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INTRODUÇÃO:

Parece universal
gressiva

da força de trabalho

dida que as economias

o fenômeno

feminina

de

concentração p~

no setor serviços

se tornam mais complexas.

à me

A difusão

da

/

tecnologia

na agricultura

mão-de-obra,
mercado

que se desloca

de trabalho.

pois numerosas
nas-de-casa

em direção

As reduções

na no campo, todavia,

lho.

tem por efeito a expulsão

a transição

ria para o salariato

femininos,

aos serviços

cação da agricultura
e para mulheres.

fenômeno,
em meras do

de individualização

dos regimes

tavam

que passam

domésticos.

tem consequências

Assim,

diferentes

de trabalhadores,

70,4% eD 1940 e passaram
da tecnologia

ção de força de trabalho
va distribuição
Dentre os

a

agrícola

reduziu

para homens

Dentre as trabalhadoras

meno repercutiu

de forma mais drástica.

das no setor primário

Este percentual

de trinta ano

mais tarde:

assim,

uma no

economia.

brasileiras

este fenô

As mulheres

empreg~

46,8% de toda

a

a menos da meta
diferen

da cidade e do campo, pode-

que ~m grande número

Dos contingentes

de mulheres

femininos

cidades a maior parte das mulheres
fazem-no

grossamento

abandonou

das massas

dedicadas

ao total de trabalhadoras

ou foi

para 68,6% em 1970.
residem

no Brasil,

Os grandes movimentos

as

na força de
o

trabalho

neste setor em

nos setores primário

para

Isto provoca

a este tipo de

de mulheres
passou,

que migram

que se engajam

no setor de serviços.

tal modo que a proporção

portanto,

absor

força de trabalho.

C~

trabalho

o ritmo de

Como não há muita

ça entre a razão de masculinidade

expulsa

1970.

ficou reduzido

20,8.

represe~

houve uma perda infer~

em 1940 representavam

PEA fem~n~_a.

No seio do

pelos setores da

or a um terço.

deste fe

50,4% em

no campo, permitindo,

dos trabalhadores

por

tecnif~

os rurícolas

a significar

o~e s, em termos relativos,

se concluir

e parce

a dedicar-

Para se ter uma idéia da magnitude

masculino

A introdução

do traba

de colonato

nômeno no Brasil basta que se tomem alguns dados.
contingente

femini

envolve perda de funções econômicas

parte de amplos contingentes
se exclusivamente

da força de trabalho

que se transformam

ao longo do processo

de

em busca de

não são fruto apenas deste

são as mulheres

COQ efeito,

às cidades

maciça

en
de

relação

de 42,6% em 1940

da PEA

e terciário.

feminina,

~ seLor ~ dusTrial
bi~idade

eB matéria

Com irrelevantes

tem apresentado

de ritmo de absorção

oscilações

ao longo do período,

na indústria

representavam

lhadoras

brasileiras,

em 1940, e passaram

Fácil é, portanto,

do ritmo de absorção
dústria.

constatar

de mão-de-obra

da PEA feminina,

tes em termos

para a estrutura

Indústrias

do emprego

Têxteis

feminina
9

características

trabalho.

Não obstante

houve

significativos

próprias

se exerçam

da qualificação

é constituída

das

nômeno

sob medida,

perdurou

to o hábito

estilo,

exercidas
ou menor

roupas

seu ofício.

vão sendo absorvidas

se engaja número

desconhecido,

Ainda que o processo

lho simplesmente

acusou
que

É verdade

de trabalho

fazem-no

Por uma questão

país

avança

autonomamente
de

maior

no

amplo,

qual

tenha continuado

o ritmo de

para a entrega

das

ornes

das

fá

traba

roupas pron

da fixação da

de sobrevivência,

em

de mulhe

pelas exigências

através

velho

que

a domicílio,

Estas não determinam

mui

que persiste,

mas certamente

de trabalho

Este fe

que, ao

todavia,

a
con

Em 1970 o

por estabelecimentos

fixando prazos

tas; fundamentalmente,

No

pois não data de

feitas.

agora é determinada

bricas de confecções.

ração por peça.

da família.

estas atividades

industrial.

o sistema

mo, sua cadência

par

receberam

de sua clientela.

À medida,

de industrialização

intensidade

Pelas

grande

que

de cerca de 365 mil costureiras

grande extensão,

res.

exigida,

500 mil costureiras,

até muito recentemente,

exerciam

o processo

de máquinas.

O censo de 1872

as roupas

de comprarem-se

ainda dispunha

manuais,

.ul~eres com este tipo de qualificação

no Brasil, de quase

feccionavam,

clas

de traba

tarefas

de mulheres

exercia auto ornamente seu ofício.
existência,

a indús

Requer uma força

o auxílio

a
de

quando atende às

para executar
co

industriais

da máquina,

de corte e costura no interior

a maioria

industrial

em termos de processo

sobretudo

treinada

te desta mão-de-obra
passado,

interessan

da diversificação

artesanal.

características

ensinamentos

da in

feminino.

permanece,

lho especificamente

próprias

estabilidade

fenômenos

toda a influência

bastante

ainda que muitas

10,4%

e de Confecções

presentam

ses abastadas,

traba

por parte

Estes dois ramos das atividades

tria do vestuário

mulheres

a representar

a enorme

traduzindo

das consequências

as

10,6% do total de

No seio do setor, entretanto

movimentos

esta

de força de trabalho.

ocupadas

em 1970.

grande

as

remune
traba

3

lhadoras

a domicílio

pelo capital.

•

permitam
mininos

seu ofício num ritmo determinado

Por razões óbvias,

sequer uma estimativa
engajados

confecções.
trabalhando

em trabalho

1920, as mulheres
tes humanos
máquinas

introduzam

dústria,

conservando

za artesanal,
necessidade

para fábricas

do

explica

transformações

especializado

na manutenção

a composição

por sexo da força de

terreno
revelará

Assim,

que a representação

em consequência

masculina

seria maior.

no ramo das confecções
a representação

dústria de confecções

feminina

Chapeleiros

e certamente

na Indústria

bordadeiras,

no

cal

a presença
perdeu
Uma tabela

~as várias ocupações

quando do último

não

apresenta-se

forma, a mulher

da

ln

censo.

I

Taxas de Participação

Costureiras,
alfaiates

do ramo

ao longo do tempo.

QUADRO

Ocupações

trabalho

de englobar no ramo o setor dos

De qualquer

a

de homens

em 1970, as mulheres

Não fossem os dados agregados

da mulher

nature
mecânica

Por esta razão o número relativo

ais do que 50,2% dos trabalhadores

çados.

de

in

à medida que penetra a tecnologia,

representavam

aumentada

Embora as

neste tipo de

do vestuário.

É verdade

em

continge~

de confecções.

das indústrias

país.

de

porque,

esta grande parte das tarefas

de pessoal

alterando

fe

vestuário,

com cerca de 70% dos

pequenas

que

claro que grande parte

Este movimento

na indústria

cria-se,

dos equipamentos.

de dados

dos quantitativos

pela indústria

contribuíam

empregados

grosseira

é também

foi absorvida

em fábricas.

não se dispõe

a domicílio

Por outra parte,

das costureiras

cresce,

exercem

Feminina

do Vestuário

cerzideiras

(1)

%

e
88,2%

de palha

98,2%

Sapateiros

14,7%

Outras ocupações

44,9%

FONTE:
IBGE, Censo Demográfico, Brasil 5 1970.
(1) Dos alfaiates e costureiras que trabalhavam
indústria as mulheres representavam 96,6%.

fora

da

Na industria
ver tecnologia,
maior ameaça.
••

a posição

têxtil, malS suscetível
da mulher

Esta posição

via, não resistiria

à

de hegemonia

femininos

têxtil.

nomeno em pauta pode ser observada
segue.

atraves

QUADRO
Emprego na Industria

nas

A evolução
da tabela

I

101.208

189.080

290.298

65,1

1950

16 .023

207.937

368.960

56,4

1960

_62.777

157.206

319.983

49,1

1970

163.507

149.810

313.317

47,8

que

Total

outra fonte de dados,

feminina

QUADRO

reduzida,

tem-se

ainda que em

111

Taxas de Participação
na Indústria

Feminina

Têxtil

57,8

Tecelões

51,8%

Fiandeiros

64,7%
67,0%

bobinadores

44,4%

Outras ocupaçoes
FONTE:

se

1940, 1950, 1960, 1970, IBGE.

medida.

Maçaroqueiros,

fe

% de Mulheres em
Relação ao Total

1940

Ocupações

do

por Sexo, no Brasil

Mulheres

bêm uma representação

Já

65,1% dos

Homens

Utilizando-se

toda

11

Têxtil,

Ce sos Econômicos,

fabri

das empresas.

Ano

FONTE:

mu

absoluta,

não ultrapassavam

no ramo da industria

~

sob

censo as

empregados

ação da tecnificação

em 1940 os contingentes
trabalhadores

do primeiro

96,2% dos efetivos

quetas de tecidos.

absor

esteve e ainda está

Quando da realização

lheres representavam

de

IBGE, Censo Demográfico,

Brasil,

1970

tam
menor

Qualquer
se utilize,

que seja, pois, a fonte dos dados

as evidências

trar que a transformação
fabris modernas
minina

são muito grandes
das empresas

constitui

artesanais

fator de expulsão

que, em geral, vai se localizar

vidas a domicílio
terciário.

ou nas funções

Tal fenômeno

se bastante
indústria

tradicional

mão-de-obra,

como as indústrias

f~

desenvol

do

baixo

se se considerar

têxtil brasileira,

que ocupavam

que mantêm majoritariamente

da mão-de-obra

explicação

tradicional

feminina,

"Contrariamente

de mos

empresas

nas ocupações

de força de trabalho

modernizada.

em

sub-privilegiadas

encontra

que, já em 1950, a indústria
mente consumidora

no sentido

que

encontravada

a outros ramos

significativas

de mobiliário

características

parcelas
e

de

vestuário,

de oficina,

a

ln

dústria têxtil, já em 1950, possui caráter
predominantemente
br-i
.
(1)
.
.
.
f a r-í L.
O caso da Lndus t r-La textll parece
coris t . +u.í. r+s e
f

-

na melhor

í.

ilustração

pelo homem à medida

dústria

sofreu um aumento

à tecnologia

cias das empresas

o

Fenômeno

se tecnificam.

nela empregadas

mulher
Com

efei

aproxlm~

foram

expul

ocupados

neste ramo da

in

a 60%.

Aliás, outros

se

superior

econômica

da

entre 1950 e 1970,

o efetivo de homens

tores da atividade
mulher

que medeiam

um quarto das mulheres

sas, enquanto

da substituição

que as empresas

to, nas duas décadas
damente

do fenômeno

revelam

e sua dificuldade

de alta densidade

também o baixo acesso
de transpor
tecnológica.

as
(2)

no Estado de são Paulo

No Estado de são Paulo, o maior contingente
mão-de-obra
empresas

da

operária

têxteis,

feminina

em 1970.

mo 94.605 eram mulheres,

era reunido

Dos 183.577
•

ou seJam,

50

51,~.

pelo conjunto

empregados
(3)

al de são Paulo, em 1970, acusa um percentual

de
das

deste

ra

d-:

O Censo In ustrl
ainda mais

ele

(1)

LEWIN, Helena, Jaqueline Pitanguy e Carlos Manuel RoffiTIÜ,
Mão-de-Obra no Brasil, Vozes/PUC/OIT, Rio, 1977,
p.
110.

(2)

CHANEY, Elsa H e Marianne C. Schmink, \iLas mujeres y Ia
modernización: aceso a la tecnologiall,
in La Mujer
en América Latina, SepSetentas, México, 1975;SAFFIOTI,
H. I.B., A Mulher na Sociedade de Classes:
Mito
e
Realidade, Editora Vozes, Petropolls, 1979.

(3)

ALMEIDA, José, Industrialização
IPEA, Rio, 1974.

e Emprego no

Brasil,

vado para as mulheres
ao total do pessoal
representavam
vos femininos

i

pregados,

No interior

5,4%.

ocupados

41.189

diretamente

representava,
industrial,

14,7%

quantitat~

67.100

mais vantajosa,

ocupado,

a indústria

do total de empregados

de transformação
QUADRO

dos
a

mu

atingi~
têxtil
do

sendo o dado para o ramo do vestuário

na indústria

em

isto é, 61,4%

A tabela que se segue dará uma idéia precisa
mulher

cont~

No seio dos técnicos

de situação

em 1970,

as mulheres

os

em 1970,

eram mulheres,

Em termos de pessoal

relação

ainda que de forma modes

reunia,

na produção.

lher passou a desfrutar
do 17,3%.

a crescer,

de confecções

dos quais,

Em

do grupo de técnicos,

No setor do vestuário

continuaram

A indústria

a PEA têxtil.

ligado à produção

diretamente

53~0%.

do, não superavam

ta.

que integram

de

setor
6,0%.

da posição

da

do Estado de são Paulo.

IV

Distribuição da mão-de-obra em dez ramos da Indústria
de Transformação, por sexo, em 1970, no
Estado de são Paulo
Homens Mulheres

Ramos da Indústria

Total

Mulheres/Total

Produtosalimentícios

94.655

19.663

114.318

17,20%

Têxtil:fiação e tecelag.

85.848

90.431

176.279

51,30%

Calçadose vestuário

32.244

43.804

76.048

5i,60%

Papel e papelão

18.540

4.015

22.555

17,80%

Qu~ica e farmacêutica

52.137

18.129

70.266

25,80%

Artefatosde plástico

19.016

6.891

25.907

26,60%

Prod.Min.não-rnetálicos

45.989

7.178

53.167

13,50%

Metalúrgica

48.648

2.941

51.589

5,70%

Mec. e Mat. Eletro-Eletr. 272.989
91.625
Const. e Repar. Veículos

41. 515

314.504

13,20%

5.848

97.473

6,00%

240.415

1.002.106

23,99%

Total

no

FONTE:

761.691

rc3IIDs)

PASTORE, José e João do Carmo Lopes, A mão-de-obra
especializada na indústria paulista, IPE, Sao Pau
10, 19'/3.

