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Deﬁnição do conceito
De vários anos para cá, de modo sempre mais consistente, o conceito de
feminilização do trabalho passou a fazer parte das análises sobre transformações
do mercado do trabalho relacionadas aos novos percursos da economia global.
Em termos gerais, este conceito deﬁne não apenas o aspecto objetivo do aumento quantitativo da população feminina ativa a nível mundial, mas frisa cada vez
mais suas características qualitativas e constitutivas, ou seja, aquelas que a atual
economia informacional como a deﬁne Manuel Castells (2002) ou capitalismo
cognitivo como preferem Vercellone e Fumagalli (2006 e 2007, respectivamente)
são valorizadas, em sentido capitalístico, no interior dos novos contextos de produção. Em outras palavras, com este conceito se pretende não apenas sublinhar o
papel que as mulheres desempenham no seio da economia contemporânea, mas
também extrair o caráter paradigmático desta menção.
Saskia Sassen postula “a existência de uma relação sistêmica entre a globalização e a feminilização do trabalho assalariado”, no sentido que “as estruturas
produtivas que não podem ser transferidas offshore pois devem funcionar no lugar
onde se encontra a demanda podem usar mão-de-obra feminina, enquanto aquelas
que podem ser transferidas para o estrangeiro podem usar a mão de obra de salário
baixo nos países menos desenvolvidos” (2002, p. 126).
No neoliberalismo, os processos de valorização do capital se estendem a
uma escala internacional, jogando com os diferentes níveis de desenvolvimento e
combinando-os a seu favor. No interior do complexo capítulo das dimensões e implicações dos deslocamentos multidimensionais nos quais as mulheres estão imersas, o contesto italiano representa um modelo particularmente interessante. Desde
o início dos anos noventa, assistiu-se a um fortíssimo crescimento da imigração
feminina impulsionado pela demanda de trabalho doméstico e, simultaneamente,
à exclusão das imigrantes de qualquer tipo de benefício social (Andall 2000, p.
63). De modo geral, no Ocidente, o número de mulheres com ocupação remune137
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rada aumentou. Nos EUA dos anos 1950, apenas 15% das mulheres com ﬁlhos
abaixo dos seis anos trabalhavam. Hoje, 72% das mulheres norte-americanas têm
uma ocupação.
Se as mulheres do Primeiro Mundo fazem carreira dedicando muito tempo a
proﬁssões exigentes, as suas babás e empregadas, que chegam por efeito da
demanda de uma crescente indústria dos cuidados, vivem uma situação análoga mas enormemente ampliﬁcada. Que duas mulheres trabalhem para ganhar
dinheiro pode ser uma bela idéia, mas que duas mães trabalhadoras se dediquem inteiramente ao trabalho é uma bela idéia que foi longe demais. Ao ﬁnal
das contas, tanto as mulheres do Primeiro Mundo quanto aquelas do Terceiro
são peãs de um vasto jogo econômico do qual elas não escreveram as regras
(Hochschild, 2004, p. 26).

Lato sensu, o processo de feminilização do trabalho ao qual nos referimos signiﬁca por um lado a implementação exponencial do trabalho a baixo custo
nos mercados globais e, por outro, no contexto ocidental, assinala uma tendência
em direção à progressiva inserção da mulher na produção terciária (que assume
um peso tendencialmente sempre mais relevante), ao mesmo tempo em que são
desenvolvidas formas de contratação individual alinhadas com a unicidade cognitiva da prestação fornecida. As mulheres do sul do mundo são transformadas
em substitutas assalariadas da reprodução das mulheres do norte do mundo, em
detrimento da própria capacidade e vontade reprodutora; as mulheres do norte do
mundo são compelidas à produção e até mesmo a um horizonte de vida artiﬁcial
e/ou estéril. As cadeias signiﬁcativas que podem ser sugeridas por estes tipos de
relações não são de simples causa e efeito. Importantes interseções multidimensionais tecem conjuntamente a nova ordem imperial (Haraway, 2000, p. 278).138
Ao longo deste ensaio, não será possível considerar toda a complexidade do trabalho das mulheres nos mercados globais. Trata-se particularmente da
implementação da exploração das capacidades cognitivas no interior do atual paradigma de acumulação. A atenção para a dimensão introduzida pelo capitalismo
cognitivo não signiﬁca a invenção abstrata de uma nova centralidade: o trabalho
cognitivo representa uma das novas formas críticas da dominação que, hoje, inervam globalmente o trabalho. Sob este ponto de vista, retemos que os minuciosos
exames conduzidos sobre o tema representam um enriquecimento e propõem uma
integração com outras análises sobre relações econômicas e de exploração, para
138
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uma maior compreensão da realidade do trabalho vivo contemporâneo (cf. Federici, 2003; Federici e Caffentzis, 2007).
Em termos gerais, o capitalismo procurou apropriar-se da polivalência,
da multi-atividade e da qualidade do trabalho feminino, explorando deste modo
a experiência das mulheres na histórica realização de suas atividades na esfera
do trabalho reprodutivo, do trabalho doméstico. Seguindo esta leitura, o conceito
deleuziano de “devir mulher do trabalho” sugere a natureza biopolítica das atuais
relações de trabalho. Foucault pode nos ajudar a esclarecer ulteriormente o caráter
performativo do trabalho contemporâneo. O corpo é dessubjetivado, disciplinado,
incluído: “as relações de poder operam sobre ele uma posse imediata, o investem,
o marcam, o adestram, o supliciam, lhe impõem certos trabalhos, certas cerimônias, exigem dele certos sinais” (Foucault, 1979, p. 29).
