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A indústria

do vestuário

cante do que Marx denominou
transitórias')
dadeiro

de 'desordem multifária

onde a tendência

sistema

-

.

-

mas nao capltallstas
organizativas

a multiplicidade

(1)

de produçao.

mo como forma dominante

não elimina

anteriores~

de formas

para a transformação

fabril não eliminou
.

oferece um exemplo ma~

A

-

expansao

ver

de

for
..

do capltall~

necessariamente

ainda que as subordine

num

as formas

dentro

da ló

gica mais ampla da acumulação capitalista.
A substituição
~
.
trabalhador pela maqulna como elemento central do processo
produção,

quando o controle

ge seu ponto máximo,
camente diferentes
técnicas

encontra

tal como acontece

com as

setores

atin

condições

e das condições

Esse processo

nos diversos

de

limites e assume histori

de acordo

produtivos

dado momento histórico.

mesmo,

certos

intensidades)

dos processos

ra diferenciada

efetivo por parte do capital

do

sociais

se faz também

de manei

e ramos da economia,

no setor de confecções,

num

e

dentro de um

mesmo setor.

Apesar
mações

disponíveis

possível

perceber

do produto

etc'

j

te uma tendência

vestuário,

que a estrutura
Assim,

de produção

a produção

a uma organização

varia

de artigos

para os fabricantes

com linha de produção

entretanto~

considerarmos

da no processo

o quadro

o vestuário

supre o mercade

tipicamente

de

torna muito difícil

feminino

'boutiques',

de produção

é outro.

íntimas,
e exis

em

fir

Em relação

Principalmente
versatilidade

para os que pretendem

uma estrutura

seriados,

de melhor qualidade,

a extrema

fazer

fabril propriamente

é

dependendo

fabril,

se estruturarem

em série.

as infor

no Brasil,

calças, rcupa de cama e mesa, roupas

se prestam

mas maiores,

limitadas

sobre o setor de confecções

fabricado.

como camisas,

de serem extremamente

ao
se
que
exigi

lmodal
dita, e

2•
a desconcentração
ma.

em pequenas

é

Por outro lado,

quenas

confecções

extremamente

a utilização

gas por peça, reproduzindo
Marx para o início
essa estrutura

indústrias

de confecção

comum por parte dessas p~

de costureiras

qa revolução

industrial.

artesanais,

culares realizando

para terceiros.

serviços

ma das malS altas taxas de participação
representavam

bordadeiras,

manufatureira,

em 1970} 88,2% das

e 96~6% das mesmas

reiras autônomas

do vestuário

de mão-de-obra

etc., empregadas

tros ramos da economi~,

Paralelamente

com costureiras

Pc-: outro lado} a indústria

alfaiates,

p~

parti

tem u
femini

costureiras5

no ramo da indústria

ocupações

empregadas

ou seja, a quase totalidade

empregadas

a

é possível encontrar ainda no

mais organizada)

As mulheres

a domicílio,

o 'putting out system' que analisa

setor as formas tipicamente

na.

é a nor

no ramo de prestação

em

ou

das costu

de serviços,

por exemplo.

Partindo
dar o trabalho

de um interesse

a domicílio

específico,

na indústria

de confecção,

sível ao longo de dois anos de pesquisas
dar três tipos de inserção
reiras

- desde o trabalho

te, organizada

passando

de costureiras

As três situaçces
Na fábrica,

o processo

ç~es pequenas

ras internas
tivessem

submetidas

de trabalho

••

realizavam

a um regime

tavam, no entanto,

implica em termos

analisada

confecção.

bastante

individual.