Para o entendimento
tir que a indústria
ções tecnológicas

do vestuário

tradicional.

ela não sofreu profunda
não expeliu
exclusivo

da indústria

têxtil.

industrial,

modernização

têxtil.

insis

a

inova

Esta última,

ê hoje classificada

Isto não significa,

força de trabalho.

cabe

está menos sujeita

que a indústria

foi o motor da revolução
indústria

deste fenômeno

que
como

entretanto,

e que, neste

Este fenômeno

j

processo,

aliás,

No Brasil, a geração

que

não

é

de empr~

go por parte da indústria
do o crescimento

.•.

de transformação

de seu produto

quanto

este aumentou~

anual

do emprego

real.

em média,

não tem

acompanh~

Entre 1949 e 1959,

9,4% ao ano,

neste setor atingiu

apenas

o

crescimento

2,8%.

Estas

xas foram de 7,1% para o produto

e 2,4% para o emprego

ano, no período

"O comportamento

tria têxtil

de 1959 a 1970.

no que se refere

50 foi surpreendente.

à geração

da

para a

73% de 1949 a 1959, enquanto

de operários

na

preende-se,
medida

indústria

pois, que a mulher

em que a substituição

cânicos vai se processando

da empresa

do na manutenção
dutividade
tes humanos

em matéria

vinculados

por teares

mais

feminina

a

maior

expulsa

só este dado Ja é bastante
feminilizado

no interior

todas as consequências
às ocupações

continge~

sequências

situam-se

de natureza
meiras.

da indústria

ções de trabalho

indicando

femininas.

fragilidade

destas

maciçamente

tas mulheres,

como também

as
pr~

femininas

de mulheres.

em função da ausência

con

sobre as

na luta por melhores

ca não apenas

com

mas há também

e de vida, sendo, de ordinário,

baixo o índice de sindicalização

um bolsão
vinculadas

Algumas

que acabam por repercutir
as ocupaçoes

Por si

de transformação,

a nível de salários,

política,

uma enorme

e de vestuário.

significativo,

força

situavam-

que, fatalmente,' aparecem

Efetivamente,

presentam

de transformação

têxteis

predominantemente

pr~

à produção.

na indústria

se, em 1970, nas lndústrias

me

especializ~

No Estado de são Paulo, cerca de 56% da
de trabalho

condi

extremamente

Isto se

de formação

a

expli

política

des

em razão de sua dupla jornada

de

trabalho.

Esta não lhes deixa tempo livre para participar

atividades

que não se configurem

Obviamente,

pesa sobremodo

qual a mulher

(4)

na

sofisticada.

enquanto

com novas tecnologias

diretamente

número

lugar aos homens

de pessoal

aumentam,

o

em que teares mais Slm

por maquinaria

de máquinas

alcançada

vá cedendo

anos

em 2,5%.11(4)co~

de teares manuais

pIes vão sendo substituídos
As necessidades

decrescia

e na medida

indús

indústria

como um todo aumentou
ocupados

ta
ao

de emprego nos

O índice de produto

en

estritamente

a ideologia

não deve se imiscuir

como

dominante

de

trabalho.

segundo

no mundo político.

a
Isto

VERSIANI, Flávio Rabelo, "Industrialização e emprego:
o
problema da reposição de equipamentos", in Pesquisa
e Planejamento Econômico e Social, 1972, vol. 2, n9
1, pp. 19~20.
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remete o investigador

para as discriminações

mulher

função econômica

que desempenha

lar, especificamente
triais

de que é

remunerada

aquela que trabalha

alvo a

fora

do

nas empresas

indus

em pauta.

Discriminação

Salarial:

s dados sobre salários,
quase sempre, agregados
examinar

por sexo.

o fe~ô. eno discriminado

Para melhor

sit ar a condição

no Brasil,

Não obstante,

aparecem,

é

possível

por sexo em alguns períodos.

da operária

ções no Estado ~e sâo Paulo, oferecem-se

têxtil
dados

e de

confec

também

sobre

outros Estados.

QUADRO V
SalárioMédio na - ústria de Transfonnaçãoem Vários Estados
1919 (Rêispor Dia)
ADULTOS
Sal.fem./Sal.masc.

MENORES
Sal.fem./Sal.masc.

Têxtil
Estados
Rio de Janeiro

71,0

91,0

Guanabara

76,9

113,9

são Paulo

81,7

102,7

R.G.' do Sul

57,7

83,2

Brasil

70,1

101,0

Rio de Janeiro

43,9

93,5

Guanabara

55,6

86,2

são Paulo

54s3

82,8

R.G. do Sul

61,9

104,8

Brasil

54,4

86,7

Vestuário
Estados

--

FONTE:

Censo de 1920.

No que tange aos trabalhadores
tância entre salários
tria do vestuário
discriminação

masculinos

que dentre os ocupados
tr&balhadores

menores

na indústria

índices de discriminação
do que as têxteis.

salarial

têxtil.

que só se reproduzia,

de confecções

do

Mesmo dentre

os

nas indústrias

menores

maiores

do vestuário

~s últimas

para as mulheres

a

muito rrais

Paulo apresentava

No que diz respeito

mo uma ligeira vantagem
fenômeno

das indústrias

de idade~São

dii

Em são Paulo, também,

segundo os sexos mostrava-se

aguda dentre os trabalhadores

a

é maior na indús

e femininos

do que na têxtil.

salarial

adultos,

havia mes

de 18

anos,

de forma mais acentuada,

na

G~lan,:,
bara .

As discriminações
sobretudo
ilustrar

nas indústrias
esta questão,

trabalhadoras

salariais

de confecções.

diga-se

da indústria

do vestuário

meio salário-mínimo.

vel para a mulher

neste ramo industrial

legais.

ra as trabalhadoras
indústria

situava-se

para

(48,7%) das
na

faixa

O limite intransponi

Esta barreira,

do ramo têxtil.

enormes,

Simplesmente

que cerca de metade

de aproximadamente

de seis mínimos

continuaram

situava-se

em

torno

aliás, era a mesma p~

Contudo,

neste tipo

apenas cerca de um quarto das trabalhadoras

am somente meio salário-mínimo.
res ocupadas.
rio-mínimo.

esta indústria
tão obstante

dora da i cúst~ia

têxtil,

A maioria

ganhava

ser trágica

de

percebi

(50,7%) das

mulhe

entre 0,58 a 1,16

salá

a situação

da

trabalha

era ainda pior na indústria

do

ves

da

mu

tuário.
Costuma-se
lher nas

.ais baixas

ção pro~issional
preciso

•.*

ção relativa

maclça

de que é, em geral, portadora.
a problemática

brasileira

dos diferentes

tuação profissional.
dústrias

a presença

faixas de renda pela peq~ena

saber equacionar

social da mulhe~

justificar

em pauta,

Todavia,

é

que envolve a condição

a fim de bem sopesar a
fatores q~e interferem

Além de não ser verdadeiro
sobretudo

qualifica

na de confecções,

signific~
em

sua si

que nas

a mulher

ln
apre

senta menor qualificação que o homem, cabe considerar sua so
" "-"
"1
Exa t amenLe
+
clallzaçao
parclal para a Vlida ocupaclona
. (5)
em

(5)

SAFFIOTI, H.I.B., IlRelaciones de sexo y de clases
Les 11, in La Muj er en l\rnéricaLatina, SepSetentas,
co, 1975, tomo 11;
"O fardo das brasileiras17,
in
ta Ensaio, ano 111, n9 51 são Paulo, 1979.

socia
Méxl
Escrl

virtude

deste fenômeno

lidade feminina,

tão profundamente

de situar sua vida profissional

plano e estar mais disponível
te as mulheres

enraizado
em

mas não realizam

das sociedades
sociais

nada de trabalho,

eficazes

ocidentais~

de pensar

a longo prazo.

Já pela falta de

de serviços

que a libere de parte dos trabalhos

prlr com seu trabalho

que recebe~

temporário

dispõem

sua dupla jo~
atividade

infra-estrutura
domésticos,

a mulher

necessidades

por esta razão, não se identifica

Es

malorla

sua

ocupacional

já pelo tipo de socialização

A

que não

para minimizar

não tem condições

geralmen

carreira.

te, aliás, não é o caso somente das brasileiras.

de equipamentos

segundo

para a vida familiar,

detêm empregos,

das trabalhadoras

na person~

pensa em su

do momento

profundamente

e,

com sua

pr~

fissão.

Tampouco
menores

salários

se pode afirmar

que os homens

de escolaridade.

que a mulher

porque apresentam

A tabela a seguir revela

percebe

menor

grau

a fragilidade

des

te argumento.
QUADRO VI
Salário das Mulheres em Relação ao Salário dos HoIrens, por
Nível de Instrução,Segundo as Regiões - Brasil - 1970
Saláriodos Homens = 1
,

Regiões/EstadosTotal Analfabetos

Elementar

Médio Superior
Médio
19ciclo 29ciclo

Rio de Janeiro 0,80

0,79

0,72

0,79

0,69

0,79

são Paulo

0,82

0,86

0,77

0,70

0,78

0,77

Região Sul

0,79

0,84

0,77

0,67

0,67

0,77

MG e ES

0,85

0,93

0,77

0,99

0,58

0,58

Nordeste

0,86

0,96

0,88

0,48

0,51

0,36

I

FONTE: IPEAlCNRBapud HTb/SENAI/SENAC,A Torrirãçaü
Profissional da
J:1ulher
Trabal.hadora
no Brasil, Rio de Janeiro, 1976.

Os dados acima revelam,
lários femininos

em relação

feita para as mulheres

do ciclo,

são irrelevantes

termos de percentuais

que

portadoras

as variações

salariais

as mulheres
aos homens,

do segu~

medidas

Nos dois
detêm

no que

em

Janeiro,

de diploma

dos salários masculinos.

em relação

os sa

não aumentam

No caso do Rio de

tremos dos níveis de escolaridade,
mente a mesma posição

sociedade,

aos masculinos

função do grau de escolarização.
exceção

à

em
ex

pratic~
tange a

remuneraçao.

o

10 e ao Sul.

No caso desta última região

mesmo pode-se

dio parece não contribuir

afirmar

com respeito

uma nítida

Espírito

para o avanço profissional

Santo e Nordeste,

correlação

porém,

está

culinos

e alto grau de instrução

com menores

ração.

Tal correlação

que a discriminação

de rendimentos

demonstra

é mais responsável

side~ações

mu
Em Mi

presente

entre baixo grau de escolarização

percentuais

a qualificação

das

auferidos.

maiores

a mulher

são Pau

o eris a.no de grau mé

lheres, pelo menos em termos de rendimentos
nas Gerais,

a

em relação

por seus baixos

de sua força de trabalho.

que devem ser examinados

aos ganhos

mas

níveis de remune
contra

salários

à

É

e

do

que

luz destas

con

os dados que se seguem.

QUADRO VII
DiGtrlbuiçãoPercentualdas Mulheres que TrabaJ.ham,
por Faixas de Renda
Brasil - 1976

Até dois SaláriosMÍnimos

Até um SalárioHínimo

Região
I

45,4

76,8

11

33,2

71,2

111

54,4

83,7

IV

65,7

88,4

V

81,4

92,8

VI

35,5

64,3

VII

60,8

80~8

Brasil

46,4

67,5

FONTE: P.

1976.

A média para o Brasil das mulheres
vam, em 1976, até um salário-mínimo
ela inclui todas as trabalhadoras
ceber um mínimo
nerado

contribui

legal.

brar que as empregadas

pois

que sequer consegulam

pe~

recebiam

espécie,

sob a forma de alimentação,

serviços

de saúde etc. (6)

fenômeno,

(6)

é bastante

o emprego doméstico

para este quadre,

domésticas

Contudo,

discutível

ganh~

já é estarrecedora,

Obviamente,

sobremodo

que

devendo-se

parte da

habitação,

SAFFIOTI, H.I.B., Emprego Doméstico
ra Vozes, Petrôpolis, 1978.

lem

renda em
vestuário,

mesmo considerando

que os salários

remu

este

das mulheres,

e Capitalismo,

Edito

em 1976, fossem suficientes

para melhorar

padrão de vida de suas famílias.
lam que a situação
to a extensão

substancialmente

Os dados da PNAD 1978

sofreu violenta

degradação,

das camadas de baixas rendas.

em uma tabela permitirá

melhor

reve

ampliando

Sua

visualização

o

mUl

organização

do fenômeno.

QUADRO VIII

•
Dí.s'trdbuí.çao

das Mulheres que Trabalham,por Faixas de Renda
Brasil -1978
Até dois SaláriosMínirros

Até um SalárioMIDinD

Região
I

44,9

73,2

11

40,3

72,S

111

58,4

83,8

IV

67,4

86,6

V

83,0

93,5

VI
VII

38,6

65,6

66,4

85,3

Brasil

60,1

82,5

fDNTE: PNAD 1978.

Apenas na reglao I - Rio de Janeiro - houve U~
melhora

nos salários

balho.

Nas demais regiões

salariais.

das mulheres

cional.

Com efeito,

mes de atividades
feminina

as especificidades
concentram-se

burocráticas

virtude

com salários

rimentou

em pauta,

salário-mínimo.

Ademais,

mia brasileira

nos últimos

os já parcos

idéia bastante

Em seguida

aproximada

de vida examinando-se

presença

contingentes

de

legal certamente
industrial

considerando-se
situados

anos contribui
recebidos.

dos reflexos

11 -

relativos

do

em
país.

salarial

exp~

o incremento

na faixa de até

o alto nível inflacionário

salários

volu

vem a reglao

foi a área que maior deterioração

no período

capital na

nas quals a

no maior centro

mais de 7 pontos nos percentuais

viltar

VI - Distrito Fe

nessa cidade enormes

de até um mínimo

de constituir-se

Não obstante,

menores

rebaixamentos

de uma

estatais

sempre foi ponderável.

são Paulo - que concentra
mulheres

sensíveis

O caso menos grave é o da região

deral - que apresenta

à força de tra

pertencentes

ocorreram

ligeira

enormemente

no

um

da econo
para

Pode-se ter

da inflação

de

a
uma

custo

o número de horas que o trabalhador

de

salário-mínimo

deve trabalhar,

cos, para adquirir
muneração

sa, em outras regiõess

a perda do poder aquisitivo
remunerado

.]a

do ano passado
consumia

da recente
mentos

elevação

dos

salá

base do salário-

Atualmente,

de transporte,

As mulheres
de 61% dos salários

são Paulo, a evolução

.

vestuarlO

ganhavam,

percebidos

Uma série histórica

~erão
-

moradla,

vista

do fenômeno

-

destinados

e lazer.

a

para

as

fI(7)

no Brasil, em 1970, cerca

pelos trabalhadores

recente

desta

em

então, 1.606 cruzeiros
-.

em

60 por cento dos rendi

de salário-mínimo
Sobram,

mí
em

e,

(1979)~ em são Paulo, a compra

do salário-mínimo,

compra desta ração.

nos.

