sua vez, integra a Pró-reitoria de pessoal. É sobre os 

dados deste departamento da UFRJ que o presente estudo será elaborado.  

Parte-se da análise com foco na fruição das licenças solicitadas pelos servidores para 

acompanhar seus familiares adoecidos conforme é previsto em lei, no Regime Jurídico Único 

dos Servidores Públicos da União (Lei 8112/90, Art. 83º). 

Em seu artigo 83º, o Regime Jurídico Único diz respeito às Licenças por Motivo de 

Doença em Pessoa da Família (LDF). Este é um direito dos servidores públicos para que 

possam dar a assistência necessária ao cônjuge ou companheiro (a), aos pais, aos filhos, ao 

padrasto, à madrasta, aos enteados ou aos dependentes que vivam as expensas do servidor. 

No momento em que adoecem, porém, o que se percebe, a partir dos papéis sociais das 

servidoras e servidores da Universidade Federal do Rio de Janeiro para que possam cuidar dos 

familiares, é um número ínfimo de solicitação de licenças pelos servidores homens para cuidar 



 

 

 
                  

de seus familiares adoecidos, ante uma constante fruição por parte das mulheres servidoras da 

UFRJ. 

 Desta forma, entendendo que na sociedade capitalista a tentativa de conciliação entre 

trabalho remunerado e responsabilidades familiares gera uma série de conflitos e efeitos 

negativos sobre a qualidade de vida das pessoas, sobretudo para as mulheres e criança, 

busca-se aqui discutir o papel do servidor homem ante a possibilidade de usufruir também da 

licença.  

O debate é pautado na análise do homem cuidador com o intuito de trazer para a esfera 

da saúde do trabalhador questões atuais sobre as representações de gênero e a divisão social 

e sexual do trabalho, onde estão presentes relações de poder, as responsabilidades ocultas do 

cuidado e os conflitos entre o trabalho remunerado no espaço público e questões familiares 

como o cuidado e as atividades domésticas na esfera privada.   

Desta forma, atravessando a saúde do trabalhador associada a categorias gênero  

procura-se evidenciar questões relativas a responsabilidade do cuidado incluindo o estudo da 

masculinidade, análises sobre políticas sociais e os impactos para os servidores da UFRJ. 

 

2 - Desenvolvimento 

 À luz de uma breve análise descritiva, discorremos sobre a saúde do Trabalhador, 

correlacionando à categoria gênero, cuidado e trabalho.  

A partir do olhar sobre a Coordenação de Políticas de Saúde do Trabalhador (CPST) da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, propõe-se a presente análise com enfoque na 

concessão de licença do servidor para acompanhar familiares adoecidos conforme previsto em 



 

 

 
                  

lei. Cabe destacar, que estudos demonstram a correlação da prestação do cuidado com o 

debate sobre gênero nos espaços de conflitos entre produção e reprodução social. 

Reitera-se a importância da reflexão sobre as questões de gênero que estão atreladas 

ao cuidado prestado pelos servidores da UFRJ sobre seus familiares adoecidos. O artigo 83º do 

regime Jurídico Único trata de um direito importante dado aos trabalhadores da UFRJ, que é o 

direito de acompanhar, cuidar e dar assistência aos familiares adoecidos. Este direito ganha 

importância diante das alterações das organizações internas das famílias, com aumento 

significativo das famílias monoparentais chefiadas por mulheres, e sobretudo ante a falta de 

políticas públicas  o que faz acirrar o conflito entre trabalho remunerado e as responsabilidades 

familiares.  

Se por um lado, a partir da Constituição de 1988, a família vem adquirindo visibilidade 

como um grupo que necessita de proteção do Estado, por outro temos uma ação regressiva dos 

investimentos do Estado em políticas públicas, e neste processo, na rede de proteção social, a 

família se destaca. 