diversas.
em

oper~
nas

por sua vez, ainda que

a montagem

que

horários,

gl~

e acabamento),

total de cada peça.
da fábrica,

formal de assalariamento,

es

impli

dentro do processo

corte, montagem

ta

As costurei

formal de trabalho

de disciplina,

tra

neste tra

especialização

tal como as costureiras

tidas a uma relação

costu

até o

era desmembrado

de tarefas

(preparação,

individualmente

capitalistas,

com grande

confecção,

cava também numa subdivisão
bal de fabricação

estu

para

de uma pequena

por cada costureira

da pequena

de trabalho

características

e sucessivas,

r~f~s realizadas

sobre o tema,

pela situação

assalariadas

assumem

foi po~

numa fábrica de camisas de médio por

em termos tipicamente

balho a domicílio,
balho,

no mercado

o de estu

com tudo o

relações

Es

subme
que

hierárqui

3.
cas, etc.
também

As costureiras

apenas parte do processo

realizavam

o trabalho

empresa.

Apesar
-

ma 1 em relaçao

.

(2)

ao capltal

a comercialização

(rrorrtagem)
,

vínculo

portan

ao próprio

formalizado

numa situação

preço por peça,
estavam

com a
-

vez que as declsoes

do produto,

tr~

de submissão for
. -

,uma

produzida,

realizassem

casa e mantinham,

em relação

nenhum

disso, estavam

tais como quantidade
mente,

de decisão

além de não possuirem

ainda que

total de fabricação

na sua própria

to, uma certa autonomia
balho,

a domicílio

e,

fundamen

fundamental

sempre nas

maos

da empresa.

o
realizadas

que sempre nos chamou atenção nas

com os diferentes

foi o entrelaçamento
ção tipicamente

tipos de costureiras,

dessas diversas

artesanal,

situações

uma das situações

mencionadas

tre as assalariadas
atividade

entrevistadas

havia passado

Vários

de seu trabalho
estudos recentes

a grande mai,
por mais

de

de sua vida, e

era muito comum exercerem

independente

produ

quer conside

Assim,

no decorrer

no entanto,

com uma

quer num dado momento

rando o c í.c Lo de vida de cada costureira.
oria das costureiras

entrevistas

en

a costura

como

assalariado.
sobre grupos assalaria

dos tem demonstrado a importância de atividades que complemen
~.
. ~ .
(3)
N
t Em o salarlo para a sobrevlvencla desses grupos
. €S8eSe~
tido, dois aspectos

são enfatizados:

rio para a sobrevivência

familiar,

quer através

da jornada

da extensão

tras, quer pela realização

.

..

que leva

de atividades

de outros membros

dades que gerem rendas;

2. a importância

de vida dos grupos

profissões

que permitam

no mercado

de trabalho.

biente

se contrapõe

fabril.

atividades

estudados,

da família a

ativi

da profissão

na

na

de uma profissão
das máquinas
ao

possa exercer

ele terá que possuir
f~bril

es
de

inserção

que estão limitadas

do ambiente

ex

quer

Mas para que o trabalhador

são que possa converter-se

horas

independentes,

independentemente

longe da fábrica,

com

com a valorização

Assim o sentido

a profissões

do salá-

complementação

uma certa flexibilidade

te, que possa ser exercida
fábrica,

à

de trabalho

ainda pela incorporação
tratégia

-

a insuficiência

uma

for
da
am
suas

profi~

ligado às máqui

4.

nas e às disciplinas
de trabalho
trabalho

artesanal,

mais variado

o
tir da análise
ternas

da cooperação
baseado

que proponho

tes numa atividade
rio entender
trabalho

da relação

da costura

feminino

pIes habilidade

doméstica,

atividade

nelro.

foram realizadas

paraseu

atividades

isso está liga

de uma roupa, bem c~

saber específico,

A própria am
que talvez por

vezes confundido

comumaSlm

para suaflexibili

no mercado

de uma pequena

de trabalho.

confecção

que servem de base para esta
de roupa feminina

era propriedade
informal,

no Rio de

de duas sócias, que
registraram

As atividades

com a colaboração

da a parte de criação
dita, a Confecção
que trabalhava
cebia o maior

dos modelos.