à

expre~

182 horas de trabalho;

197h50 de trabalho.

do trabalhador

despesas

da re

87 h20 para comprar a tal ração básica;

1976, a mesma compra consumia

raçao

históri

HA compra desta ração também

rios: em 1964 um trabalhador

novembro

momentos

a ração básica que entra no cálculo

legal mínima.

nimo trabalhava

em diferentes

revela,

masculi

para o Bstado

de

economla

em dois ramos da

da região.
QUADRO
Evolução

da Rel2.ção Salários
Segundo

Escolaridade

IX
édios Masculinos/Femininos,

-

Estado de são Paulo
Terei,ário

Secundário
1973
1970
1976

Nível de
Escolaridade

1970

1973

1976

Baixa

154

166

178

139

135

148

Média

195

204

207

182

183

174

Alta

209

278

222

236

228

158

Total

168

183

195

148

149

138

FONTE:

•w

Relação de Empregados da Lei dos 2/3 do
Ministério
do Trabalho apuq Expansão e Recet~i5ao:
Implicações
de um ciclo de conJuntura na estrutura de Emprego
e
Salárlo no Estado de são Paulo, 1970-1976,
SEP" 19'/8 ,
Mlmeo .

A prlmelra

à maior discriminação

observação

de que ê alvo a mulher na

do que no setor de serviços.
riais em prejuízo

(7)

a ser feita diz

da mulher

respeito
Lndiis t-r-La

De fato, os diferenciais
são maiores

no secundário

sala
que

no

LOUREIRO, Ubirajara~ nO governo é pressionado para
não
distribuir
r-erida? , in Folha de são Paulo, 18 de maio
de 1980, Caderno de Economia, p. 37.
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terciário,
setor5

não obstante

do trabalho

a presença,

doméstico

o índice de crescimento
masculinos

remunerado.

da diferença

e femininos.

já indicado

para o nordeste5

salarial

deste

Ademais,

observada

último

é

notável

entre salários

Ainda uma vez, repete-se

o

fenômeno

Minas Gerais e Espírito

Santo:

quanto maior o grau de instrução
minação

no interior

da mulher maior é a

por ela sofrida.

Para chegar-se

discri

a esta

clusão basta verificar

os seis dados para o secundário,

níveis de escolaridade

média e alta.

homens

não atingem

bastante

os salários

masculinos

do mesmo,

deste ponto, porém.

femininos.
casos

superam o dobro dos femininos,

chega~

em 1973, para nível alto de escolaridade,

salariais

os

Nos demais

ximar de um excesso de 200%.
renças

nos

Em apenas um deles

100% mais do que os salários

Aproximam-se

con

No que tange

para o setor secundário,

à

a se apr~

média das

o fenômeno

grande progressão

no sentido da maior desigualdade

mens e mulheres.

Eis aí um resultado

dife

está

em

entre

ho

da modernização

da

eco

nomia paulista.

o crescimento
nomia estão acarretando~

-

zos a parcela

feminina

ções salariais,

rendimento

como ocorreu

ao invés de sofrerem

médio

anos.

redução

fosso foi, portanto;

As

à

que

a

estão se
aufe

em 1976,

o

caiu para 48,6% do masculino.

ampliado

em quase 13 pontos,

médios

masculinos

femininos.

Apenas

o 1% mais rico da população

como superiores

ativa teve sua renda ligeiramente

no país, num período

medida

os homens,

rendimentos

expõe o empobrecimento

discrimina

Se em 1970 as mulheres

61,2% do que percebiam
feminino

da ec~

em outros países, prejuf

mais amplas de escolaridade,

nos últimos

riam, em média,

e a modernização

da força de trabalho.

mulher rasga fronteiras
aprofundando

econômico

progressivo
bastante

aumentada.

ao dobro

os
dos

economicamente
A tabela abaixo

das mulheres

curto.

situando

O

trabalhadoras
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QUADRO
X
2ar~ct~~~sticas

Ano Sexo

1970 ~em

da Distribuição
de Rendimento da PEAcom
Brasil - 1970 e 1976 (em Cr$ de 1970)

Rendírneirto

-

R. M.

Cortes
20·R.M.

307(100%)

Percentuais
5010+
R.M.
R.M.

54(100%)

1+
R.M.

5+

R.M.

93(100%) 1446(100%) 2129(100%)

4556(100%)

t'il.J1Er188(61,2%) 28(51,8%) 55(59,1%) 766(53,0%)1041(48,9%) 1955(42,9%)

1976 Homem623ClGll%. 1D2Cl009ó) 167(100%) 3109ClOO%)4620ClOcYó) 10579(100%)
t1J.lice:..
30~(!.!3,6~j) 44(43,1%) 90(53,9%)1381(44,4%)2026 (43 ,8%) 4572 (43 ,2%)

R.M.

Re:-di=e..l o _!êdio (Cr$ de 1970),

=

Tab~r~ões Lsp€ciais do Censo Demográfico 1970 - DEISO- IEGE,
a.p"u.>C.
Y...2.ca.c.ore.sSociais (tabelas selecionadas
1979), Superinten
deneia. de .=.studos Geograficos e Sócio-Econômicos,
Secretaria
de
Plcne:c::::'c:-x da Presidência da RepÚblica, FIBGE, 179.

FO~'TE:

n

ccns t at açào

óbvia

as mulhe~es cs-3

fazendo

de vida

e~ condições

no

r2s~:

é ~e_ic~

situação

especial_e~te
ja~dentre
mais
to

de que,
•...

de famlllc.

(8 )

-olorosa
os p '~res

miser~ve~s.

se o peso

a para

~o ?C~s,

os brasileiros

é ainda
social,

é crescente

do

custo

prec~rias.

de baixas

as mulheres

é de que

quadro

aumento

extremamente

do Brasil,

da ces~gualdade

deste

face ao constante

para

Isto

diante

mais

Se

pobres.

Ou

figuram

como

malS

corno se

não

atenta

para

quando

se

o número

é

rendas,

as mulheres
grave,

a

de mulheres

se
os

bastas
o

fa

chefes

(8)

BARROSO
~ Car-men , 11 Sozinhas
ou maL
ção das mulheres
chefes
de f arrri Li
ro Encontro
Nacional,
Associação
Populacionais,
Campos de Jordão~

acompanhadas
- a situa
a
in Ana:.:i:.:s:-d:::.o~-==P....:r:..;l=.:·m~
Brasileira
de
Estudos
1978.
?

,
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Características da Mão-de-Obra Feminina Ocupada nas
IndúsC
trias Têxteis do Município de S~o Paulo *) ~--------------------

A primeira
de 1970 diz respeito

observação

à enorme absorção

18 anos, por parte das empresas
representavam,
percentual

masculino

às mocinhas

liares.

Todavia~

têxTi_,

mais de quatro

seus

que ape:1as co~)le

vezes

salários

parecem

como o~a.Qe ~ar e desta indústria

tem início às 22 .oras e ~avendo
moças ficam i~pe i as

e continuar

dos ou de maior prestígio

trabalha

apenas do turno que
as
tra

alternadas.
portanto,

não se

consti

para outros mais bem remunera

social,

Pode ser considerado

para muitas mulheres

vida, sendo interrompido

fami

seus estu os~ Ja que

Este tipo de emprego,
em trampolim

inte

troca se .alal de horário,

balham atê as 22 ~oras en semanas

tui, Vla de regra,

o

e,tam os salários

iuLl er excluída

de

menores

Corno os

empregos

dados

menores

As mulheres

nesta faixa etária.

em três turnos ~ est a..
co e.

prego transitório

de mulheres

têxteis.

em termos relativos,

são baixos na indústria
ressar

a fazer quanto aos

em termos de ciclo

com o casamento

filhos, mas não em termos de permitir

um em
de

ou com a chegada dos

uma qualificação

tânea da força de trabalhoi}e, por- conseguinte,

uma

simul

promoção

na vida da trabalhadora.
Em 1971+ ~ contudo,
de trabalhadores
o percentual

masculinos

feminino

do contingente

apa.rece uma proporção

menores

de 18 anos. Efetivamente,

apenas ultrapassa

relativo

masculino.

ligeiramente

A moda feminina

em ambas as datas, na faixa de 18 a 24 anos.
to da mulher

...

O

o

A moda masculina3

urna alteração.

comparecime~

entretanto,

a

ca

no ramo industrial

está

apresentando

em 1970 30,5% dos homens

localiza

vam-se na fa.ixa etária dos 25 aos 36 anos, havia,

em 1974, um

certo equilíbrio
e a dos 25 aos

Enquanto

empregadas

dobro

situa-se,

é maciço nesta faixa. etária, ultrapassando

sa dos 40% do total de mulheres
em pauta.

maior

entre a faixa dos 18 aos 24 anos, com
36 anos, com 30,0% dos trabalhadores

(*) Os dados a.qui utilizados foram comprados
tituto de Pesquisas Econômicas.
Trata-se
lei dos 2í3.

à

30,4%,
masculi

Fundação
Ins
da pesquisa da

nos.

Talvez

se possa imputar

rios das empresas
dominantemente

têxteis,

este fenômeno

como sói acontecer

femininos.

constitui

conômicas.
período

família contrai maiores

Esta hipótese

considerado,

para 43,9%.

de casadas

o percentual

bastante

na primeira

a idade

modestos,

já

que
~

já que cresceu,

de homens

solteiros

sua distribuição

estável:

em

responsabilidades

parece plausível

Quanto às mulheres,

civil permanece

salários

salá

com setores pre

Está~ assim, baixando

que o homem se submete a receber
quando

aos baixos

data e 71,9% de solteiras

de 39,3%

por

70,6% de solteiras

no

estado
e

25,4%

e 25,4%

de

casadas na segunda data.

A moda salarial
1970~ na faixa de

para os homens

a dois salários-mínimos,

presas de mais de oil empregados,

lheres a moda estava
ainda que houvesse

que empregam

Os percentuais

às proporções

mulheres

de mulheres

masculinas,

mais de mil funcionários.

significantes

nem nas empresas

fenômeno
res.

Efetivamente,

há significativos

mais altas à medida
permanência
parcialmente

que empregavam
uma mulher

são
de

nas empresas
agrava-se
ln

em fun

firma, mas parece que

este

masculinos

que se progride
Entretanto,

para a mulher.

a mais,

varla também
que para as

o exame das diferentes

no emprego.

alta

sequer com taxas

para os homens

percentuais

com mais

de grande porte.

na mesma

é mais verdadeiro

fai

com o agravante

Ê verdade que a remuneraçao
ção do tempo de servlço

desta

A situação

não comparecem

mu

legais,

na mais

neste nível de rendimento

em 1974, pois as mulheres

em

Para as

nas empresas

que vai de oito salários-mínimos

muito inferiores
só aparecerem

legais.

entre os percentuais

xa e da de dois a três salários-mínimos
de mil empregados.

exceto nas

sempre entre um e dois mínimos

equilíbrio

em

nas quais a maior concentra

ção está na faixa de dois a três mínimos

faixa salarial,

situava-se,

tabelas

mulhe

revela

nas faixas salariais

nas faixas de tempo
isto é verdade

entre 500 e mil funcionários,

de
apenas

Em 1970, nas indústrias

na faixa mais alta de salário,

que

têxteis

não havia

nem na

sequer

penúltima

faixa - de cinco a oito mínimos -legais - dentre aquelas

que

contavam

que

mais de dez anos de casa.

conseguiram
distribuídos
um mínimo

atingir

mais de 10 anos de firma estavam

pelas faixas salariais:

legal~ 4,0% ganhando

de 2 a 3; e 2,4% recebendo
tuação

Os 9,9% de mulheres

0,4% recebendo

entre 1 e 2;

3,2%

menos de

percebendo

de 3 a 5 salários-mínimos.

era ainda pior nas indústrias

aSSlm

A

si

com mais de mil funcioná

rios, pois 14,0% dos 17,4% que alcançavam
casa percebiam

até três salários-mínimos.

lhante em 1974, com o agravante
centual

de mulheres

firma. sobretudo

nas empresas

O quadro

de haver

que conseguiu

se também o comparecimento,

••

malS de dez anos de
era

sido reduzido

seme
o

per

atingir mais de dez anos de

maiores.

Desta sorte, reduziu-

já negligenciável

em 1970, de

mu

lheres com altos salários .

Parece;

portanto~

cerra mudanças

que beneficiam

Os indicadores

apontam,

tendência

que o período
a mulher

ao contrário,

que se observava

onde os benefícios

mam ser maiores,

aparece

as mulheres

trabalho;

2)

quando

marginais

estão se retirando

parece menos provável

que está crescendo
está aumentando

têxtil.

oposta.

em fir

da ocupação

nas tabelas

costu
construí

dois

fenôme

mais cedo da força de

intensificou-se.
na medida

o n~mero de mulheres

A pr~

em que se sabe

chefes de família, que

o número de trabalhadores

por família para f~

zer face às cont~nuas

altas do custo de vida e que cada

malS mulheres

tendem a permanecer

lho.

casadas

A segunda hipótese,

cia da primeira,

parece,

ro, porque a rotatividade
intensamente

da mão-de-obra

de Serviço(9),

despedem as mulheres
(10)
dam
.

quando

to 89,0% dos homens

à

trabalhavam

Lembre-se
ta-se,

fabril dos homens

das

Tempo
firmas

ou engrav~

na maaor-jo~

Com efeito, enqu~

Não

é,

pois,

é maior que a das

ainda que a esta jornada

em muitos

de mulheres

por

de 45 a 49 horas semanais,

tavam neste caso 92,4% das mulheres.
que a jornada

núpcias

masculina.

aumentou

estabilidade

a maioria

estas contraem

era superior

Primei

no Brasil

da lei da

porque

Em 1970, a concentração
nada de trabalho

da insuficiên

pela lei do Fundo de Garantia

em 1967; segundo,

vez
traba

mais plausível.

a partir da substituição

por tempo de serviço

na força de

aliada à argumentação
obviamente,

A

permanec~

empregadas

Isto pode significar

o turn over de mulheres

meira hipótese

na direção

muito atenuada

das com os dados de 1974.
nos: 1)

na indústria

em 1970 de as mulheres

rem mais tempo na força de trabalho,
mas grandes,

em exame não en

casos, sobretudo

verdade
mulheres.

fabril feminina
das casadas,

a

(9)

FERRANTE, Vera Lúcia S. Botta, FGTS:
são, Editora Ãtica, são Paulo, 1978.