Junto a questões sobre o cuidado, a masculinidade há de entrar na pauta das 

discussões, uma vez que há pouca expressividade nos debates que imbricam a questão de 

gênero, cuidado e masculinidade no interior da academia e em suas publicações, ainda que 

novas configurações sociais estejam cotidianamente sendo objetivamente apresentadas. 

Trazendo o arcabouço histórico para a análise, é possível perceber que desde o século 

XVIII, no interior dos grupos familiares houve aprofundamento da divisão sexual do trabalho 

buscando separar a esfera pública da esfera privada. Assim são estabelecidos lugares sociais a 

partir do sexo dos sujeitos onde hierarquias passaram a ser formadas baseadas no gênero.  



 

 

 
                  

O homem na trajetória de suas relações sociais se associa com as relações da rua, da 

política, do ser competitivo, do trabalho remunerado e assume a condição de provedor e 

também protetor da unidade doméstica, além de ser atribuído a ele o papel de autoridade moral 

da família e da mulher. O mundo do masculino passou a ser associado ao espaço da razão, da 

inteligência, do controle emocional e da virilidade. Por outro lado, a mulher tornou-se desde 

aquela época vinculada à dimensão emotiva, à esfera doméstica e privada e os seus afazeres, 

seus serviços no lar estão associados muitas vezes à esfera do amor à família e aos atos 

voltados para a reprodução do grupo familiar. A mulher acumula funções ditas da articuladora 

da coesão do lar, da unidade familiar, administradora do consumo doméstico, além de 

educadora e prestadora de serviços para o homem e para seus filhos. 

Neste sentido, Badinter, no entanto, analisa que: 

Os estudos feministas, tem demonstrado através da história que estes atributos são 
mitos, construções sociais, pois as funções sociais e os sentimentos que às mulheres 
são designados é algo que qualquer pessoa pode desenvolver, uma vez que é 
adquirido ao longo dos dias passados ao lado das pessoas dependentes de cuidados. 
(1985:15) 

 

A reflexão sobre a precarização do trabalho, advinda dos novos modos de produção 

capitalista e que atinge a todos os empregados e desempregados, imbrica-se e está 

correlacionada a sua divisão sexual.  

De acordo com Hirata & Kergoat (2007:599), 

a divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social decorrente das 
relações sociais entre os sexos; mais do que isso, é um fator prioritário para a 
sobrevivência da relação social entre os sexos. Ou seja, as relações de trabalho são 
reproduzidas nas práticas cotidianas, designando o homem para a esfera pública 
considerada produtiva, e as mulheres para a esfera privada considerada reprodutiva, 
designando valores a essa divisão. 

 



 

 

 
                  

Com o advento da reestruturação produtiva iniciada nos anos 70 tem-se reconfigurações 

no mundo do trabalho. Aqui é importante salientar o quanto a chamada crise do fordismo traz 

consigo uma crise estrutural do capital. 

Foi nesse momento ainda que assistimos um claro processo de desmonte dos direitos 
dos trabalhadores, os quais, desde então, vem sofrendo uma progressiva 
„flexibilização‟ do trabalho, um crescimento da informalização (sem registro em 
carteira) e uma consequente perda das conquistas trabalhistas. (NOGUEIRA, 
2004:34) 

 

 Com tal flexibilização e a precarização, ocorre o aumento significativo do trabalho 

feminino, expressão essa da desigualdade de gênero expressa nas relações sociais, onde 40% 

ou mais da força de trabalho passa a ser composta de mulheres em diversos países. O capital 

não apenas intensificou a desigualdade de gênero, mas também acentuou a jornada de 

trabalho das mulheres, uma vez que o trabalho doméstico continuou inalterado para a classe 

trabalhadora. 