contava

e empregava

de administração

em estreito
salário

todas as tarefas

de um contador,
Na produção

com a colaboração
contato

e g~

bem como to

propriamente

com as proprietárias

ao corte

ain

de uma modelista,

da firma; uma cortadeira,

relacionadas

Ja
após

ficavam na maior parte a cargo das proprietárias,

da que contassem

a

a firma em 1971.

na época sete anos de atividade,

cerca de 25 funcionários.
rência

con

em maio de 1978, com todas as costurei

alguns anos de atividade
Tinha, portanto,

da costura)

vai contribuir

de uma confecção

A Confecção

para suas

de produção

concreta

- costureiras

ras internas

ln

independen

o saber, necess~rio

é muitas

As entrevistas
n~lise

é, a par

Para isso é necess~

de cada costureira.

enquanto

ser tipicamente

dade enquanto

num

desse saber, que vai permitir ou não

traj etória empregatícia

As internas

a costura.

No caso específico

uma visão global do processo

biguidade

e

tecer algumas

salário/atividades

pode ser utilizado

do ao tipo de aprendizado

à

simples

com costureiras

de roupa feminina,

especifica,

assalariado

ambiente

neste trabalho

realizadas

como o conhecimento,

independentes.

mo

realizar

das entrevistas

a respeito

na cooperação

a um

e por encomenda. (4)

de uma confecção

siderações

capitalista

e

re

que realizava

(enfestar,

riscar,

cor

5,

tal') com a ajuda de duas ajudantes;
realizavam

a montagem

fe de seção.
mento

dos modelos

Além disso~ quatro

(passar a roupa,

realizavam

tarefas

dobrar,

diversas,

e onze

costureiras

sob a orientação
pessoas

etc,),

de uma che

trabalhavam

Os outros

que

no acaba

funcionários

como cuidar do estoque, serventes,

etc.

A Confecção

vinha produzindo

ças por mês, produção

essa que era vendida

o Brasil.

de preparação

As tarefas

como aquelas
cina.

relacionadas

A montagem,

por costureiras

externas.

ças mais difíceis
de externas.
gistradas,

internas

(5)

ça.

Depois

realizava

de cortado

parados

em pequenos

pacotes

peças.

Esses pacotes

completa

ou

se

de cada

pe

de fazenda eram s~
dado

de loverlock',

mínima

j

pré-fixada

variedade

Dada a variedade

no grau de

dificuldade

-

interna

da internamente,

um certo número
dia.

alocar

de peças que

Além da produção

externas,

de

realiz~

um número grande de peças era distribuído

tre as costureiras

ou

nem qualquer in

para cada costureira

naquele

os

por produção

ficava a cargo da chefe de seçao

ser realizadas

de

pela chefe de seção entre

para maior produtividade.

e a consequente

e refazia

e tempo de montagem,
veriam

a

o sábado.

um número

não trabalhavam

seja, não havia uma produção
de modelos,

::-

iam então para a 'overloquista' , que chu

As internas

centivo monetário

de segunda

en

desse porte, o sis

os pedaços

que eram então distribuídos

as costureiras.

variando

compensando

que continham

leava todas as peças na máquina
pacotes

a utilização

numa linha de produção,

o tecido,

pe

e recebiam um s~

Trabalhavam

a montagem

das

ou algumas

da região,

Como em geral em confecções
não implicava

parte

eram legalmente r~

assinada,

profissional

e Cr$ 2.800,00.

]a, cada costureira

em grande

que não permitiam

de trabalho

na ofi

faziam a montagem

das oito às dezoito horas,

tema de trabalho

de todo

dos modelos,bem

para as externas,

ou delicadas

ao salário

tre Cr $ 2.600,00
sexta-feira,

As internas

Todas as costureiras

lário superior

e criação

era realizada

de modelo

com carteira

a lojistas

ao corte, eram cEntralizadas

entretanto,

peças que serviriam

cerca de 2.000 p~

e~

que eram pagas por peça e tinham

6.
geralmente

um prazo de oito dias para a entrega

da roupa pr'G.!::,

ta.