(10)

SAFFIOTI, H. r. B., "O fardo das brasileiras",
ta Ensaio, ano 111, n9 5, são Paulo, 1979.

e~

acrescen
jornada

Ideologia
a.n

do

e Repres
Escri

éstica de trabalho.

o
da Fund~ção
mental

exame, ainda que ligeiro

Instituto

de Pesquisas

para uma avaliação

ção feminina

dade de 'são Paulo.

Econômicas

da evolução

nos contingentes

e parcial~

e propiciará

social da mulher.

econômica

nação contra a mulher.

crescente

situação

demanda

de existência
ca r~alizada
população,

na ci

tenderá

contingentes

pos~

Ao contrário,

parece

aliado

à

da discrimi
já

tradicio

da mulher

operária

a agravar

as

humanos.

A pesquisa

dos problemas

de baixas rendas,

à

e

condições
empíri

o quadro de vida de parcela

assim como sua percepção
sobretudo

qual

interferindo

urna intensificação

sócio-econômica

em 1977 revela

desta

com os quais

têm convivido

nos

ahos.

A Investigação

Empírica:

Após prolongados
ficas das indústrias
Brasil e numerosas
de confecções,
Uma delas,

à

decidiu-se

e estrangeiras

com empresários

escolher

rias empresas

bastante

têxteis

tem interesses
mia brasileira.

a um

é

e

grupo eco

no Brasil,

outros ramos da

no país e possuía,

na época da

dos quais

vá

também
econo

está dentre as dez maiores

(1977), 867 empregados,

no

uma

Este grupo, que conta com

em diversos

A Fibrotex

operando

de Fibrotex,

e uma de confecções

investidos

instaladas

do ramo têxtil

grande e pertence

e estrangeiro.

especf

duas empresas paulistanas.

que se dará o nome fictício

nômico poderoso

sas têxteis

exames das publicações

brasileiras

conversas

fábrica de tecidos

empírica

condi

vivida estã provocando

Este fenômeno,

de emprego,

destes

os brasileiros,
Gitimos

presentemente

no futuro próximo

nal prec~ria

da

Corno deve ter ficado claro, não há

ha situação

que a recessão

funda

do ramo têxtil,

quer indício de que fatores novos estejam
tivamente

revela-se

mais recente

operários

dos dados

empr~

pesquisa

214, ou

sejam

24,68%, eram mulheres.

A outra empresa
til e de confecções,
do material

me~ também

empregando

empírico,

representavam

jam estrangeiros,

53 pessoas

56,6%.

de Casulo.

estão radicados

a origem do capital

foi urna pequena

sendo 30 mulheres.

nesta empresa

fictício,

escolhida

investido

à época da

têx
coleta

Isto é, as mulheres

A esta atribuir-se-á

Embora

o no

seus proprietários

no Brasil há muitos

é nacional.

anos

se
e

Juntando-se
bricas

selecionadas

Julgou-se

possível

tou-se proceder.

tinha-se
trQbalhar

Todavia,

de todas as operárias.
ram encontradas
seguiram
vista.

localizar5

empregadas

nas duas

trabalhadoras.

com este universo

e assim

n~o foi possível

Algumas~

obter

por terem se mudado,
em endereços

outras recusaram-se

a ela se submeterem;
da investigação,

com uma centena

da entrevista.

de

do toda sorte de facilidades
entrevistQdas

em horário

em suas prôprias
81 operárias

explicações
uma

excelente

às questões.

Parecie

somente

preferiu-se

Fora~, assim,

arredias
receosas

37,5% das operárias

operárias

meior.

lá empregadas

e se recusaram

de conprometer

amostra

escolhida

massa de mulheres

o

Universo

empírico.

situação

tão-

da Casulo foi

ex

de 63,3% das

de 1977, tempo

As 100 operárias

i~

a partir de certos critérios.

Constituem

às quais se teve acesso e que

desejaram

deste estudo.

Com maior ou
concordou

a
c~

menor
em forne

para este trabalho.

Investigado

em 1969 num bairro residencial

Um de seus sôcios já havia tido uma

com outra firma no mesmo ramo, nascida
em 1968.

sua

como parece ter ficado claro, uma

Casulo nasceu
são Paulo.

responder

respostas

esta centena de trabalhadoras

cer o material

a

entrevistar

entre julho e setembro

laborar para a realização
boa vontade~

empregadas

Por esta razão e pelos

das mulheres

Obtiveram-se

não representam,

entrevistadas

desta firma.

que durou a coleta do material
vestigadas

procurá-las

Muitas

conseguiram-se

n receptividade
traordinariamente

responder

fossem

e 19 de Casulo.

j2 expostos,

ga~

pare que suas empregadas

no seio da empresa em que trabalhavam.
outros motivos

a

ofereci

residências.

da Fibrotex mostraram-se

moti

tenham

de trabalho,

da Fibrotex

à entre

que se dispuseram

Embora as empresas

con

mas

tar duas ou três horas de seu tempo de lazer para
às questões

fo

que não se

conseguiu-se

de mulheres,

não

°a submeter~se

através

ten

respostas

Como se optou por não forçar a entrevista~

sobre o objetivo

fá

um total de 244

outras residiam

5

var as mulheres
relação

as mulheres

Na Casulo fabrica-se

te tecido e confeccionam-se
siste na confecção
bém com roupas

em 1964 e

o tecido de malha,

as roupas.

de roupas de inverno,

para meia estação

de

experiência
desativada
corta-se

es

Sua especialidade

con

embora trabalhe

tam

e até para verão.

Em

1977,

21

a ausência

de lnverno

se na pequena
prou tecidos
verao.

empresa.

te sistema
pregados

Para enfrentar

leves e confeccionou

Esta empresa

trabalhando

em são Paulo provocou

costuma

a domicílio.
de trabalho,

de fábrica.

ra as dimensões
ta conseguiu

uma profunda

crl

a crise, a fábrica

uma coleção

de roupas

ter cerca de 15% de seu

Em 1977, contado,
já que foi difícil

com
para

pessoal

não recorreu
até manter

a es

os

em

Embora a crise tenha sido profunda

da empresa

atravessar

=

(capital

o período

p~

Cr$ 1.500.000,00),

mantendo

es

os empregados

j~

contratados.

o processo de produção da Casulo é bastante ar
tesanal.

Os tecidos

de malha são fabricados

gos e cada tear necessita
nhados com exclusividade

um operador.
pela mulher

Os modelos

que é,

sócia da firma e sua gerente de produção.
e máquinas

típicas

lheres que operam
minucioso

de malharias,

de apanhar,

peça de roupa, a fim de5
acabamento

da confecção.

cujo acabamento
artesanal
perícia,

atenção

bastante

dividido:

nada função.
normalmente

Há máquinas

especial,

de costura.

das tarefas

trabalhadora.
brica,

se especializa

por donas-de-casa

Este fenômeno
requeridas.

que 80% das máquinas

sao

em pequeno

tomáticas.

numero

encontrar

as mulheres

As máquinas-ferramente

que cuidam de
exigem uma

mulheres

portadoras
maioria

jovens.

dos conhecimentos

medida

com

po~
forma,
au

Como está de
que as

pesso
difícil

mais velhas

ao bom desempenho

das funções que têm lugar no interior

fá
as

- .
maqulnas

torna-se

Apenas as mulheres
necessários

para a

qualificação

à

já prontas,

A

parte da

Desta

saparecendo

recrutar

rápido.

é importante

família.

as roupas

Está

O exercício

mulheres

via de regra obtida no seio da própria

as tendem a adquirir

é

funções

em seu lar.

manualmente.

este tipo de socialização,

mais
exige

muito a

um problema

Esta qualificação

são operadas

roupa,

em uma determi

exige know how por

constitu~

da
o

trabalho

a função de passadeira.

já que nem sempre consegue

habilidades

fazer

O caráter

Por outro lado, o

entretanto,

no

lá desenvolvidas

E há algumas que se assemelham

das funções,

As mu

beirada

desta função não exige mais do que um treinamento
maioria

têxteis

Produz também outro tipo de

cada pessoa

neste caso, por exemplo,

dese

simultaneamente,

malha por malha, a

naquela máquina

e paciência.

desempenhadas

são

devem ser especializadas

se faz em máquina

que industrial

anti

como as ramalhadeiras.

estas últimas

trabalho

em teares

da Casulo.

são
da

Os problemas
lificada

não decorrem

processo

de socialização

situar-se

lho para a empresa.
há operârlas

das mulheres.

sobremodo

e bem próximo

través de aprovaçao

em teste prático.

ressa por verificar

se a candidata

das quais será incumbida.

rlOS no sentid
contrário,

vo.

e alg

nica

qual se somava,

comentaram

de inverno.

alimentação,

metade

fi

produt~

como

A

fórmula

esta

indús

crise crô
decorrente

aparece

como

um

da empresa,

sao companhias

que

acionistas

de

fora

brasileiros.Es

grandes ramos da
químicas

.

~

economl

de capitalabe~

economia

e setor têxtil.

41,5% do patrimônio

(23,5%) deste patrimônio

líquido

do

é

represen

Neste setor o grupo

possui

Em 1976 as vendas

-..~"'--

iíci-tflêrtis
das indústrias

têx

39%, somando US$141.453.000.00.

As matérias-primas

empregadas

lã e fibras sintéticas.

fabrico de tecidos

Ao

roupas

deste grupo procedem

industrias

investigada.

teis do grupo aumentaram

são algodão,

úni

proprietá

a um forte grupo

.

seis fábricas.

ou

de crise anualmente.

pertence

setor representa

tado pela empresa

tarefas

do processo

das atividades

te grupo opera em três diferentes

da

inte

a empresa.

amplamente

to, há um grande número de pequenos

Mais

a

recrutamento

a produzir

Assim~ a exportação

do país, mas como as indústrias

grupo.

as

em 1977, uma crise especial

A maior parte dos capitais

Este último

só se

por que passa este tipo de

no país, situações

brasileira:

faz-se

dos

estava sendo cogitada

A Fibrotex
co.

das no

de pr_ uzir em larga escala.

para a estabilização

enfrenta,

de

anifestação

o car2ter artesanal

das exp8rtações

da ausência
recurso

a

pensam que par2 continucrem

Os proprietários

à

rede

Parece que a

p12.o par2 modernizar

~ara evitar a crise crônica
tria.

à

e operar em apenas um turno.

Não há, pois, intenção

expansão

sabe executar

não

Não se faz teste psicotécnico

ouve ne_

nas devem preservar

a firma

A empresa

que est2 e presa leva em matéria

-~o

centro

de força de traba

das novas operárias

ele entares da cultura.

é o fato

do

para o recrutamento

A admissão

no

fábrica

Por esta razao~ recorre-se

vas trabalhadoras.

de pessoal

O fato de a

a localização

e de amigos das operárias

ca vantagem

havidas

Na área em que se localiza

potenciais.

sobre as técnicas

de m~o-de-obraqua

apenas das transformações

num bairro de classe média

da cidade dificulta

familiar

de recrutamento

de algodão

pela

Fibrotex

O fato de predominar

tem sérias consequências

no

o
am

23

biente de trabalho.
infernal;

Além de as máquinas

o ar fica saturado

que penetram

de pequenas

fazerem um

barulho

fibras de

algodão

na boca e no nariz.

A Fibrotex

estava equipada,

em 1977, com

retorcedeiras

de anel~ ou seJa, um tipo especial

do em fiação,

360 turbinas

ticos co
cuidar,

lançadeiras.
e

mento er-a
turnos.

média,

de 26 teares

havido

simultaneamente.

uma ampla substituição

lho fe i 1 a por masculina

empregad~

e~ 1977, quando,

Este

dobro na ~ c-stria

têxtil do país.

é uma empres~ atípica,
so de subsTi

equlP~
traba

Efetivamente,

mais que

Deste ângulo,

feminina

as

mão-de-obra

elas atingem

pois está muit~ avançada

ição de mão-de-obra

para

opera em três

um quarto da

em média,

automá

de força de

nesta empresa.

_~2.0 chegavam a representar

usa

era suficiente

utilizado 24h. por dia, já que a empresa
~e

mulheres

de fuso

tipo open end e 475 teares

Uma única pessoa

34.700

a

o

Fibrotex

neste

proces

à

por masculina

medida que se eleva a composlçao organlc
do capital. Este fe
~
-.
.
(11)
Snomeno tambe
fOl observado por outra pesqulsadora
,em ao
José dos Campos, embora ainda não haja atingido
rificados

na Fibrotex.

do grupo, verifica-se
medida

Tomando-se

todas

que a presença

s empresas

da mulher

que se passa das firmas mais antigas

dernas.

Em média,

a mulher representa

em todas as indüstrias
28,6% dos trabalhad

velha esta representação
recente,

de tecnologia

sentam tão-somente

mais sofisticada,

para as mais

têxteis

res.

do

mo

grupo,

Na empresa mais
na

mais

as mulheres

repr~

que este grupo de empresas

expressivo

e mulheres

dentre os homens os menores

nas 0,25% do total de trabalhadores
18 anos constituem

-

a

13,60% da força de trabalho.

teis emprega um montante
Enquanto

têxteis

se rarefaz

se eleva a 35,24%, enquanto

Cabe ressaltar

18 anos.

os índices v~

masculinos,

31,19% dos efetivos

é ainda maior a representação

têx

menores

de

representam ape
as menores

femininos.

de

Na Fibrotex

da mulher menor p01S

atinge

44,6%.
Pelo fato de ser a Fibrotex
nhia com amplo mercado
afetada

(11)

nacional

pela crise econ~mica

RODRIGUES, Jessita
do sobre tecelãs),

uma grande

e internacional,

deflagrada

foi

no Brasil com o

comp~
menos
fim

Hartins, A mulher operária (Um estu
Editora HUCITEC, Sao Paulo, 1979.

do "milagre",

com a precariedade

dial e com os problemas
petróleo.