Graças à precariedade generalizada, transformada em elemento estrutural do capitalismo contemporâneo, aquele “trabalho que vem a ser mulher”,
isto é, a fragmentação da prestação e a complexidade da dependência/subsunção
que as mulheres experimentaram ao longo do tempo no mercado de trabalho,
torna-se paradigma geral. Neste sentido, é possível sustentar que, hoje, a ﬁgura
do precário social é mulher: no capitalismo cognitivo, precariedade, mobilidade,
fragmentação tornam-se elementos constitutivos do trabalho de todos os sujeitos,
independentemente do gênero. O modelo promovido é maleável, hiper-ﬂexível e,
neste sentido, atinge a bagagem experiencial feminina. Ao recorrer a esta locução,
estamos cientes de usar uma generalização que pode parecer imprecisa. Fazer
aﬁrmações válidas “para as mulheres” é impossível, a menos que se trabalhe sem
cessar a articulação dos mundos parciais e dos saberes situados (Spivak, 2004).
Falar em “mulheres” e falar de sua “experiência” não signiﬁca pensar um unicum,
mas usar uma simpliﬁcação que se coloca conceitualmente longe de teorias que
fazem referência a um binômio ﬁxo heterossexual e eurocêntrico. A presença de
sujeitos de diversas proveniências e diversamente sexuados, e a observação da
tendência do capitalismo a subsumir todas as diferenças e todas as formas de vida
nos ajudam a perceber como o modelo de corpo global, atavicamente submisso
ao poder da organização capitalista, atinge um paradigma sexual e racial: “o sujeito negro, a mulher subalterna, o migrante e o exilado, todos sob os reﬂetores”
(Puwar, 2003, p. 13).
A família, a cidade, as relações entre os seres humanos transformam-se
progressivamente em espaço econômico. Componentes lingüístico-afetivos ﬁcam
encaixados dentro do trabalho hodierno. Neste sentido, o trabalho de cuidado rea-
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lizado pelas mulheres inscreve-se perfeitamente dentro de um mecanismo bem
mais amplo de relações, que se tornam então objeto de valorização econômica.
Para que as trabalhadoras cognitivas possam fazer parte de uma dinâmica
salarial, recorre-se às mulheres migrantes que, através dos percursos da economia
globalizada, substituem essas trabalhadoras em suas tarefas reprodutivas (Morini,
2001). Por outro lado, tudo parece ir ainda mais além no sentido de uma industrialização da reprodução através da engenharia genética (Franklin, 1993), tema
que não podemos tratar aqui com a devida atenção. Estão em jogo a liberdade
reprodutora das mulheres declinada de várias maneiras, assim como a tradução da
reprodução em mercadoria (Paterman, 1997; Ongaro, 2003).
A condição de precariedade que deriva da contratação individual aumenta por um lado a própria percepção de unicidade e, por outro, favorece a mais
ampla disponibilidade à homologação de modelos de consumo, estilos de vida,
linguagens, brand. A vitória do paradigma produtivo neoliberal globalizado que
tende a instaurar o domínio daquilo que vem a ser deﬁnido como pensamento
único, a uni-racionalização da vida resulta deste quadro.
O capitalismo cognitivo atinge as diversas esferas experienciais e individuais de homens e mulheres, nativos e migrantes mas, contemporaneamente,
procura impor um único e homogêneo dispositivo de comando sobre o trabalho:
são as próprias diferenças, e a exploração dessas diferenças, que se traduzem em
um surplus de valor. Sob este ponto de vista, as simples e binárias dicotomias
produção/reprodução, trabalho masculino/trabalho feminino perdem signiﬁcado
a ponto de nos levar a levantar a hipótese de uma tendência de des-generização
do trabalho.
Quando falamos em feminilização do trabalho no capitalismo cognitivo,
deveríamos nos aplicar sempre mais a estender o entendimento do processo para
além do âmbito exclusivo da “produção”. Especularmente, sempre que dizemos
“trabalho” no capitalismo cognitivo, entendemos cada vez menos uma porção
precisa e delimitada da nossa vida, e cada vez mais um agir global.
Características e conteúdos do trabalho cognitivo contemporâneo
Nas áreas de maior difusão do capitalismo cognitivo, às quais se referem este ensaio, o nosso agir global torna-se sempre mais visivelmente, trabalho
produtivo. A exploração da capacidade de criar e de se relacionar é característica
peculiar do atual modo de produção. O sujeito precário acontece na rede de relações, de trocas lingüísticas e cooperativas: ele não tem consistência fora dessa
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rede. Identidade pessoal, social e comunicacional se identiﬁcam em uma espécie
de curto-circuito.
Em outros momentos históricos, o lugar do trabalho desempenhou um
papel fundamental do ponto de vista da recomposição e formação dos sujeitos
(Bravermann, 1978). Hoje, o capitalismo cognitivo conjuga formas arcaicas e
formas inovadoras de trabalho, atualizando-as. Por um lado, assistimos a um processo parcial de re-taylorização do trabalho intelectual e, por outro, a sua transformação em trabalho diretamente produtivo de atividade social e humana. Se o
lugar do trabalho não é mais o único centro de informação do sujeito, a atividade
de trabalho requer competências sempre mais abertas e que são ativadas pela inteira rede social e territorial na qual o sujeito se move, o que signiﬁca que ela
tende a apropriar-se de todas as esferas vitais da sociedade. O trabalho atual tira
a sua substância de toda a imensidade que, individual e subjetivamente, nós dá
substância. Ele não pode ser reconduzido a algo deﬁnido precisamente dentro
de espaços precisos. Há no trabalho um excedente de sentido, de signiﬁcado e
de produção simbólica, uma produção da qual nossa subjetividade ao trabalho é
obrigatoriamente portadora, dado que a atual economia do conhecimento traduz
pensamentos, desejos, pulsões e afetos em elementos quantiﬁcáveis, mensuráveis e monetizáveis. Esta nova economia tem em mira a redução das vidas e de
sua complexidade a “patrimônio estratégico” para a empresa (Moulier, Boutang,
2007).