O valor heurístico do conceito de divisão sexual do trabalho apresenta-se, conforme 

Brito (2005) assinala, na possibilidade de detectar suas novas fronteiras, engendradas a partir 

dos mesmos princípios, ou seja, a separação do trabalho de mulheres e homens e a 

hierarquização com maior valorização do trabalho masculino, pois como já demonstram as 

pesquisas históricas, as mulheres sempre trabalharam, desenvolveram um trabalho oculto, e 

assim o problema é reconhecer o trabalho profissional realizado por este grupo, identificando as 

formas de divisão sexual do trabalho.  

Uma explicação para a permanência do trabalho das mulheres no esquecimento, é que 

em muitos casos o trabalho profissional das mulheres está associado ao trabalho doméstico e 

realizado no espaço privado. 



 

 

 
                  

Da mesma forma, o trabalho em domicílio e para a família devem ser levados em 

consideração, uma vez que ambos geram compensações, e a divisão sexual do trabalho 

associada ao trabalho familiar, representa um esforço excessivo contribuindo para a 

deterioração progressiva da saúde, sobretudo das mulheres, conforme ressalta Acevedo 

(1997), incluindo problemas ligados à saúde mental o que em grande parte das vezes é 

invisibilizado e até mesmo hostilizado pelos familiares. 

Se a discussão que envolve gênero, saúde e trabalho tende a estabelecer uma análise 

voltada comumente para o feminino e sua inserção produtiva na esfera do público e do privado, 

é bem verdade que as masculinidades tem sido uma vertente em construção no campo de 

gênero com contribuições teórico-metodológicas entre o ser masculino, o trabalho no espaço 

privado e a construção das relações entre o processo de trabalho, saúde, doença e os 

cuidados. 

Se a maioria das abordagens ao gênero masculino identifica como características 

principais a racionalidade, a autossuficiência, a negação de afetividades e desvalorização de 

relações interpessoais, por outro lado o que se percebe nos dias atuais é a existência de uma 

forte tendência de construção sócio-política, baseada em parâmetros de cunho econômico e 

subjetivos, que valorizam o auto-cuidar e diferentes comportamentos nas relações familiares, 

direcionando o homem a cuidar de si e do outro. 

Atualmente existe a demanda de um homem cuidador mais participativo e envolvido na 

criação dos filhos e no cuidado com o espaço doméstico, o espaço privado. É importante 

considerar que outros aspectos foram sendo modificados para que este “novo homem” fosse 

solicitado. Neste panorama, encontramos um aspecto fundamental, que se refere às 

modificações relativas ao papel feminino. Fala-se que a mulher da contemporaneidade está 

diferente, com maior independência emocional e financeira, que também está mais ativa e com 



 

 

 
                  

maior liberdade sexual e as modificações que isso tudo vem gerando na vida das mulheres de 

hoje, certamente tiveram um papel importante no processo de transformação e questionamento 

do masculino, como um agente propiciador de um homem mais capaz de trocas afetivas e de 

demonstração de fragilidades.  

Pode-se considerar que a entrada das mulheres no mercado de trabalho, de alguma 

maneira, impulsionou e favoreceu a ampliação do envolvimento dos homens na esfera 

doméstica e no cuidado com os filhos, abrindo a possibilidade de novas formas de interação 

entre homens e mulheres, e, consequentemente, entre os homens e filhos. 

No entanto, é importante salientar que o crescimento da participação feminina na esfera 

pública não é proporcional ao crescimento do homem na esfera privada, ainda que existam 

muitos homens desempenhando tarefas domésticas e de cuidado com os filhos. 

Estudos sobre a construção das masculinidades dando destaque para as questões que 

atravessam a saúde ganham cada vez mais espaço no meio acadêmico. A tematização sobre 

homens e masculinidades torna-se importante num contexto social onde se exige cada vez 

maior participação dos homens na vida familiar com o objetivo de dar equilíbrio às relações de 

poder para atingir maior igualdade de gênero bem como uma participação masculina com mais 

frequência no campo do cuidado. 