No exercício

lhões de cruzeiros,

de cruzeiros
mencionado

como tem ampliado

tante de seus lucros.
1977, a empresa

portanto,

prosperidade;

que passa o país.

e, portanto,

o

Processo

sobremodo

rior das duas empresas
Na Casulo,

ção do tecido
tesanais,

Como apenas
sempenham

e suas

vos ou fabricados
exigência

cialistas

fundamentais
em pequeno

de retenção

das roupas

à

diferenças

de prod~

de artigos

a empresa

Dada a

desenvolve
espe

Como este tipo de qualificação
que hoje

da empresa têm

não é fácil encontrar

traçar

todas as vantagens

a legislação

conheci

mulheres

empresa

que emprega.

re
está

que

exige um treinamento

de a própria

d~

exclusi

consideradas

da mulher,

ar

as operárias

nunca em série.

da mão~de-obra

se~

do ser humano.

demo

encarre
Como

as

deste know how,

os

e executar

tica que Vlsa a reter na fábrica as empregadas
rigorosamente

inflação

são profundamente

produção

número,

da Casulo preferem

concede

no plano

os processos

são automáticas,

jovens, via de regra, não são detentoras

sentido,

por

que têm lugar no int~

das trabalhadoras

rado, não se coloca a questão

proprietários

grande

pela

especializadas

Como esta tarefa

gar-se da qualificação

exer

de 115%.

uma

correspondem,

apresentam

os proprietários

mento de que atualmente

apontando

da crise econômica

profissional,

e responsáveis.

saibam costurar.

experimenta

como já se apontou,

intervenções

rarefeita,

de

Consequências:

sultava de uma certa socialização
bastante

do balanço

94% no ~ltimo

corroídos

i.vestigadas

Ga qualificação

uma pol~tica

cri

e o mon

um incremento

de trabalho

20% das máquinas

papéis

de

poder aquisitivo.

e de confecção

exigindo

ml

subsequente

neste período

sofrido

minguados,

decrescente

cru

5.253,8

suas atividades

a gravidade

Os processos

síveis.

sobreviver

haviam

de

Parece~ pois, que nao ap~

A esta prosperidade

de Trabalho

vendeu

no exercício

que a empresa

salários

ela elevou seu

carta a seus acionistas,

não obstante

das operárias,

a empresa

líquido havia crescido

cício e suas exportações
Verifica-se~

do

Quando da apresentação

endereçou

que se faturamento

dos preços

para 400 milhões

de cruzeiros.

nas a empresa tem conseguido
se aguda;

mun

e 30/06/77,

tendo investido

cerca de 164 milhões

capitalista

gerados pela elevação

De fato, entre 30/06/76

capital de 270 milhões
zelros.

da economia

previstas

sobre a licença

uma

antigas.

poli
Neste

em lei. Observa

especial

para

ge~

tantes.

Os proprietários

afirmam

e as operárias

que as mulheres

que se casam ou engravidam

pelos patrões.

Há mesmo o caso de uma mulher

muitos
10.

dos quais tidos na vigência

O número relativo

vis existem

avançada,

demitidas

com onze filhos,

de operárias

verifica-se

casadas

com a Casu

é superior,

na Fibrotex.

na

Somando-se

que nestes dois estados

cerca de três vezes mais mulheres

na Fibrotex.
na empresa.

não são

de seu contrato

Casulo, ao dobro do que se verifica
as viúvas às casadas,

confirmam

na Casulo

Ademais,

as operárias

da Casulo, de idade

estão na empresa desde sua fundação

em 1969.

mais

e

muitas

O processo

trabalho

tem, pois, consequências

sérias para a própria

bilidade

do emprego da operária.

Os proprietários

não têm à sua disposição
serva, pois dependem

um imenso exército

de um tipo tradicional

da mão-de-obra,

Ja muito raro na sociedade

circunstâncias,

as leis vigentes

nesta pequena

passa nas grandes

constituindo-se

empresa,

acanhado,

conversem

pois toda a produção

durante

a pressão

Não existe,

da máquina

mo as máquinas

liberdade

tá presente

que

de suas funções,
empresa

ra

Co
um

É óbvio que a

Entretanto,

na fixação da cadência

como elemento

da alimentação

um momento

só

prio fato de os proprietários
trabalharem

represe~

11

não

e

do trabalho.

compartimento

há

isto
O

pró

é gerente

contíguo

sob os olhos das operárias

social entre empregadas

do

levada em marmita

(o sócio masculino

em um pequeno

es

do trabalho.

de congraçamento

de "human i zaçâo

ar

de maior

um ritmo adequado,

da produção.

de

medida,

desfrutam

e sua mera presença

para se atingir

e seu consumo representa

minui a distância

Não é raro

também a função de gerente de produção

da máquina

la de produção)

hospitaleiro,

Dado o caráter

as operárias

na sala de produção

e trabalha

traba

não sao capazes de imprimir

O aquecimento

mercial

de

se

a uma alta produtividade.

dos se~es humanos.

ponto de vista da empresa,

funciona

ao que

O ambiente

quanto numa grande

produtivo,

ta um constrangimento
a rigidez

maternidade

contrariamente

na fixação do ritmo de trabalho.

cia que desempenha

à

Nestas

ou existe em muito pequena

são manuais~

do processo

qualificação

de hoje.

a realização

em direção

certo ritmo ao trabalho
tesanal

de re

tem lugar numa única sala e as regras

conduta não são tão rigorosas
cionalizada.

industrial
de

família.

esta
Casulo

parece mais

quase numa segunda

de

da

com relação

firmas automatizadas.

lho, embora fisicamente

as operárias

que

Estes dados indicam um baixo turn over na peque

estão há mais tempo na força de trabalho

têm eficácia

Cl

e patrões.

co

à sa
já

di

E todos

estes fatores operam
tificação

com o trabalho

nas um numero
PEA.

e a empresa.

inexpressivo

A quase totalidade

identificadas

•

no sentido de produzir

seu trabalho

te ativas até a

tar-se.

extra-lar

que pretendem

aposentadoria.

a PEA porque alcançarão

pIo, o recebimento

de uma grande

provocaria

é plenamente

fenômeno

aI, sobretudo

lho.

es

com

muitas

continuar

para reti

de trabalhar

se hou

Por exem

soma em dinheiro,

provinda

de algumas mulheres.

compreensível

em qualquer

em que as mulheres

fabril com uma jornada

com seu trabalho.

salários

Este

classe

SOCl

acumulam

uma

doméstica
afirmações

de traba
que

não apenas

Isto tem lugar numa empresa

são considerados

das, como o são efetivamente.
salário não constitui
satisfação

con

Outros

ao trabalho

ainda que precária,

lho seria o absenteísmo.
de profunda

necessidade

pelo trabalho

fatores

das

que desenvolvem.

executado.

que o

à

satisfação

de

for

trabalhado

Uma

Embora a assiduidade
econômica,

emprega

no que tange

interferem

dos sentimentos

de medir

cujos

pois, concluir

o fator mais importante

com o trabalho.

ras com relação

baixos por suas

Pode-se,

ma muito intensa na formação

teresse

abandonar

à inferência de que estas operárias não estão identi

duzissem

direta,

economicamen

pretendem

Desta sorte, não houve propriamente

ficadas

vezes,

em sua vida familiar.

a retirada

nos estratos

jornada de trabalho

tão

que só deixarão

alteração

a

da Casulo estão

Algumas

ver uma fantástica

ape

abandonar

em breve o tempo necessário

Outras afirmaram

de loteria~

pretende

das operárias

específico,

iden

Tanto assim é que

de mulheres

com o trabalho

uma intensa

maneira

com o

in

traba

possa resultar

pode traduzir
O ausentismo

também um in

é praticamente

nulo na Casulo.
Há que se agregar,
o trabalho,

habilidade.
a maneira
queixas

durante

O trabalho

oito horas,

Parece residir

do trabalho

no próprio

em si.

caráter pesado

dentre as operadoras

e

estas respostas

es

especialização,

processo

referem-se

sa da segmentação

mais modernas.

mais pleno da personalidade,
de papéis

Não

aos

como

deixa espaço para um certo grau de

para o engajamento

trabalho
há
salá

Nem sequer há referência

e sujo do trabalho,

de máquinas

de

a ele se vinculam.

As quelxas

rios que, de fato, são baixos.

de trabalhe

não são monóto
respostas

exige competência,

pela qual as operárias

um eventual

satisfação com

Não se trata de automatizar

diariamente;

tereotipadas.

de

o fato de que na Casulo as tarefas

nas e repetitivas.
produzir

em matéria

sociais.

Certamente

O

a

ocorre
processo

criatividade,
para uma recu
por

apresen

tar estas características,
ce, o trabalho

e não pela remuneração

na Casulo permite

te das mulheres

e maior satisfação

A Fibrotex

••

derna, com equipamentos
das.

minada

ritmo de trabalho,
desconforto

parece~

lho.

as trabalhadoras

da situaçâo

go, da iminência
uma profunda

qualificaçâo
quadros
mentos.
menores

velhas,

extravasa

elevado.

pretend~

os limites

Mais
físicos

de instabilidade

no empr~

Nâo permite,

portanto,

com seu

trabalho.

Dada a desnecessidade

os aumentos

solteiras.

a

sensaçâo

de

anualmente

novos

em sua folha je

pag~

para a presença

(em muito maior número

maciça

na Fibrotex

É extremamente

Mesmo assim, trata-se

de

que na Ca

baixa a prese~

de mulheres

mais

(apenas dois

casos),

jovens, que acabam de se casar e que,

porta~

to~ não têm filhos.
encontrado

pronto

a

cujos filhos já estão crescidos

ou de mulheres

traba

faltas ou

a empresa pode recrutar

casada.

A

este equ!

que as leis lhes garantem.

Aí estâo algumas razões

ça da mulher

de reserva

das operárias

a fim de minimizar

sulo) e de mulheres

o

humano

no

Infunde na trabalhadora

identificação

de idade

insegurança

de sua substituição.

?révia~

O ser

pessoa pode operar

de seu trabalho~

O turn over é bastante

tudo: o

do ser humano,

do algodâo.

industrial

de trabalho

de trabalho.

de transitoriedade

rá

vai além por causa das já me~

que cometerem

rem fazer valer os direitos
uma vez, o processo

necessidade

Este determina

uma profunda

Há um imenso exército

substituir

deter

da máquina.

qualquer

Isto significa

se

do forte ruído que produz.

material

Ademais,

nâo necessitam

numa cadên'cia

de pequenez

em virtude

pois, um apêndice

estandartiza

dita, mas de um treinamento

fibras que se desprendem

pamento.

e tarefas

ao equipamento.

sens e çao de desconforto
cionadas

mo

musculares

a sensação

material

uma fábrica bastante

Para tanto, nâo há

propriamente

Basta obedecer

pa~

as operárias

pela própria máquina.

pido.

por

automáticos

certos movimentos

de qualificação

identificação

ofere

em sua realização.

constitui

Para operar as máquinas

náo treinar

maior

que

O unlCO caso de mulher com filho pequeno

na Fibrotex

é o de uma mulher

com seus pais, num esquema,

por conseguinte,

re do sistema de vida das operárias
lidades com dependentes.

solteiras

que

levada a cabo pela empresa.

operária

quando ela engravidou.

sem

A Fibrotex

Readmitiu-a

Vlve

que em nada dife
responsab!

O caso desta moça revela o

política

que ela dispunha

solteira,

tipo de

demitiu

mais tarde

de sua mãe para cuidar da crlança.

a
po~

Não obs

tante a existência

da lei que garante

se casa ou engravida,
das as mulheres

balho interfere

•

a empresa despede

que decidem

malor absenteismo.

o emprego

to

significa

pois, que o processo

na política

que

sistematicamente

ter filhos, pois isto

Verifica-se,

inclusive

da mulher

de

de recrutamento

tra

das op~

rárias.

Embora os salários
brotex~

em comparaçâo

ção com o trabalho.

com a Casulo, há uma profunda
As operárias

ao caráter monótono
suja e pesada.

sejam bem malS altos na

e repetitivo

referem-se,

entre as trabalhadoras

nenhum vinculo mais

um emprego que lhes garante a sobrevivência

tivamente

certo

(a maioria

a garantia

to apenas

2bandoná-lo

a ter os filhos,

Trata-se

ao casar-se

de um salário

rela

no fim do mês,
A malO

ou ao ter filhos.

da Casulo pretendem

ao contraírem

matrimônio

53,1% das operárias

de
Ain

na vida destas mulheres.

15,8% das empregadas

da força de trabalho

sério

no momento.

ganha por produção)

ê visto como algo transitório
ria pretende

e à sua natureza

e seu próprio trabalho.

da que este emprego represente

insatisf~

com frequência,

das tarefas

Parece não existir

Fi

Enqua~

retirar-se

ou ao começarem

da Fibrotex

estão

neste

caso.

A natureza
bastante
gos.

na avaliação

do processo

que as operárias

Quanto às trabalhadoras

empregos,

as alegações

mo consequência,
peso maior

situava-se

conta, poa,s
,

fazem de seus

que pretendiam

variaram

parece,

nível de remuneração

de trabalho

empr~

conservar

de uma empresa para outra, co

do processo

na categoria
na Fibrotex,

de produção.

Enquanto

das que julgavam

são boas",

no qual se desfruta

110

emprego

seu

para

pr~

as justificativas
é estávellT,

se simplifica,

na, torna-se

desinteressante

o traço que mais apreciavam
Casulo concentraram-se
é interessante

fi:

à

!féum

medida

com a utilização
e monótono.

emprego

fortemente

é bomi':

centrações

d er-am+s e em "o salário

Instadas

é bom":

interessante

processo
da

máqui

a

apontar

as empregadas

da

IYotrabalho

com colegas

No caso da Fibrotex

são muito reduzidos

lheres que consideram

maciça

em dois itens:

37,5 % e "o relacionamento
43~8%.

que o

em seu trabalho,

pervisores

é fácil\?: 29,9%.

condições

de liberdade \'.