Assistimos a generalização de uma mistura das duas categorias “criação”
e “produção”, a ponto de tornar necessário trabalhar profundamente, e também
subjetivamente, sobre estes dois conceitos, à luz dos novos processos. Torna-se
necessário entender as formas, arcaicas e novas, nas quais se manifestam a exploração, a reiﬁcação, a alienação e a patologia. E, ao mesmo tempo, analisar os
lugares e os momentos nos quais são geradas a invenção, a criação e a ação.
O surgimento das tecnologias informacionais mudou completamente a
relação entre concepção e execução, alterando assim a relação entre conteúdo
intelectual e a sua execução material (Berardi, 2001). Segundo Gorz (2003, p.
137), as atividades “não remuneradas mais comuns e cotidianas se confundem
com a atividade produtiva viva em um ambiente habitado e tornado objeto do
próprio trabalho”, instaurando um processo bioeconômico (Fumagalli, 2005). Um
mecanismo de ininterrupta produção de informação e de símbolos que trata de
controlar e de canalizar cada pulsão, pensamento e desejo humano em direção
ao trabalho (Fumagalli, 2007). Nesta situação, dir-se-ia que o trabalho vivo não
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consegue vencer o trabalho morto. Realiza-se assim o processo de mortiﬁcação
daquilo que aparece, ab origine, como trabalho vivo.
O aspecto potencialmente “transformativo” que o trabalho, neste contexto, tem e pode ter com relação ao sujeito é particularmente interessante. Uma
capacidade de modiﬁcação tendencial do ser humano e do seu modo de existir e
de sentir o mundo, que ativa uma “variação antropológica” (Marazzi, 2005). Esta
tendência à “variação da espécie” gerada pelas transformações contemporâneas
do trabalho se realiza sobretudo através dos mecanismos perceptivos ativados
pela precariedade, a partir da desconjunção das categorias de tempo e espaço,
e através dos novos processos de valorização do capital cognitivo e de controle
social (Bologna, 1997).
A forma que o trabalho assume hoje engloba tempo e qualidade subjetiva
e, neste sentido, as mulheres representam uma bacia estratégica particularmente apetecível. Desaparece um aspecto fundamental: a separação entre trabalho
e trabalhador. Com efeito, pôr em produção emoções, sentimentos, toda a vida
extra-trabalho, as redes territoriais e sociais, signiﬁca efetivamente tornar produtiva a pessoa por inteiro. O que aparece é esta nova natureza do trabalho, o fato
de ser vita activa mais do que “mero trabalho”, evidentemente separado da esfera
biológico-reprodutora-emotiva.
É possível, como sustenta Christian Marazzi (2002), que tudo isso leve
perspectivamente a um “ﬁm da categoria trabalho” no sentido estrito. Certamente
não dentro de uma hipótese rifkiana, e ainda menos dentro de uma hipótese de
liberdade do trabalho, mas justamente por motivos opostos: o trabalho pretende
tomar tudo, sancionando deste modo, deﬁnitivamente, ﬁnalmente, o fato que a
existência se torna trabalho. Objetiva a fusão do trabalho com o trabalhador: “o
problema não é o ﬁm do trabalho mas o trabalho sem ﬁm”, como escreveu Cohen
de modo eﬁcaz (2001). O problema não é ‘ser ﬂexível”, o problema é a inﬂexível
ﬂexibilidade do presente.
Objetivamente, assistimos nos últimos anos ao constante alongamento da
jornada de trabalho. Em uma pesquisa realizada nos primeiros anos da década de
noventa, Juliet Schor (1992) demonstra como, em vinte anos, o tempo de trabalho
(proﬁssional e doméstico) dos americanos se ampliou de tal forma a deixar apenas
16 horas livres por semana. Hoje, o tempo de trabalho imediatamente necessário à
produção material (execução de manufaturados) certamente diminuiu, graças aos
processos de automação. Mas, aumentou de modo explosivo o tempo de trabalho
vivo lingüístico-comunicativo-relacional, a comunicação intersubjetiva e a cooperação criadora de valor.
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Michel Foucault explica que, após uma primeira tomada de poder sobre
o corpo realizada através das tecnologias disciplinares do trabalho e efetuada de
acordo com a individualização, temos uma segunda tomada de poder que procede
no sentido da massiﬁcação, do alastramento e da absolutização do econômico
como reﬂexo da centralidade que o fator linguagem em sentido amplo assumiu
(Foucault, 2005, p. 49).
Dois macro-âmbitos mostram como, hoje, as características do trabalho
têm estreita relação com o que apresentamos acima, e atingem o resultado da experiência feminina: o espaço e o tempo.
1) A reorganização espacial: o home ofﬁce ou domesticação do trabalho
que delineia a nova paisagem domiciliar do trabalho. Vida privada e vida de trabalho se integram no interior dos espaços domésticos, e os dois âmbitos se transformam e se hibridam reciprocamente. É a casa que se dilata até englobar a atividade
de trabalho ou vice-versa, é o trabalho que violenta uma zona íntima e protegida?