ras internas

As entrevistas

foram realizadas

à

propriamente

ligadas

a 'overloquista'
especiais~

montagem

e a caseadeira~

numa sala separada.

confecção

estava passando

teriormente
ção estava

ra as entrevistas
foram abertas,

máquinas

em horário

de

das entrevistas,

a

por uma crlse séria, que levou
Durante

esse período~

parada ~ e a interrupção

não criou maiores

seguindo

incluindo

em

confecção~

No momento

ao seu fechamento.
praticamente

dita,

que trabalhavam

e foram feitas na própria

trabalho,

com as cos~i

um roteiro

entrevistas

com as costureiras

guns pontos

de com~aração

à

domicílio,

a prod~

do trabalho p~

problemas.
semelhante

As

entrevistas

ao utilizadonas

para permitir

as entrevistas
colhidos

pessoais

das costureiras

foram abertas,

para algumas

aI

posterior.

Os dois quadros que se seguem sintetizam
mas informações

pos

entrevistadas.

certos dados deixaram

costureiras~

algu
Como

de ser re

casos indicados

por uma ln

entre as onze

entrevista

terrogação.
Como pode ser visto,
das, apenas uma tinha idade inferior
na faixa dos trinta,
de média
relação

era portanto
ao estado

e três tinham
bastante

a 24 anos; três

acima dos 40 anos.

civil, cinco eram solteiras,

uma delas pela segunda

filhos pequenos,

e duas

As outras

vez. Das casadas,

uma com seis, cinco do primeiro

sim~ ainda que a média de idade fosse bastante
que aquela usualmente
oria das costureiras

encontrada
entrevistadas

casamento.As

mais alta

entre operárias,
não tinha

No entanto,

responsabilidades

como nenhuma

com os pais, essas~ tal como as separadas,

teiramente

responsáveis

sustento.

na sua maioria

do

a grandemai

ras morava

pelo próprio

eram

três tinham

importantES.

o apoio que recehiam

ida

separa

qLatro

familiares

mo todas eram migrantes,

A

alta, pouco mais de 32 anos.Em

das a longos anos, com filhos adultos.
caeadas,

estavam

das

soltei
eram ln

Além disso,c~

do Norte e

Nordeste,

da fmnília nao era muito grande,

ainda

7•

que existisse~
apenas

como será mencionado

três trabalhavam

grande maioria

adiante.

a menos de um ano na Confecção,

tinha uma grande estabilidade

Como também pode ser notado~
tas tinham máquina
quina,

de costura própria,

e todas realizavam

fins de semana ou
ticulares,

à

serviços

noite~

quer levando

quando então

Por outro lado~

recebiam

costura
por peça.

todas as entrevis

à

uma má

em casa,

nos

para freguesas

par

de costura

externa
Este

a

no emprego.

ou pelo menos

quer costurando

..
e

da própria

confecção,

ponto será desenvolvi

do adiante.

vamente

- irno
.
pr-ox

viagem.

Por outro lado, a grande malorla
ao local de trabalho,

mais

de

relati

com menos de uma hora de

E apenas uma das entrevistadas,

tinha seis filhos, gastava

morava

justamente aquela que

duas horas de transporte

por viagem.

o trabalho da costura

Ao analisar
atividade

-

.

domestlca

dupla natureza.
saber

da mulher,

lavar,

lhos domésticos

por requerer

de costura.

enquanto

uma instância da
aponta para sua

um equipamento

Assim, argumenta

atividade

menos marcada

ra pública mesmo quando
renda monetária.

concreta
entre

exercida

Na situação

va como base um grupo

do trabalho

distingue-se

tI'O e fora do âmbito do trabalho
uma oposição

(6)

parte

do

doméstico,

etc.; e por outro, além de tratar-se

especializado,

costura

SILVA(1977)

para a realização

um conhecimento
ro, a máquina

enquanto

Por um lado, não é necessariamente

indispensável

como cozinhar,

a costura

de

cimento da costura podia

dos outros

traba

relativamente

ca

o autor citado,

a

estaria ao mesmo tempo de.!:!

doméstico,

o que

permitiria

a esfera doméstica
com a finalidade

analisada

mulheres

de

de auferir

pelo autor, que

não assalariadas,

ser exercido

e a esfe

toma

o conhe

dentro do âmbito

malS

,., *

~

DADOS PESSOAIS
.w

Costureiras

.j

Idade

Estado Civil

solto

L

24?