Os dados indicam que
de trabalho

o

bom

servar o emprego na Casulo foram mais do tipo "as
de trabalho

seus

e

as maiores

su
con

33,8% e "O trabalho

os percentuais

o trabalho

das

na Fibrotex

mu
e

que se referem
res.

ao seu rel~cionamento

A empresa

prima pela racionalidade

tro lado, são pouco numerosas
•

ao seu trabalho

referem

com colegas

e

supervis~

funcional.

as empregadas

Por

ou

da Casulo que

como sendo fácil e ao salário

se
como

sendo bom.

as

Quanto ao que menos apreclam

- .
operarlas

da Casulo concentraram-se

julgam insuficientes

da Fibrotex

das operárias

balho; da sujeira:
refas:

os sal~rios:

na categoria

60,0%.

reclamaram

das

que

Cerca de um

do caráter

22,2%j e da natureza

terço

pesado do tra

monótona

de suas

ta

15,5%.

No total das mulheres
trabalharam

mentalmente

na atividade

o conceito

extra-lar

como seres humanos

estudadas,

na medida

um fato positivo

aptos a enfrentar

na sua

a vida.

em que a ele se somam outros

ta tambêm ampliação

do mundo,

rável de sua própria

qualificação

afazeres,

-

e,

sobrecarga

mas represe~

para fazer face

Mais

da

de que derivam

identidade

vêm

O trabalho

um instrumental

tem consciência

e que

representa

vida, uma fonte de individualização.

entrevistadas

são 52,0% que

de si proprias

pois, visto e sentido de forma ambígua:

à

em seus empregos,

metade

parcela

das

conside

de sua constituição

enquanto

trabalhadorasremuneradasnum mundo em que o processo de individualização
adquiriu

características

em que esta consciência

tão profundas.

aparece obscurecida

vocado pela dupla jornada de trabalho
relações

com o outro sexo.

sente em alta escala,
zadas nos moldes
biguidade

como sói acontecer

brasileiros

que torna a mulher

forjadas

amplia

capitalista

nlnos.

constitui

to-estima,

mas a mulher

Conciliar
numa sociedade

tal.

manipul~

consecução
de culpa
de

aos elementos

os dois papêis

que
ma
femi

e eleva

vezes) pronta a

a au
abando

esposa e mãe.

ê realmente

difícil

em liberar do serviço

domêstico

excessiva

para as necessidades

Por outro lado, esta conciliação

na vida de mulheres

sociali

a margem

fonte de segurança

de dona-de-casa,

desinteressada

uma força de trabalho

em relação

está~ muitas

ná-lo em troca da posição

para a

enormemente

das

E ê esta am

facilmente

O sentimento

pr~

está pr~

com mulheres

uma criatura

nobra da sociedade
O trabalho

portanto,

e mesmo ocidentais.

de alvos, às vezes, conjunturais.
nesta ambiguidade

pelo cansaço

e pela assimetria

A ambiguidade,

vel e presa fácil das ideologias
floresce

Há momentos ,contudo,

de extração

põe-se

sócio~econômica

do

cap!

como necessária
sub-privil~

giada ou pelo menos por um lapso de tempo de suas vidas.
tas criaturas

passam a viver na confluência

uma que exige o cumprimento
no mundo do trabalho

•.

sários à manutenção
requer

ção.

da vida e/ou à sua melhoria;

a dedicar-se

vivencia

integralmente

ou casar-se

Nas camadas

se chega ao impasse,
desempenho

culpa tão característico

mas sucumbe

os caminhos

serve à sociedade

de manipular

a mulher.

rasgar as fronteiras
elimina

Tolhendo-lhe

quando

e conquistar
ou minimiza

a liberdade

nem talvez

o da mulher.

ra sócio-econômica

des
de

fora

de

se

por si próprias

re

e fon

que a segurança

da mulher

sozinha,
a um ho

deste modo que a

na sua

capacidade

os instrumentos

mantém

a

para
qua~

autonomia,

a família

que isto representa.

seja possível,

eliminar

de socialização
que garantem

patriar
Assim~ não

as

diferen

do homem

e

a possibilid~

segundo as conveniências

da conjunt~

vivida.

básico de personalidade

a mulher

de

um

para se pôr no mundo do

tra

balho da forma como se coloca o homem:

carece

a competitividade.

vez seJa por isto que apenas cerca de um quinto

entrevis

profissional

quando

qualificação

situadas

de qual é a melhor maneira

diante da questão

gredir em um emprego.
de caminhar

Parecem projetar
por atalhos

Tal

das

tadas pensa em sua própria

um hábito

e

do sentimento

e reduzindo-lhe

Nestas circunstâncias,
elemento

mulher

o problema da mulher depende~

entre o processo
a mulher

nao
o

um meio de sobreviver

São estas diferenças

de de manipular

senão

laço, vinculada

Dando à mulher

cal com todas as implicações

ças que medeiam

entretanto,

que o trabalho

capitalista

ela está ligada a um homem,

há interesse,

família~

pela qual a

é dizer que é exatamente

ambivalência

do sozinha,

uma

Disto pode concluir-se

quando está, por qualquer

Desnecessário

0E

d mésticas.

das mulheres

serve para delinear

e

desta

que trabalham

termos ambíguos

de avaliação

que

de esposa

é conflitiva

duplo de papéis

as tarefas

te de auto-confiança.

te,

A maneira

das mulheres

E nestes

mem.

e constituir

Acaba sendo o caldo de cultura

vela critério

diante

pois não há outra alternativa

este desempenho

casa e "descur-am'

outra

aos seus papéis
a mulher

neces

a obedecer

sub-privilegiadas~

de ambos os papéis.

gastante.

sentida

sempre pronta

cruel colocar

Fazer carreira

eis o dilema,

assumidas

na busca dos meios de subsistência

É por demais

e mãe.

forças:

das responsabilidades

uma mulher mais passiva~

disposta

de duas

Es

no mundo do

e meandros,

de

pr~

trabalho

deixando

de

Ia

do o caminho

principal

a qualificaç~o

profissional

plano secundário,
go compulsório

•

e sobretudo

em que permite

apresenta

urna superexploração

destes

aI

Simultaneamente,

p~

na

medida

seres humanos.

os requisitos

Des

fundamentais

de sua força de trabalho.

suas poucas probabilidades

em

corno

fonte de satisfaç~o

urna auto-afirmaç~o

ta forma, a mulher

trabalho

extra-lar

e, por isto, indesejável.
constitui

Situando

o seu exercício

tendem a ver o trabalho

rém, esta atividade

perdem

que conduz ao alvo desejado.

de progredir

para

Com isto

se

no mundo

do

remunerado.

o Padrão de Vida das Operárias
Embora a renda per capita média das
das operárias
metade

da Fibrotex

da verificada

é este exatanente

(Cr$869,00)

para as famílias

c contingente

que detém o D l~r percentual
Com efeito,

15,8% residem

das

bastante

modestas,

especialmente

lizam e

bairros

tes e o

ileg is, sem asfalto

se ter

a idéia do tipo de casa comprada

sem arruamento

21,0%.

as próprias.
normal,

savam mensalidades

inferiores

contingente

a

da época era de Cr$ 768,00.
aluguel,

entretanto,

Cr$ 1.001,00
Cr$ 2.000,00.
das operárias

e Cr$ 2.000,00

e somente

Há que se ressaltar

apenas

mais elevada,

18,0% desembo!
o

maior

42,0%.

38,0% pagavam
2,0% pagavam

da Fibrotex

pagand0

As

entre
acima

o fato de que a

n~o havendo

da

Dentre as fa

nenhuma

mais de Cr$2.000,00

de

presença

da Casulo nas faixas mais altas de aluguel,

é pronunciadamente

guel de casa.

das

Cr$ 500,00,qu~

por ser a renda per capi ta de suas famílias

de operárias

Para

prestaç~o

a Cr$ 500,00, estando

assim se distribuíam:

recen

básico.

na faixa de Cr$ 500,00 a Cr$ 1.000,00;

famílias

se loca

pelas famílias

com isto um gasto inferior

mílias que pagavam

casas sâo

de loteamentos

basta lembrar que as que ainda pagavam

do o s _ário-mínimo

As

moran

Muitas

e sem saneamento

e

da Casulo,

em casa própria,

63,2% e em casa cedida

c i.a tinham

trabalha

das empregadas

do em casa alugada

tamente

em casa própria.

48,2% delas em casas alugadas

por outro 1 do, somente

demais

(Cr$1.676,00),

das trabalhadoras

das que residem

Das famílias

residê

..

da Casulo

de famílias

1,2% em c_s s cedidas.

operárias

à

seja pouco superior

est~o neste caS0 50,6% das famílias

doras da Fi rotex, morando

famílias

ce~

bem maior,
família
de

alu

o

numero de residentes

dentre as famílias

das trabalhadoras

moda no caso de seis residentes
as com cinco e sete membros:
famílias

das empregadas

lia de dois membros,

ta situação
das.

da Fibrotex,

12,5% em cada caso.

Dentre

Na Casulo está

que Vlvem sozinhas:

empresas.

Co· nove

é b stante significativa

Nes

amostra
propor

em ambas

.embros sãn 10,5% d2.S famílias

das n~ C~sulJ e 11~3% das que têm membros

a

5,3%.

só tem 2,5% de suas operárias

grandes

famí
mem

Há que se ch~mar a atenç~o pare o fato de que a

ção de famíli3s

as

21,1% com três

e 10,5% com sete,

a

de famíli

da Casulo, porém~ a moda cal na

de mulheres

a Fibrotex

alto

estando

e altos percentuais

com 26,3%, havendo

bras, 10,5% com quatro
maior concentração

por casa é mais

das

femininos

as

ocup~

trabalhan

do n2 Fibrotex.

Os dados sobre a composlçao
o erárias

ostram

tex~ de mulheres
significativo

claramente
casadas

das famílias

a irrelevante

com filhos.

presença,

das

na Fibro

O dado já é bem

mais

para a outra empresa.
QUADRO XI

Composição

das Famílias
(Residentes

das Operárias,
na Casa em %)

Tipo de Família

Fibrotex

Casulo

Entrevistada

sozinha

5,3

2,5

Entrevistada

e marido

0,0

11,1

Entrevistada,

marido

16~0

1,2

e filhos

Entrevistada

e filhos

10,4-

0,0

Entrevistada

e outros parentes

26,3

14-,8

Entrevistada,
parentes

marido

e outros

e pals

Entrevistada

•

por Fábrica

Entrevistada,
parentes
Entrevistada
não parentes

10,4-

4-,9

10,4-

1,2

pais e outros
64-,3

l5~9
e outras pessoas

TOTAL

5,3

0,0

100~0

100,0

Estes dados são, efetivamente,
Na Fibrotex
hipóteses,

a mulher

trabalha

até ter filhos.

até casar-se

É totalmente

transparentes.

ou, na melhor

irrelevante

das

a propo~
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ção de mulheres

com filhos.

vido pela empresa

em matéria

as~ é de se esperar
si

que comecem

-;_iar
as

~e=

Enquanto

empreg~

a residir

as e:::::::;>regadas
da Casulo,
proporção

da Fibr~tex

muito mais acentuada

j

r~

.-as famílias

pr ?O~Ç~~

e adultos

continuam5
de

com salári s
0

as

s' _
as

se

da vida

r~

j

famílias
também
famílias

das trabalhado

de menores

na

força

b ixos para a renda fa

das trabalhador~s

da Casulo há

malor

para 3 renda familiar.

Des

das operárias

D~de ser de quase o dobro d_ encontrada
r~' alhadoras

de

orientação,

nas

ta s~rTe, a renda per capita média. das famílias
d

du

por

com suas

as famílias

contribuindo

das

em grande medida,

r0tex há um grande percentual

ce ~~. a~: , contribuindo
.:~~~.

fa

de renda per capita encontrado

as ~ e~;ria.s das duas amostras.
r~s ~_

a estrutura

em 'Jutro estágio

Este fato responde~

?e:o c~ferencial

as

de seu ciclo

com suas famílias

estandn

o trabalho

que as mulheres

em fases distintas

as operárias

e ~r~criação.

Ê bem distinta

O quadro XI mostra

jovens~

s~ 'e=~ e

de estado civil de suas

que as casadas abandonem

ostras encontram-se

= ito

desenvol

a ter filhos.

da Casülo.

.:~

Dado o tipo de política

nas

famíli

da outra amostra.

A fase do ciclo de vida em que se encontra
ma_ar~~
san

as mulheres

T~~he_ no tipo de relação

r~r~as e o trabalho.
r-era

das

Enquanto

l

_i!:>erT.'lr-Se
do; trabalho

cas-=e~~2,
ênci_

de um~ e de outra. am~stra deve

'0

as trabalhadoras

casamento

e trabalho.

t r-a) alhadoras

Não alimentam,

As oper-ar
trabalhadoras

co

i

la abaixo most~ará

Efetivamente,

ainda quando

A vida lhes

que as

dedicarforneceu

de suas expectativas.

começaram

suas vidas de

89,0% ingress2ram

eram menores

este fenômeno.

as duas jorn~

a il S.30 de poderem

as amostradas

o

a experi

.o_s, n~ mesma medida

do lar.

esp~

fora do lar com

de conciliar

para a formação

muito cedo.

força de trabalho

lsóri

e a necessidade

mais realistas

entre as op~

da Cas 18 j~ vivenciaram

aos afazeres

estar p~

as rtncinhas da Fibrotex

da grande empresa,

se exclusivamente
critérios

que se encontrou

a

de idade.

na

A tabe
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QUADRO XII

Idade das Operárias Quando de seu Ingresso
Força de Trabalho

na

"-

Casulo

Classes Etárias

Fibrotex

N

%

13

68,4

76

93,8

De 18 a 20

1

5,3

2

2,5

De 21 a 2

2

10,5

2

2,5

De 2

3

15~8

1

1,2

100,0

81

100,0

Menos de 18 anos

a 2

TOT L

_9

É se sí

i~erença

ra. as

menor tra

lias li a~as ; Fibrotex

do peso da presença

as duas amostras.
q ase todas as operarlas

traba:: _r ~ Les de cJmpletare
bem

peque a e~?resa

na =Jrç

de trabalho

20 a os, enquanto

é irrelevante

outra

se incluem nesta categoria.

forma, to ando-se
ras, infere-se

que as operárias

mal remunerado

famílias

nas quals o trabalho

fundamental
eloquência

para

0

percentual

todo o contingente

trabalho

0

estudado

recrut

após

de

feminino

trabalhado
provêm

do grupo familiar.

dos dados fala por si so, uma vez que quase

as operárias

ingressaram

na força de trabalho

da

qualquer

de filhos e filhas menores

bem-estar

da
os

das operárias
De

-

slgn~

das para este tipo

e tradicionalmente

relativo

Ê

a
e

uarto das trabalhadoras

só ingressar

-

famí

começaram

da Casulo.