Observemos também o aspecto absolutamente simbólico da reorganização estética dos espaços de trabalho que tomou impulso com a cultura da diferença e da
diversidade, como aponta Eleonora Fiorani (2003). Chegamos ao devir nômade
do escritório e do lugar de trabalho: “o trabalho e a sua geograﬁa se exprimem em
locais espalhados, descentrados, conectados virtualmente e, em contrapartida, isto
conﬁgura as novas mutações do viver” (Fiorani, 2003, p.246).
É um exemplo da condição transitória e variável do trabalho e fotografa
exatamente o englobamento das outras esferas da existência (pensar, relaxar, fazer
ginástica, socializar) no interior do espaço de trabalho. A casa, o privado tornamse parte do espaço produtivo, tornam-se lugar explicitamente econômico, onde
se movem outros atores econômicos (os sujeitos que usam a própria casa como
escritório, assim como empregada, baby sitter, babás). Neste sentido, o ﬁm da
separação entre reprodução e produção resulta ainda mais evidente.
2) A reorganização do tempo. O tempo de trabalho se modiﬁca eliminando a diferença entre tempo de trabalho e tempo livre, alterando inclusive o tempo
de vigília e sono. Trata-se do ﬁm da alternância dos vários tempos sociais e da
introdução de uma percepção do dia onde praticamente falta a suspensão.
O capitalismo pressiona para que se assumam duplos, triplos papéis de
trabalho, introduz a idéia de uma adaptabilidade e ﬂexibilidade inﬁnitas, realidade bem conhecida pelas mulheres. Com efeito, existe uma tendência feminina a
transferir modalidades e lógicas do trabalho de cuidados, em particular da relação
mãe-ﬁlho que praticamente não tem limites de tempo e de dedicação, para o seio
do trabalho proﬁssional. Modalidades conﬁguráveis também como uma estraté-
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gia, experimentada no nível subjetivo pelas mulheres, para conciliar os vários
âmbitos e manter a separação entre eles (Prokop, 1978, p. 63). Em outras palavras, trata-se de uma “atitude cultural” das mulheres que se torna absolutamente
funcional às necessidades das corporações contemporâneas. A esfera do trabalho
tem a pretensão de ser um corpo vivo que precisa de todo o tempo, de todos os
cuidados, palavras e ações. Se a própria vida entra no jogo econômico (acumulação bioeconômica), as mulheres são levadas a desviar para a empresa-corpo-vivo
todo o tempo, todos os cuidados, todas as palavras, todas as atenções.
Em toda a Europa, mas na Itália em particular (onde o número médio de
horas de trabalho por pessoa é, segundo dados recentes da OCSE139, de 1.804), assistimos a uma extensão progressiva das horas de trabalho (quantiﬁcável também
uma diminuição dos dias de férias, de doença, de ausência do trabalho).140
Na base do sempre maior empenho no trabalho por parte dos americanos,
e da tendência dos europeus a rivalizar com eles, encontra-se a incerteza e a precariedade do nosso viver, além do espantoso e premente impulso a incrementar o
consumo frente à perda de poder de compra dos salários. No work-and-spend das
sociedades contemporâneas ocidentais, percebe-se a tendência, que Galbraith já
evidenciava em 1967, a desejar mais bens de consumo e menos tempo livre. Mas
é possível notar e frisar como, por trás do impulso do espectro da precariedade,
as singularidades são dobradas a uma lógica adaptativa/sacriﬁcial/oblativa que
é resultado cultural da experiência histórica feminina. O conceito de subsunção
atinge hoje as esferas da vivência do sujeito.
Trabalhadores e trabalhadoras do conhecimento
A taxa de atividade feminina na Itália encontra-se entre as mais baixas
da Europa, igual a 45,2%. O trabalho feminino concentra-se majoritariamente em
três setores principais do terciário: formação, saúde, assistência. Neste quadro,
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OCSE – Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, 2007.

De acordo com um estudo de Lionello Tronti do Istat, o horário efetivo dos dependentes do
setor privado na Itália é “equivalente em média a 1.694 horas por ano: 153 horas a mais do que
os franceses, 225 horas a mais do que os alemães, 73 a mais do que os ingleses, 60 a mais do que
os espanhóis. Além disso, o horário italiano é maior em 143 horas por ano do que a média dos
15 países que há mais tempo pertencem à União Européia e, se confrontado aos maiores países
que acederam recentemente, resulta signiﬁcativamente inferior apenas aos horários de Polônia
e Romênia (www.lavoce.info, 9 de janeiro de 2006). Os italianos são os únicos no seio da UE a
se alinharem com os horários de trabalho dos EUA, com 1.810 horas por ano em 2003 (contra
1.817 horas para os americanos), de modo signiﬁcativamente superior à França, Alemanha e
Reino Unido (em média, 1.498 horas).
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Milão representa um ponto avançado e uma anomalia. De acordo com o Observatório da Província de Milão sobre o mercado de trabalho141, em 2004, a taxa de
atividade feminina naquela província foi superior em quase doze pontos percentuais em relação ao dado nacional (56,9%); quase dois pontos acima em relação
ao dado da Lombardia (55,0%); e em crescimento constante no último decênio.