  Nesta direção correlacionam-se as análises sobre as Licenças para acompanhar os 

familiares (LDF- Artigo 83º-RJU), as questões dos cuidados prestados pelos servidores homens 

aos seus familiares, e o desenvolvimento dos feminismos e dos trabalhos de gênero que 

apontam para a necessidade de novas e diferentes estratégias para buscar maior equidade 

entre homens e mulheres. Permite-se assim, o surgimento de tendências inovadoras para a 

atuação junto à população masculina de servidores da UFRJ como, por exemplo, quanto ao 

papel do homem cuidador e o objetivo didático e informativo da CPST (Coordenação de 

Políticas de Saúde do Trabalhador) para que o servidor possa usufruir da licença para cuidar de 



 

 

 
                  

seus familiares, entendendo isto como um direito seu e rompendo estigmas de uma sociedade 

conservadora, machista e homofóbica. 

Estudos indicam que na década de 70 já existiam reflexões em âmbito nacional e internacional 

sobre masculinidade; no entanto, MEDRADO (1998: 18) cita que “a ênfase nos trabalhos sobre 

a mulher e a feminilidade obscureceu, de certo modo este processo que se iniciava”.  

 Ao longo da década de 80 emergiu um conjunto maior de estudos sobre a construção 

social da masculinidade, sempre apresentando caráter secundário ante a elaboração de 

trabalhos e estudos pautados pelo movimento feminista e com as reflexões em torno do 

conceito de gênero ainda pouco aprofundadas. 

A produção teórica e conceitual sobre gênero, assim como as questões políticas, 

acompanham com maior intensidade os movimentos feministas e LGBTs após os anos 90. Nas 

décadas de 1980 e 1990, “uma tendência marcante da produção acadêmica e política do 

feminismo brasileiro foi a aproximação com o marxismo, sempre dialogando e privilegiando a 

mulher trabalhadora como tema”. 

Com o avanço do debate feminista, e compreendendo que a produção teórica e política 

do feminismo têm sido múltiplas e variadas, o que vai se tornando evidente é a passagem dos 

enfoques teóricos dos estudos sobre a mulher para os estudos sobre as relações de gênero. 

A participação mais efetiva dos homens no cotidiano familiar tem sido tema de estudos e 

aparece sob a expressão “nova paternidade” ou “novo homem”. 

Neste sentido podem-se traçar comparações entre tais produções e o direito que detêm 

os servidores homens da UFRJ de usufruir de licenças para cuidar de seus filhos e demais 

parentes. Estas demandas encontram-se alinhadas, assim, com os novos paradigmas que vem 

surgindo na contemporaneidade, onde a diversidade das relações pessoais é um dos marcos 

destes novos tempos bem como os papéis sociais e familiares estão cada vez menos definidos. 



 

 

 
                  

Desse modo, tornam-se importantes os estudos que discutem como o homem vem se 

adaptando a estas transformações, mais especificamente quanto a ser o cuidador.  

As demandas do papel masculino vêm sofrendo inúmeras modificações. Atualmente 

fala-se em um “novo homem”, mais participativo na vida afetiva e familiar, dividindo com a 

mulher os âmbitos público e privado, em que as concepções de homem ligadas à macheza, 

virilidade e força vêm sendo fortemente questionadas. 

Quando ocorrem transformações nos processos sociais e as relações passam a ser 

organizadas de forma diferente das que foram ensinadas e passadas durante muitas gerações, 

então valores antigos parecem ser destituídos para dar lugar a novos, existe a revisão dos 

papéis sociais e dos comportamentos, como no caso dos homens cuidadores. Quando as 

referências que eram seguidas não servem mais como padrão de modelo a continuar sendo 

seguido, surgem conflitos, angústias e ansiedades e a forma de encarar a masculinidade vai 

sendo alterada e sendo assim o modelo de homem macho, insensível, estereotipado pela força 

e brutalidade dentro de um sistema capitalista com fortes heranças do patriarcado em forma 

bastante arcaica, vai cedendo espaço para um homem mais participativo e cuidador.  