_ =atc de que mais de

Nas

da

Este percentual

"':1 S.

·.=er~or n~ caso das tr~

ficat~vo

%

N

de
de

é
A
todas

antes de comple

tar 18 anos.

A natureza
doras mostra relevantes
estudados.

do primeiro

diferenças

emprego destas trabalh~

entre os dois contingentes

Os dados que se seguem tornam possível

ção dos campos em que teve lugar a iniciação
das na vida do trabalho

extra-lar.

das

a verifica
entrevista

QUADRO XIII
Natureza

do Primeiro

Emprego

das Operárias,

Tipo de Emprego

por Fábricas

Casulo

Fibrotex

•
Trabalhadora
Empregada
Operária

rural ass?clariada

doméstica
urbana

5 ~3

0,0

26'13

11,1

68;)4

82,8

Escriturária

0,0

1,2

Balconista

O, O

4,9

TOTAL

100,0

ciçamente

e

.
Ja

desde o início de sua vida de trabalhadoras,

ma

que as operarlas

empregos

ção capitalista.

situados

no interior

Cinco delas chegaram

pações que gozam de maior prestígio
nem sempre,

ocorra

superioridade

cipiado

sua vida ativa em zona rural.

trabalhadoras

ro; carrega

o estigma

te no Brasil que operárias
.
contlngentes
de empregadas
10 absorver

ticas pode explicar-se
familiar,
e bastante

porquanto

çamente através

nao

e-

financei
freque~
de
Casu

r

em função de seu caráter

domés

artesanal

(12)

e

são semelhantes

em ambas as empresas.

-

O recrutamento

.
de novas operarlas

de parentes

e amigos que trabalham

faz-se

maCl

na

Recorre-se

fábri
também

à fixação de tabuleta na porta da fâbrica, mas não se
de empregos.

lnl
que,

alto de empregadas

ca (84,2% na Casulo e 77,8% na Fibrotex).

mão de anúncio

das

no interior
O rato d e a

as formas de recrutamento

tradicionais

emprego

Ademais9

sejam recrutadas
d omestlcas.
-.
(12)

este

destas

do ponto de vista

um número relativamente

pri~

na amostra

apreciável

doméstica,

do servilismo.

Esta

que tenha

escala,

Uma proporção

embora às vezes mais compensador

embora,

Por outro lado,

ainda que em pequena

ciou sua vida ativa como empregada

ocu

salariais.

sequer uma trabalhadora

da Casulo.

prod~

até a desempenhar

em termos

não apresenta

aparece,

do modo de

que a de operária,

amostra

fenômeno

-

da grande empresa

ota-se
se engajaram,

100.,0

no rádio ou no jornal e não se usa a
As formas de recrutamento

utilizadas

SAFFIOTI, H.I.B., Emprego Doméstico
tora Vozes, Petrópolis, 1978.

lança

-

.

agencla
acabam por

e Capitalismo;)

Edi

produzir

um grande envolvimento

com a empresa~

permitindo

malor identificação

maior aceitação

com ela.

da família trabalhando

da família das

para os mesmos

patrões~

inibe ou pelo menos dificulta

dos revelam

claramente

ao alcance

se prevaleciam

destas mulheresi

de encontrar

de conhecimento

formal.

melhor

ras no momento

desempenhar

a esperança,

atividade

nual tradicionalmente
ção.

A organização

visualização

da

era o que

se

escassas

feminina,

nível

se computam

destas

a escola,

percebe-se

que

de virem

de algum tipo, quer
quer não feminina

ocupacionais

a

nao-ma

por

tradi

dos dados em uma tabela permitirá

das expectativas

os

trabalhado

em 93,7% dos casos~

não-manual

de que

para o seu

quando

cer

Os

e dadas as

profissionais

em que frequentavam

elas acalentavam

a rebeldia.

ocupação

Na verdade,

dados sobre as expectativas

membro

dadas as relações

trabalho

e

o que, de

que este tipo de emprego

para arranjar

oportunidades

de suas normas

Em geral~ há mais de um

ta maneira5
colocava

trabalhadoras

melhor

das entrevistadas.

QUADRO XIV
Ocupações

que as Operárias

Quando Saíssem

Pensavam

da Escola

Tipo de Ocupação

Manual
nlna

Não-manual
mlnlna
Não-manual
feminina

feminina

tradicionalmente

empresa

nham planejando

de trabalho

desenvolver

da pequena

0,0

4,9

71,4

41,4

14;3

53,7

100,0

100jO

ráter tradicionalmente

14,3% das operárias

um tipo de trabalho

desde os tempos

para o caráter
empresa

tecnificada.

que

do

Vl

processo

como

numa

de~

femini

talvez questionar

de uma ocupação

da

estudantes.

as atividades

profundamente

Poder-se-ia
feminino

de

artesanal

selecionada,

caracterizam-se

nas e como tradicionais.

altamente

que apenas

estão realizando

sobretudo

tas trabalhadoras

têxtil

0,0

tradicionalmente

Verifica-se

Atentando-se

14,3

fe

TOTAL

pequena

Fibrotex

femi

tradicionalmente

nao

(%)

Casulo

Manual tradicionalmente

nao

Exercer

o ca

empresa

Mas não é este o caso da

Casu

10, onde há muito trabalho

minucioso)

das empregadas

planejaram,

da Fibrotex

tes, penetrar
reiras,

em areas masculinas

todavia~

estas poucas

do trabalho

de trabalho.

sexual do trabalho

dos relativos

às trabalhadoras

percentual

lhadoras

femininas,

contingente

social

visão sexual do trabalho

Talvez este dado auxilie
das operárias

da pequena

micamente

ativa e esteja alimentando

da

pequeno

manuais

não tra

de

traba

As aspirações

do maior

buscando

atividades

nos esquemas

empresa

da di

pela s ocí.>

sancionados

na explicação

tificação

nos

ativida

mas enquadradas

positivamente

do

em

da Casulo eram mais modestas,
socia11

em

de transfor

Além do

penetrar

que

sexual

contingente

por homens.

As bar

a um

fica patente

com atividades

há um elevado

dominadas

de maior prestígio

dade.

a segregação

da grande empresa que desejava

des não-manuais

a aspirar

da Fibrotex.

que se identificava

dicionalmente

manual.

Esta mais forte expectativa

mar a divisão

estudan

possibilidades

que se aventuraram

prego deste gênero, tinham de romper
mercado

ainda enquanto

foram malS fortes que as

criaturas~

Menos de 5%.

de agulha.

da maior

iden

com a vida

sua permanência

econo
mais pr~

longada na força de trabalho.

A ausência
maioria,

que esperava

constitui,
siderem

todavia,

ajustadas

de gratificação

desempenhar

empecilho

atividade

ao seu trabalho

e satisfeitas

das trabalhadoras

de trabalho

do como provisório,
emprego

fin~~ceira

pos de ocupação.

. ,.

legislação
exemplo,

••

a empregada

com ele.

Es

Quer a

ex

quer o trabalho

trabalhistas

quando

força

seja

certo já representa

não ficar ao desamparo
doméstica

da

amostradas

da qual não se desfruta

Ter direitos

representa

con

investigadas.

para as trabalhadoras

com um salário mensal

estabilidade

se

seja de só se retirarem

com a aposentadoria,

da

nao

não-manual,

para que estas mulheres

tão neste caso 81,0% das operárias
pectativa

das expectativas

encara
ter

uma

em

um

grande

outros

ti

assegurados

pela

que colhe,

por

despedida

do

emprego .

h

Ter F.G.T.S.
desemprego

apresenta

em outros países.

tões sobre satisfação
aspiração

um significado

destes

semelhante

A leitura

no emprego

contingentes

humanos

consiste

de dinheiro

sua existência

De fato, são muito poucas

que conseguem

franquear

que~

em poder
que permite

e enfrentar

a barreira

as mulheres

dis

É a certeza

blemas que a vida traz para os que estão na base da
social.

a

conduz à idéia de que a maior

de poder contar com certo montante
planejar

seguro-

das respostas

por de um ganho fixo, certo, por parco que seja.

estes contingentes

ao

a

os pr~

pirâmide

investigadas

dos três salários-mínimos.
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Em geral~ como revelam
zidos.

Far-se-á

amostras

os dados abaixo,

uma tentativa

estudadas

de comparar

com os dados da FIPE

pondente

às selecionadas

são

redu

os dados das

duas

tomando-se

j

quisa da lei dos 2/3 as empresas

..

os salários

têxteis

desta pe~

de magnitude

para a investigação

corres

empírica .

QUADRO XV
Distribuição

Percentual

Salariais,

em Empresas

Casulo(
Faixa

das Operárias

a Lar-La L

Têxteis,

por Faixas

com 50-100 Operários

em Unidades

e

na

do Salário-Mínimo)

Empresas 50-100
Empregados

Casulo

Faixa Salarial

Menos de -

18,0

1 1- 2

53,4

4231

1

-\

2

2

1-

3

19,8

36,8

2

-I

3

3

j-

5

5,0

10~5

3

-1

4

5

J-

8

3)2

5,3

+

8 e +

0,6

030

TOTAL

100,0

100,0

I

5 ~3

1

de 4

QUADRO XVI
Distrib ição Percentual das Operárias,
Salariais, e EE?resas de 500-1<000
Fibro~ex
Faixe. Salarial

2

1~
I

Unidades

do Salário-Mínimo)

E presas 500-1.000
Empregados

Fibrotex Faixa Salarial

11,8

19,0

1

-I

2

2

53 - 3

48,0

2

-I

3

3

24,1

25~0

3

-I

4

7,0

+ de

4

Menos de =1

(e

Têxteis, por Faixas
Operários e
na

3

r

5

8,6

5

f.-

8

1,2

8 e +

1,0

TOTAL

100,0

100:)0

De manelra
presente

pesquisa

geral, as mulheres

situam-se

em melhor

empresa

selecionada,

ganham apenas um salário-mínimo
que, na pesquisa
Por outro
representa
constam

transpor

No

caso

das mulheres

à

é bem inferior

relativa

a barreira

desta categoria.

empregadas

que a

são Paulo.

o percentual

quase o dobro daquelas

contingente

salarial

de magnitude

de mulheres

legal.

que,

na C~

dos três salários-mínimos

que, na pesquisa

Por estas razões

das empregadas

que

proporçao

da FIPE, aufere menos qu~ um mínimo

lado, a quantidade

sulo, conseguiu

pela

posição

média das pesquisadaspela FIPE na Grande
da pequena

amostradas

da Casulo,

semelhante~

é

bem

da

FIPE,

superior

à média

em relação

o
das

que se situam na faixa de

um a três salários-mínimos.

No que diz respeito
mantém

entre 500 e mil empregados,

entre a empresa
compuseram

selecionada

a investigação

tante o alto percentual
nhuma empregada

salariais

Fibrotex

pesqulsa

e as que

da FIPE são ainda maiores.

Não obs

empregadas

para o trabalhador

para situar as operárias

acima da média.

posta por mulheres

A barreira

em numero

na Fibrotex,

da Fibrotex

Isto já

em

da categoria

e três salários-mínimos

e a proporção

das firmas da magnitude

mencionada

similar.

que aufere

na
Por

de mulh~

entre

correspondente

na Grande

é trans

superior

esta razão há cerca de 10 pontos menos no percentual
que consta

faixas

dos três mínimos

de magnitude

n~

estip~

adulto.

cerca de três vezes

que na média das empresas

res da Fibrotex

que

salariais

ganhava menos que o mínimo

lado pela lei brasileira
é suficiente

empresas,

as discrepâncias

para a presente

de menores

amostrada

-

as grandes

um

na média

são Paulo.

o cotejo dos salários das operarlas das duas fá
bricas

amostradas

a pequena

firma.

revela que a empresa maior paga melhor
Isto não significa,

entretanto?

que

que a pequ~

na explore mais suas empregadas.

Ao contrário)

da composição

e a maior produtividade

do

(lembre-se

ca

trabalho

orgânica

e da máquina

da operadora
operadora
máquinas),

do capital
na Fibrotex

de máquina

da Fibrotex

assim desfrutar

condições

que se lembrar ainda que a Fibrotex;

tários,

enquanto

apresenta

que enquanto

simultaneamente,

pode pagar melhores

de melhores

cional e internacional,

eleva

da Casulo cuida de urna máquina,

cuida,

esta empresa

dada a

j

salários

mesmo

de rentabilidade.

Há

atendendo

ao

de baixos

dadas suas reduzidas

alto custo de produção.

de 26

e

opera em escala

a Casulo

em média,

cada

mercado
preços

na
un~

dimensões,
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Há que se chamar a atenção
de que~ nao obstante
ta salarial

estarem melhor

as operárias

o dobro da verificada
indústria.

fatores que explicam
gadas da pequena

indústria

parcialmente
são muito

destas

da mulher

contrada

da renda do marido.

Enfim, deixando

lia que caracteriza

o que

constitui

as operárias

para ilustrar

com os rendimentos

tradas nas duas amostras .

•

e

para

reforça
como

uma enorme

a referida

a
com

a pre

trabalhadoras

contribui

renda

per capita

o tipo de faml

da Casulo explica

esta questão

dos maridos

maridos

bem acima da média e~

o mais alto nível de renda de que desfrutam,

plesmente

dos

são importantes

de lado os pormenores,

em média, menos que as outras

responde

contribui

famílias

rendimentos

para as entrevistadas

A

amostra.