A incidência do componente feminino sobre o total da taxa de ocupação milanesa
evidenciou uma dinâmica signiﬁcativa nos últimos dez anos, passando de 38%
em 1993 a 43% em 2004. Se tal ritmo se conﬁrmar na próxima década, pode-se
estimar que no ano 2020 metade da ocupação milanesa será feminina142. Os trabalhadores ocupados globalmente nas atividades terciárias milanesas representam a
cota majoritária do total de empregos e, no curso de 2004, chegaram a 68% do total, um valor jamais alcançado antes. Deste total, é possível estimar que a metade
(34% da ocupação global) desenvolva uma atividade cognitiva imaterial, sendo
que este número está destinado a crescer. Já os empregados da indústria foram
reduzidos a 31,6%. Mais detalhadamente, as atividades manufatureiras strictu
sensu registraram uma incidência igual a 25,7% do total. Milão apresenta no nível
mais elevado aquilo que é deﬁnido por toda parte como processo de terceirização
e feminilização do trabalho: as mais amplas possibilidades de emprego para as
mulheres143 (empregabilidade) são oferecidas sobretudo no âmbito da produção
cognitiva.
É neste contexto que os novos processos de acumulação do capital subsumem toda a imaterialidade/materialidade dos sentimentos, saberes, corpos, experiências, recursos da vida. Aqueles 34% de empregados do terciário imaterial da
região milanesa representam o principal contingente do desenvolvimento do “trabalho cognitivo”. Com este termo procuramos deﬁnir tudo o que hoje evoca, de
modo tão aparentemente vago quanto dramaticamente preciso, a extração de valor
das atividades cognitivas e relacionais do ser humano, ou seja, dos saberes, da
formação, do aparato simbólico e experiencial dos sujeitos singulares, de sua criatividade e de seu agir naturalmente cooperativo. Se o fordismo representa a era da
produção material de mercadorias e, dentro deste escopo, utiliza a força do corpo,
141

Província de Milão, O Trabalho Difícil, Relatório 2004 sobre o mercado de trabalho e as
políticas de trabalho na Província de milão. Milão: F. Angeli, março, 2006.
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Província de Milão, O Trabalho Difícil, op. cit,, p. 53 e seguintes.

Quando desagregados os dados por faixa de idade, as taxas de atividade e de desemprego
resultam ainda mais afastadas dos dados nacionais por faixa de idade, incluindo aqueles entre
25 e 40 anos. Depois dos 40 anos, é registrada uma queda brusca, sobretudo na taxa de atividade
feminina.
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o capitalismo cognitivo encarna a época da produção de conhecimento através da
valorização das faculdades relacionais, comunicacionais e cognitivas.144
Contudo, tais faculdades estão cada vez mais sujeitas a uma tendência de
estandardização e de controle. O protagonista é o conhecimento que, para atender
a valorização, torna-se passível de codiﬁcação e de objetivação de modo a ser
reduzido a algo imediatamente transmissível, ou a mero objeto de consumo. Esta
tendência tem em mira a transformação do conhecimento em fator de alienação,
separável de seus próprios produtores.
Algumas áreas, como a pesquisa, a formação e a informação, assistem a
uma crescente difusão das condições de precariedade, não mais episódicas mas
estruturais. Os jornalistas precários na Itália são cerca de 50.000 frente a 17.000
redatores com um contrato de trabalho por tempo indeterminado; os pesquisadores universitários precários, cerca de 45.000145. Acreditamos que estes números
dependam exatamente das características implícitas na prestação de trabalho imaterial, entre o uso individual das capacidades cognitivas e criativas das singularidades e a cada vez mais maciça padronização das formas do conhecimento, da
informação e da formação. O aspecto individual implícito em tais prestações de
trabalho se funde com a tendência à individualização das relações de trabalho, e
acaba por se traduzir em precariedade existencial e num progressivo e aparentemente irreprimível agravamento das condições nas quais se dá a prestação de
trabalho, através do desmantelamento sistemático de toda forma de garantia.
Este tipo de processo acaba por inﬂuenciar de modo muito explícito também a distribuição de gênero no interior das proﬁssões cognitivas, exatamente
no sentido do que foi dito acima, isto é, que as mulheres são mais apreciadas
justamente por conta das características qualitativas/adaptativas que podem garantir. De acordo com uma pesquisa de Francesca Gambarotto e Giorgio Brunello
(2005), a precariedade das condições de trabalho dos pesquisadores pode inﬂuenciar a distribuição de gênero dos docentes universitários e reforçar o processo de
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Citamos, dentre muitos possíveis, os estudos de Alfred Tomatis, segundo o qual a necessidade de comunicação “nasce antes de mais nada do desejo de não rompimento (ou eventualmente
de renovação) da relação com a mãe durante a vida pré-natal. O ser humano quer conservar ou
reencontrar um meio de ligação com o mundo externo e com o outro do qual extrair as maiores
satisfações, assim como fazia quando ainda se encontrava em estado embrionário” (Tomatis,
1977, p. 248).
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Trata-se de dados não averiguados (visto que na Itália falta recenseamento da ﬁgura do
precário), não nos sendo possível estabelecer com certeza o percentual da presença feminina.
Através de uma série de estatísticas encontradas nos jornais ou nas universidades, é possível
deduzir que as mulheres já são maioria relativa no seio destas proﬁssões.
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feminilização na fase de ingresso na carreira universitária. Lembremos como este
processo já é conhecido na universidade italiana, onde as mulheres representam
39,3% dos pesquisadores frente a 19,1% dos professores.
Uma pesquisa que conduzimos tempos atrás (de setembro a novembro
de 2006) entre os jornalistas free lance da RCS Periódicos (que faz parte do RCS
Media Group, o principal grupo editorial italiano) trouxe alguns resultados muito
interessantes146. Antes de mais nada, as mulheres representam 58% da amostra,
dado que assinala de modo inequívoco a tendência à feminilização da proﬁssão.