O cuidado com crianças, pessoas idosas, com deficiência ou algum problema de saúde, 

ainda é visto como “coisa de mulher”. Neste cuidado a exigência da cultura machista ocorre em 

duas direções diferenciadas, exigindo pelo lado da mulher, um ótimo desempenho no plano 

afetivo com o mito do amor de mãe, instinto maternal, e por outro lado, do homem, cobra-se 

principalmente a responsabilidade financeira, onde é comum a expressão masculina: - eu não 

deixo faltar nada em casa. É necessária a compreensão de que aos homens não cabe somente 

a garantia do sustento da família e que os homens também cuidam. 

Percebemos com a pesquisa realizada sobre os arquivos da CPST/UFRJ, o quão baixa 

ainda é a adesão dos servidores do sexo masculino da UFRJ ante a solicitação de licenças 

para exercer o cuidado e acompanhamento de familiares.  



 

 

 
                  

Os resultados que aferimos com relação à gênero e às licenças para acompanhar os 

familiares doentes, aqui expostos, foram extraídos de pesquisa baseada nos prontuários dos 

servidores da UFRJ durante o intervalo de junho/2012 a junho/2013 e em dados retirados do 

“Relatório de Auto Avaliação Institucional da UFRJ-2013”, bem como dos dados institucionais 

da Coordenação de Políticas de Saúde do Trabalhador, vinculada à Pró-reitoria de Pessoal da 

UFRJ. 

 Sexo Feminino Sexo Masculino 

Total de servidores da UFRJ(13618) 7136 (52,4%) 6482 (47,6%) 

Servidores solicitantes de LDF 89,4% 10,6% 

Dos que tiram para cuidar dos filhos 95,7% 4,3% 

Dos que tiram para cuidar do cônjuge 76,7% 23,3% 

Dos que tiram para cuidar dos pais 88,9% 11,1% 

 

 

3 – Conclusão 

Os servidores públicos da UFRJ contam com um regime trabalhista que lhes 

proporcionam fruir de licenças para cuidar de seus familiares.  

O artigo 83º do Regime Jurídico Único tenta de alguma forma fazer a reconciliação do trabalho 

no serviço público com a prestação do cuidado na vida familiar, no entanto estas são 

dimensões em conflitos permanentes no modo de produção capitalista, e seria utopia 

considerar que apenas a licença trabalhista para o cuidado desse conta de dirimir tais 

contradições.  

 Mudanças em curso nas últimas décadas direcionadas pelas lutas feministas, dos 

movimentos GLBTTT‟s, os movimento de mulheres com as reivindicações por maior liberdade, 

autonomia e realização pessoal, além de questões econômicas, implicaram em novas 



 

 

 
                  

concepções do masculino fazendo aos poucos aparecer um homem mais participativo na vida 

familiar e em questões subjetivas nas relações e no cuidado, entretanto a presença das 

mulheres no mercado de trabalho ocorreu sem mudanças significativas ao que diz respeitos a 

divisão do trabalho no espaço doméstico. Aspectos culturais ainda bastante conservadores 

reforçam a ideia que a reprodução social é de responsabilidade das mulheres e não uma 

necessidade social. 

Neste sentido a pesquisa veio demostrar que ainda é incipiente a solicitação de LDF por 

parte dos servidores homens. Evidencia também o quanto é necessário um debate aprofundado 

sobre masculinidade e sobre o cuidado prestado pelos homens, uma vez que para a construção 

de uma sociedade com mais igualdade é preciso romper com padrões culturais preconceituosos 

e hábitos machistas presentes no linguajar cotidiano e nas práticas que influenciam as relações 

pessoais e o funcionamento das instituições no dia-a-dia onde se incluem a Universidade, a 

família, o Estado, os serviços de saúde, etc. 
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