No caso das solteiras,

ção para situar num nivel superior
média.

das empr~

da outra

Os rendimentos

femininos

sença de irmãos que auferem

ou

Um dos

casada na Casulo também

elevar a renda per capita média destas

plementação

apresentam

é superior aquela que

das operárias

aos das mulheres,

idéia de que os salários

grande

discrepantes.

famílias

por este fenômeno.

superiores

da

quase

é a fase de seu ciclo de vida.

para as famílias

A maior presença

vis
renda

representa

das operárias

salariais

a

a mais alta renda das famílias

idade média dos membros
se constata

que da Casul05

que estas famílias

de níveis

fato

do ponto de

destas últimas

nas famílias

Isto significa

tros trabalhadores

situadas

da Fibrotex

per capit~ média das famílias

ainda para o

amplamente

embora ganhando,
entrevistadas.Sim

apresenta-se

das 15 mulheres

um

casadas

quadro
encon

QUADRO XVII
Rendimentos Mensais dos Maridos das Operárias,
em Unidades do Salário-Mínimo
w

Rendimentos

Mensais

Casulo

Fibrotex

ia

.•.

2

1-

'+

6090

80~0

4

1-

7

2050

10,0

7-e +

20,0

10,0

TOTAL

100,0

100,0

Os diferenciaissalariaisentre homens e
explicam

em grande parte,

os mais altos rendimentos

nos) nao obstante

apresentarem

graus semelhantes

de escolaridade.

na Casulo estão vinculadas

repete

com relação

ser apresentado

os elementos

- maridos

são maiores

da Fibrotex.

aos outros membros

dem amplamente

no caso

pelas diferenças

da ta

do que os dos

ma

Este mesmo fenômeno
e deixa

da família

da

de

família

de seus membros

salariais

respo~

verificadas.

o nível de vida atingido pelas famílias
operárias

se deve ao fato de que no grupo familiar

os salários

de todos os seus membros.

to, cada pessoa teria enormes
com seus pr6prios
crocosmo
talismo

ganhos.

de reprodução

mão-de~obra

barata,

força de trabalho.

Embora

imediato,

de bens

de aparelhos

jornada

que garantem

pelo

mi
cap~

diária

da

trabalhando,

industrializados

do consumo

duráveis.

que pode ser

- estas famílias

que facilitam

o trabalho

- a doméstica

- e ainda

sua recreação

de

em níveis

como também de bens

com sacrifício

equipamentos

lher em sua segunda

assim, o

se processa

- como é o caso da alimentação

seguem possuir

somam

sobreviver

a produção

tem um ou dois membros

a aquisição

se

Além de ser reprodutora

Esta sobrevivência

não apenas de consumo

insulado

A família torna-se,

a família permite

mas chega a permitir

para

do tipo de vida engendrado

baixos quando a família

das

Isoladamente,entreta~

dificuldades

no seio do proletariado.

se

o texto com

Rei tera··se que a composição

e a fase do ciclo de vida da maioria

sexos

empregadas

em tabela para não sobrecarregar

dados estatísticos.

masculi

dos dois

As mulheres

a homens

bela XVII - cujos rendimentos
ridos das trabalhadoras

mulheres

no interior

da

con
mu

dispor
do lar.

Quase todas as famílias
dio:

92 O%.

Esta proporção

j

na indústria
f

estudada

lefone aparece
brotex.

das operarlas

investigadas

é um pouco mais elevada

(94,7%) do que na grande:

em apenas duas resid~ncias
um luxo dispensável)

e com colegas

tacto com parentes
respond~ncia

mo tempo permitem

ção no interior
tante,

con

usa-se a

cor

levado pelos amigos e ou outros

p~

em locais distantes

Os aparelhos

a família

elétricos

destas

Casulo

sua presença

nas residências

da enceradeira

em 73,5% dos lares.
rárias da Casulo

é também

de de mulheres

casadas,

menor para o cuidado
grande o número
batedeira

não negligenciável

uma vez as famílias

das operárias

capita mais elevada,

lideram

em 50,0% dos lares, enquanto
das trabalhadoras

tem lugar com relação
bem superior

ainda uma presença

as da pequena

de lares:

empresa

das

é

da Casulo

(37,5%)
apresenta

indústria

o

e

compare

17,3% das

O automóvel

po~
51,9%

de roupa

as da grande

re

possuído

sendo 13~3% no seio das

e 17,3% dentre

per

presente

55,7% das famílias

da grande indústria.

Mais

semelhante

O toca-discos

mecânica

é
A

com renda

Fenômeno

é

apar~

37,1%.

apenas em 34,6%

com uma cifra modesta~

sente em 16,7% das famílias,

em que

num lar modesto;

da pequena

Ate mesma a lavadora

lias das operárias

densida

se dilui.

Este aparelho

(27~2%).

mais marcante:

ce, desta vez, porém,

nas famílias

da Fibrotex.

suem, sendo 75,0% das famílias
das outras.

maior

destas mulheres

da Casulo,

aparece

op~

(71,6%) pode ser atri

sendo o percentual

ao da Fibrotex

das

a posse deste aparelho,

a gravador.

por 28,9% das famílias,

nas famílias

este trabalho

dispensãvel

da

alta, pois existe

apresentar

da casa, enquanto

de bolo, objeto

sen

da Fibrotex (86,4%).

O tempo disponível

de filhas adultas

ce numa quantidade

sidências

amostra

tele

pela pesquisa~

bastante

que nas outras

buída ao fato de a primeira

A

das trabalhadoras

Sua malor presença

(8254%)

impo~
implica

famílias.

(94 7%) que nas casas das operárias

A presença

no

Esta recrea

fora do lar

visão existe em 88,0% dos lares abrangidos
do maior

mes

do que se passa

é tida como muito

forma de recreio

para o orçamento

conside

que ao

e a recreação.

dos muros domésticos

gastos impossíveis

em 10

e affilgos. Para

a coleta de informações

já que qualquer

se

vivendo

são o rádio e a televisão,

espaço maior que envolve

telefone

o

rentes que viajam em visita.
rados mais importantes

o

da Fi

Ja que a comunicação

de trabalho

situados

ou o recado

O te

das operárias

faz por via oral direta com a rede de parentes

- .
proxlmo

rá

na pequ~

91?4%.

Para o tipo de vida destas trabalhadoras

é considerado
cal

possuem

famí

está pr~
operári

fábrica.
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A composição
da contribuição

•

quando

da renda familiar

do salário das operárias

se examina a responsabilidade

tadas com relação
Por exemplo)

compra de alimentos
contra apenas
maciçaoente
parcel

ficam muito

financeira

a itens fundamentais

perguntadas

5~3% das da Casulo afirmaram
nesta despesa.

destas operárias

tra_ é

garantir

da encontrada

a alimentação

em todos os itens do orçamento
peita

- co~pra de roupas,

tem mais _as despesas
que as trabalhadoras

do marido

o

da outra empresa,

s

r3vivência

salários

as oDerárias.

olveram.

balhadores

é

O problema

da nâo o_oa~izados

economicamente

monoDolista
necessid_des
ç-o.
*

Brasil apresenta

termos,

da

que depende

o chamado

capitalismo,

valoriza

qualificada

a empregada

e desenvolve

seus

capitalismo
pelas

acumula
no
selva

mecanismos

de tecnologia

salarial.

de

de família,

dústria

mo de contenção

libe

monopolista

na fábrica mesmo depois de casada e mãe.

de mãO-de-obra,

tra

me

retê-Ia

xa de rotatividade

~

o nl

Parece que na

de capitalismo

todavia;

nl

ain

do ritmo de sua

o negócio

~

a

de trabalho

capitalismo

sofisticada~

dos

alguns

está determinado

traços mais profundos

é

que estas famí

quando

a esquemas

e~ portanto,

pa

Fibrotex

a um capitalismo

capitalistas,

gem do que o pequeno

do
ca

no sentido de que

seu nível de sobrevivência

Em outros

inves

nível de vida

ativos atua na esfera do

do capital

res

da família

dida e..q e toda a família ou urna alta percentagem
membros

Aliás,

situa se~ portanto~

qualidade

e outros

em moldes

amos

em muitos

extraída

da família estão vinculados

ral, de pe_ en? empresa,

de

para assegurar

de sobrevivência

de melhor

família.

da outra

Estas,

um melhor

Os dados apontam

vel de so~~e ivência

boa

da Fibrotex

física das famílias

vel dos c'fere tes mecanismos

é

a renda dos pais e irmãos ou

que na amostra

a prõpr~

lias dese

da

comuns a todos os membros

enquanto

salário

exceto no que

as trabalhadoras

_inda para assegurar

ra a f~~_:ia,

da Fibrotex

do grupo familiar.

doméstico,

SOSj tr~ - ~ _ para complementar

a

ultrapassa

seja necessário

física dos membros

para

Cabe~ pois, a uma

para as famílias

ritural que seu salário

a sobrevivência

doméstico.

que seu

Corno a renda per capita média de suas famílias
pouco a metade

entrevis

do orçamento

24~1% das empregadas

peso
claros

das

sobre quem mais contribuía

na casa5

empregado

e nela o

que
para

A grande

apresenta

in

alta ta

talvez mesmo corno mecanlS

CONCLUSOES

o
sultados

contraditórios

na menos pesados
lia.

desenvolvimento

na vida da mulher.

os trabalhos

Ainda que os aparelhos

inegavelmente
veis muitas

poupam
tarefas

da tecnologia

ção à doméstica -torna

as tarefas

zação por parte das mulheres.
mentos.

de pessoal

especializado

da mulher

oficial

neste campo.

gia na indústria

artesanais

características

atrair as gerações

que tiveram

zagem no seio da família.
cializadas

de tecnologia

altamente

nar seus efetivos.
trabalho

de agulha,

infunde

preparadas,
entrada

da tecnolo
femi
em

es

continuam

a

aprend!

todavia,

empregam-se

as

ao velho

a este tipo de

já

uma profunda

trei

e monótono

insegurança

operárias,

uma vez que podem ser substituídas

ficuldades

pelo enorme exército

industrial

so

em indústrias

e que podem fac~nte

Isto torna desinteressante

e, sobretudo,

equlpa

ainda guardam

As novas gerações~

sofisticada

ne

vão se localizar

acesso

para um mundo diferente,

a

contingentes

com uma socialização

minuciosos,

reali

dos

maciça

nos quals as atividades

manuais

de

eventual

grandes

Estes contingentes

compatíveis

Trabalhos

a uma

a penetração

acaba por expulsar

ninos de seu seio.
bolsões

Assim,

oposi

é crescente

na manutenção

dá cobertura

Por ou

- por

fabris passíveis

Entretanto,

tempo,

do lar.

pública

famí

desagrad~

Para este tipo de tarefa não há mulheres

nem a ideologia

tilo.

menos

no interior

tor

da

não economizem

tro lado, este mesmo impacto na economia

cessidade

no seio

força física, tornando
desenvolvidas

re

Por um lado,

desempenhados
domésticos

apresenta

nas

sem maiores

de reserva

o

que

di
de

manda emprego.

Nestes
processo

de trabalho

tecnologias
lização

capacidade

inovações

de maneira

tecnológicas,

de mão-de-obra,
são cristalina

femininos

uma tecnologia
imediata

do processo

à que conduzem

cos e os dados empíricos

femininos

quanto
por

em série, a
altamente

pela presente

à

às
me

indús

poupadora

tem sido

produtivo.

à

parte

terreno

a
A

os dados estatísticos

coletados

modernas

menos sujeita

já tem perdido

cuja consequência

são de elementos

como também

a ser fabricadas

vem explorando

de

na

não apenas na rea

do vestuário,

a mulher

dida que as roupas passam
tria têxtil

dramática

de contingentes

Se na indústria

ocorridas

da aplicação

atividade/trabalho,

de absorção

da indústria.

as transformações

em decorrência

repercutem

da própria

termos,

expu!
conclu
históri

pesquisa

con
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siste no fato de que a mulher
gia no domínio
de tecnologia
domésticas,

da economia

balhadora

pública.

a fim de facilitar

sendo neste terreno

mento técnico~

torna-se

a realização
beneficiada

cada e do caráter monótono

e enfadonho

na fábrica

deste processo

a mulher

5

histórico

dados históricos

negativo

a mulher

ja, sua qualificação
ções econômicas
importantes
sanais.

enfrenta

perde talvez

vai cedendo

a condição

tes fatores reciprocamente
te contexto~

-

feminina

zir a força de trabalho

do artesanal

para
fun

em moldes

à

ainda que a condição
e esta aumenta

Na mulher

de p~oduzir

e

arte
medida

feminina

discrimina
estão

prese~

de discriminação.
poe-se

a mulher operária

reúne as forças necessárias

Nes

corno um

diariamente

à reprodução

necessária
desafio

a

operária

É neste

que ela reproduz

se

AssimJas

e em número relativo

potenciados

seu cotidiano

ou

m~is numerosas

escala ampliada.

corajosamente

desace
torna

adquirida.

a dupla jornada de trabalho

fio a capacidade

mulheres

lugar ao industrial.

de operária

çao de que é alvo a mulher.

de

os

se

está organizada

Decaem em importância

efeito,

corno também

são relativamente

Há a considerar
potencia

Com

deve

dramática

sua única vantagem~

domesticamente

da mulher

que

não apenas se

Na transição

quando a produção

que o artesanal

não qualifi

a face malS

tecnológico,

tr~

tecnológica.

das tarefas

de transformação

em certos períodos.

o industrial

enquanto

que o ritmo de absorção

lera com o desenvolvimento

desenvolvi

trabalhadora

que é o desemprego.

revelam

por parte da indústria

com o

de grande densidade
enquanto

cercar-se

de suas tarefas

vulnerável

Além de sua vulnerabilidade

realizar

tecnolo

Se é capaz de

extremamente

de uma indústria

à

não tem tido acesso

desa

de reprod~

do capital

e na busca de superá-Io

extenuante

a classe operária.

para

e ameaçador.

em
que

enfrentar
É

aSSlffi