31% dessas mulheres encontram-se na faixa etária entre 25 e 35 anos (contra os
38% dos homens), enquanto outras 31% estão na faixa entre 35 e 45 anos (38%
dos homens). O dado não chega a surpreender: a faixa de idade que enfrenta com
maior proximidade o fenômeno da precariedade é aquela situada entre os 30 e 40
anos (20,6% para aquelas entre 45 e 55 aos e 10,3% depois dos 55 anos). 62% das
mulheres possui uma graduação e 20,6% um título de pós-graduação (percentuais
que se reduzem drasticamente no caso dos homens: respectivamente 47% e 14%),
o que conﬁrma o dado de mais alto nível de instrução das mulheres se comparadas
aos homens. Uma rápida análise descritiva nos mostra que, para as mulheres, é
mais usado o contrato de trabalho subordinado, mesmo se atípico (30% contra
17% para os homens).
42,8% das entrevistadas têm ﬁlhos. Às que não os tem (57,2%), foi perguntado se sua condição de trabalho “não estruturada” inﬂuía em tal situação:
12,5% respondeu “muito”, 31,2% “bastante”. Os dois dados somados nos dizem
que 43,7% das free lance da amostra entrevêem uma relação sistêmica entre a
própria relação de trabalho e a diﬁculdade em fazer escolhas de vida autônomas
em um campo com implicações psicológicas extremamente importantes, visto
que tende a sobredeterminar o desejo e a limitar o desenvolvimento harmonioso
da própria vontade de autodeterminação. As estratégias de sobrevivência que o
trabalhador precário é obrigado a colocar em ato complicam visivelmente a existência das mulheres, tornando objetivamente ainda mais difícil de como sempre
foi a possibilidade de gestão seja da esfera privada, seja da pública. É possível
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A pesquisa foi desenvolvida com o envio de 300 questionários que receberam 8 respostas
não completas e 50 completas. As estatísticas foram realizadas a partir destas últimas. Os colaboradores ocasionais, no interior da realidade da RCS Periódicos, chegam ao número de 600
pessoas (sobre 270 contratados). Mas o questionário foi endereçado a somente 300 deles, ou
seja, aqueles que tinham comprovadamente uma relação de colaboração estruturada há pelo
menos um ano com uma redação. É possível ver o texto da pesquisa em http://lsdi.it/dossier/
precariato/index.html.
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deduzir deste elemento particularmente paradigmático o quanto, hoje, o trabalho
acaba por mutilar outros planos da existência, assumindo um papel central nas
projeções e introjeções do sujeito.
10,3% das mulheres que compõem a amostra ganham salários brutos de
menos de 600 euros ao mês; 24,1% entre 600 e 1200; 20,6% entre 1200 e 1800
euros/mês. Analisando a amostra masculina, a cota de homens que ganham menos de 600 euros sobe a 28%. Tal discrepância procede provavelmente da maior
incidência para as mulheres de contratos de trabalho subordinados que garantem,
mesmo que limitadamente, um ﬂuxo de rendimento mensal mais elevado daquele que deriva de contratos de trabalho autônomo e free lance. Contudo, é mais
provável que o maior ganho relativo das mulheres seja atribuível ao processo de
“des-generização” da atividade jornalística na imprensa, em seguimento a maior
presença feminina: o ser mulher, neste caso, acaba por contar. Contam também
os ﬂuxos de relações e de canais de ﬁdelização. Provavelmente, as jornalistas são
mais hábeis em tecer redes sociais que seus colegas homens.
Todavia, a maioria da amostra conta com cifras que certamente não permitem governar sua existência em um regime de real autonomia. A questão da
inadequação do salário direto, além de tornar evidente a existência na Itália de um
vistoso problema de valorização em termos salariais das proﬁssões ditas intelectuais, torna-se extremamente premente quando comparada às políticas de privatização do setor público lançadas no último decênio – na Itália como no resto da
Europa – as quais têm como conseqüência ulterior a diminuição do rendimento,
levando-o obrigatoriamente em direção a formas privadas de seguro. Este fator
torna-se ainda mais premente para as mulheres que, normalmente na Itália, podem
contar com salários relativamente mais baixos do que aqueles dos homens147.
Apesar disto, para 39,5% das mulheres que responderam ao questionário,
é a autonomia que representa o primeiro motivo de satisfação da própria condição
de trabalho atual, mesmo precária, seguida por 18,7% de mulheres que frisam a
“ausência de monotonia” e por 18,7% que escolhem o fator “dinamismo”. Não é
difícil extrair destas avaliações, a existência – ainda, sempre, apesar de tudo – de
um desejo, de uma perspectiva que leva as mulheres em direção da escolha do
147

Em 2004, as famílias residentes na Itália que vivem em condições de pobreza relativa são 2
milhões 674 mil, o que equivale a 11,7% das famílias residentes, num total de 7 milhões 588
mil indivíduos, ou seja, 13,2% da população total. No Relatório 2001 lê-se: “a maior difusão da
pobreza é registrada entre as famílias cujo chefe é a mulher, sobretudo no Norte, onde a incidência para as mulheres é de 7% contra 5,1% dos homens”. Cf. “A pobreza na Itália de 2000”,
Istat, Roma, 21 de julho de 2001, p. 3.
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trabalho autônomo. Não foram contempladas em modo algum as opções “salário”
ou “consideração”, enquanto o tema “relações”, desde sempre muito importante
para as mulheres, representou apenas 4,1% das escolhas, aspecto signiﬁcativo
de uma piora, de um declínio das relações no âmbito do trabalho relacionado
ao crescimento da competição e da individualização (30% assinalam relações de
competição com outros colegas precários e 30% indiferença). Vice-versa, o tema
em si da autonomia e da possível mobilidade, variação, experiência, prazer, que
se encontra por trás do tema, é valorizado e reconhecido apesar de tudo. Ao confrontar esses dados com a amostra masculina, é interessante notar que a diferença
mais macroscópica diz respeito efetivamente à satisfação que deriva das atividades “relacionais” (12%).
À pergunta seguinte, “o que não te satisfaz na atual condição de trabalho”, 22,5% responderam “labilidade da relação de trabalho”. O que não deve
ser entendido como uma contradição ao que foi dito anteriormente mas, pelo
contrário, como um reforço: se o horizonte permanece sendo o da autonomia e
do dinamismo, é verdade que a ausência de toda e qualquer forma de rede e de
suporte para o trabalho precário na Itália torna a vida incerta e particularmente difícil a possibilidade da própria expressão da potencialidade da autonomia,
de seu dinamismo. Não é por acaso que, se tivessem como escolher, 37% das
entrevistadas não gostariam de um emprego por tempo indeterminado, 18,5% o
desejariam “apenas porque acho que ganharia mais” e 7,4% sequer “pensou no
assunto”. Neste meio tempo (de 5 a 7 anos para cá), as entrevistadas frisam o fato
de ter assistido sobretudo a uma piora das retribuições (17%), depois a uma piora
da qualidade do trabalho (14,6%) e da relação com as empresas (12,2%) e a um
aumento da competição (12,2%).
Enquanto 61,2% das entrevistadas estima que a prática do jornalismo é
“interessante”, outras 16,1% a considera um trabalho como outro, e 19% acredita ser necessário muito sacrifício para desenvolver a proﬁssão. Mais de 60%
da amostra não está inscrita no sindicato e, em 75% dos casos, não se considera
tutelada. Sindicato que deveria impor “tarifário”, “tempos certos de pagamento”
e, eventualmente, estimular mais a contratação por parte dos editores, depois de
alguns anos de contratos a termo. Porém, podendo escolher, 36,6% das mulheres entrevistadas desejariam “garantias de renda não relacionadas ao trabalho” e
43,3% gostariam de continuar a fazer experiências sempre diversiﬁcadas. Somente 20% dentre elas gostariam de ter um emprego por tempo indeterminado como
perspectiva futura. A opinião masculina é signiﬁcativamente diferente, visto que
quase a metade dos entrevistados (45%) optaria pela estabilidade da relação de
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trabalho e somente 20% tem como primeiro objetivo a continuidade da renda.
Deste ponto de vista, as mulheres aparecem mais voltadas ao futuro e menos
dependentes de visões mais tradicionalmente relacionadas à ética de trabalho de
tipo fordista.
Conclusões
Com base nas deﬁnições e nas análises conduzidas podemos agora trazer
algumas conclusões parciais.
1) A natureza lingüística do regime pós-fordista torna necessária a redeﬁnição da produtividade social. Faculdade de linguagem e recursos neuronais: eis,
numa síntese extrema, os instrumentos sobre os quais se baseia a atual valorização do capitalismo cognitivo. Desde aqui, parece bastante evidente a inexistência
de qualquer possibilidade de distinguir intenção e instrumento: graças às novas
tecnologias, o conhecimento não é incorporado às máquinas, aos materiais ou aos
produtos acabados, mas ao próprio trabalho cognitivo. Códigos, linguagens, permitem a circulação por conta própria do conhecimento, independente do capital
ﬁxo. E então, sem retomar o tema da extensão do tempo de trabalho do qual já
falamos de modo difuso, é possível deduzir uma espécie de circularidade da produção que se confunde com a própria vida, tornando performativas as palavras,
as relações, a linguagem, as emoções. Além deste aspecto, a precariedade das
condições torna o trabalho extremamente mais poderoso do que o sujeito individualizado, reverberando a própria ortodoxia sobre as escolhas de vida, fundindo
produção e reprodução, em suma, generalizando o sentimento e a percepção da
labilidade do trabalho à inteira existência.
2) A feminilização do trabalho cognitivo pode trazer consigo um aspecto
segregacionista de tipo tradicional. A pesquisa desenvolvida entre as trabalhadoras free lance da RCS Periódicos conﬁrma esta tendência. Demonstra que o âmbito dos jornais periódicos é hoje majoritariamente percorrido por mulheres, e isto
pode ser lido justamente como um menor interesse por parte dos homens a ocupar
determinadas áreas tidas como menos apetecíveis em termos de retribuição e de
consideração social.
Todavia, as respostas da amostra feminina da RCS apontam um interessantíssimo “contracanto”: a demanda de autonomia, o valor que é atribuído à
variação e à experiência, à mobilidade e, portanto, à inﬁdelidade entendida como
dinamismo perene, como tensão inﬁnita do sujeito, o menor interesse por um emprego por tempo indeterminado, a preferência pela idéia de uma renda descolada
do trabalho, além do dado particularmente novo e signiﬁcativo de maiores ganhos
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(mesmo que relativos) das mulheres com relação aos homens, fazem vislumbrar
uma maior capacidade das mulheres em mover-se em areia movediça, como diria
Bauman (2005, p. 131), capacidade derivada de um determinante excedente que
as torna mais resistentes e mais reativas. Os homens – por conta das condições
histórico-sociais vigentes, inclusive uma construção social sexuada – apresentam
maior diﬁculdade de adaptação às novas dimensões polivalentes e qualitativas demandadas pela nova empresa no novo mundo. Exatamente aquelas características
que tornam as mulheres desejadas no atual mercado de trabalho, exatamente a sua
própria capacidade de adaptação, pode potencialmente se transformar no maior
limite com o qual o mercado poderá se confrontar em um futuro próximo.
3) A força do capital cognitivo contemporâneo se encontra em dobrar as
diferentes experiências individuais dentro das necessidades da produção. A tentativa de realizar, desde as premissas, a inteira reiﬁcação do indivíduo dentro dos
processos produtivos aponta uma brecha visto que não pode prever, em tudo e
para tudo, a completa estandardização. Com efeito, o saber das singularidades não
é jamais transmissível, por completo, fora do circuito da experiência. Neste ponto
preciso, o excedente pode tomar corpo e pode, por sua vez, tornar-se o centro ou a
raiz de novas estratégias de adaptação, de sobrevivência ou de conﬂito, em suma,
de fuga da relação de capital.
Acrescenta-se então aqui, de modo diametralmente oposto ao primeiro,
o campo semântico do termo precariedade que acena à mutação, ao restabelecimento da discussão, a possibilidade, ao devir, ao futuro. E até, evidentemente em
certas condições, a uma perspectiva de liberação do trabalho, nem que seja parcial. Para o capitalismo então, o problema seria não aquele de conseguir englobar,
mas de conter as diferenças.
4) O ponto de vista de gênero, o olhar das mulheres, pode fazer emergir
com maior lucidez as contradições internas ao processo que tendem à reiﬁcação
global do humano, com base em uma experiência atávica: não é suﬁcientemente
frisado, sobretudo na Europa, o fato de que as mulheres sempre trabalharam e
quase sempre nas piores condições possíveis.
5) O problema real, no presente, é aquele de trazer à luz e de fazer pesar politicamente o entrelaçamento entre trabalho remunerado e trabalho não remunerado. Visar a redeﬁnição da produtividade social, como se dizia no ponto
um, ou seja, desentranhar a natureza biopolítica das atuais relações de trabalho.
Confrontamo-nos com a aplicação da lógica das mercadorias, do ingresso forçado
dentro de uma economia de mercado ou de uma economia mercantil – baseada no
valor de troca, no valor comercial – de toda uma esfera de segmentos até então
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menos tocados por esses processos. As capacidades globais, íntimas, individuais e
diferentes, do ser humano, até mesmo – sempre mais profundamente – as relações
afetivas e sexuais, passam a fazer parte de um quadro de comércio e de relações
econômicas, singulares e coletivas.
Neste contexto, é imprescindível que nos esforcemos para mudar de perspectiva, introduzindo novos conceitos de interrelações, inventando e impondo novos indicadores de valor, novos mecanismos de avaliação da riqueza social (e a
verdadeira pergunta a fazer seria: se existe, e qual seria, um valor justo, um valor
possível de se dar, de contabilizar como correspondente vagamente adequado, a
uma coisa imensa como é a essência da pessoa?).
Torna-se também necessário colocar a questão de redistribuição, de reatualização do sistema de welfare, que tenha como centro o instrumento da renda
de existência, forma mínima de reequilíbrio econômico de tudo aquilo que devemos gastar, quotidianamente, no atual mercado de trabalho. A questão da renda é
enﬁm considerada por faixas cada vez mais amplas da sociedade como uma das
mais úteis e urgentes fronteiras de intervenção social.
O paradigma de gênero pode oferecer um ponto instrutivo de observação e de conhecimento de tais tentativas de reiﬁcação global do humano. Com
efeito, o aspecto da reprodução social não remunerada mantém, hoje mais do que
nunca, um papel de primeiro plano na mobilização dos recursos primários para a
presente acumulação capitalística em sua pretensão de englobar completamente
o vivente.
Jane Jacobs escreveu Vida e morte das grandes cidades em 1961. Hoje,
quarenta anos após a publicação, o livro ainda diz “algo de novo”. Provavelmente,
sua atualidade e utilidade reside na relevância atribuída às relações informais a
respeito de mecanismos de estruturação e funcionamento do sistema econômico e
social em contextos altamente organizados, e já patentes, quais sejam, aqueles das
grandes cidades no interior da economia do conhecimento.
A atual categoria de atividade em rede e de produção do comum pode ser
extremamente útil às mulheres para reler o livro de Jacobs em tempos de capitalismo cognitivo: a autora parece dedicar uma atenção especíﬁca às complexas e
articuladas dinâmicas de relação do sujeito com o espaço físico e com a sociedade
local e territorial da qual faz parte, com alusão às relações interpessoais informais,
sobretudo no interior de sociedades complexas, altamente organizadas, tecnologicamente avançadas, onde a extração de mais valia se dá através da exploração
de redes do conhecimento, lato sensu. Avaliar se, em perspectiva, não se poderia
mobilizar as redes de participação informal de modo a abrir espaços para a cons-
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trução de alternativas econômicas e de ação política. Sassen (2002) as chama de
redes difusas, sticky webs – redes pegajosas – por conta da maneira como são
interconectadas entre si. David Lyon (2002, p. 108) sustenta que, embora não
sejam capazes de derrubar sozinhos os arranjos existentes, os “novos movimentos
sociais podem contudo indicar o caminho a ser percorrido para a deﬁnição de
formas alternativas de organização social.”
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