2o

27

caso

3o

24

so Lt; o

40

59

separo

5.

19

solto

60

33

solto

7.

43

caso

8o

40

separo

9o

27

caso

100

34

cas o(2O .)

11 .

30?

solto

Idade e sexo
de filhos

-

- COSTUREIRAS
. ..- __

. __

INTERNAS

Lugar de origem
e data de chegada

Ceará
?
Minas Gerais
5 H / 4 M
?
~
Pernambuco
1971j.
27 H Cc as ,) Rio Gde. Norte
1953
Bahia
1973
Bahia
1969
Paraiba
5 M
1965
Esto do Rio
22 M(morac/ela)
1952
paraíba
1966 ?
Pernambuco
14 H/12 M/I0 M
1972
9M/ 8H1 5H
Pará
1961

-

Profissão·
Har-í do

Profissão
p .
al.
4

TEmpo na
Confecção

-

Contador

Agrico

-

3 anos
Lj

anos

-

Agric.

7 mêses

Agrico

5 anos

-

Asric.

4 mêses

-

Agrico

1 ano <; 1/2

Light SP

-

-

Agric.

?

...

'2mêses

-

5 (lnos

?

4 anos

Pintor INPS

.-

10 anos
'7

anos e 1/2

<Xl

9.

DADOS

.

M~quina ..de costura
propr1a
1.

utiliza a de
uma am1ga

2.

sim

3.

ADICIONAIS

Costura pl
particular

levar
externa

Costuma
costura

sim

sim

?

..

maq. no Norte
va1 trazer

4.

Slm

Slm

5.

?

6.

sim

s am

7•

Slm

Slm

8.

sim

9.

s i.m

sim

10.

Slm

sim

11.

Slm

?

?

Slffi

sim

10.
restrito

..

roupa,

da família

e vizinhança9

por exemplo,

freguesia

que tendencialmente

entre outros

grupos

A análise
ra este trabalho

concreta

ca~ exercida

vai permitir

adapta

a discussão

em questão

a costura

cias e nas diferentes

das mulheres

sivamente

doméstica,

instância

dos trabalhos

v~rias

quando

feminino que

se

circunstân
A pr~tica

desde uma forma exclu
apenas

como mais

uma

de dona de casa; uma forma artesanal,

até formas mais diretamente

que possuem

freguesia

ligadas ao capital,

a domicílio

de assalariamento

ati

Nesse senti

em diferentes

é utilizado

como no caso das costureiras

çao

assalariado.

formas:

te

extra-domésti

etapas de seu ciclo de vida.

desse saber pode ~ssumir

ma de trabalho

sobre o
enquanto

nitidamente

ser um saber tipicamente

às necessidades

uma

que servem de base p~

avançar

tinha uma conotação

parece

de

sociais.

sob a forma de trabalho

do, a costura

da lavagem

tem que procurar

das entrevistas

ma, uma vez que na situação
vidade

ao contrário

no sentido cl~ssico

propriamente

~icular;

quer sob a for
quer numa rel~

dita, numa pequena

confec

ção ou numa fábrica.
Ê interessante

pois da introdução

da máquina,

prias do saber artesanal,
trabalhador

continua

de trabalho.

trabalhador,

gla

transformações
pa artesanal,

,se

ligadas à fiação
sofreram

exclusivamente

de confecção,

radicais

industrial,

subdividindo

costu
do

num elemento

num simples

vi

interessante
que de formas

de

automação

a

transformando-as

f bem verdade que

o processo

mas essas transformações

do trabalho,

transforma

um processo

se comparado

de

de um apêndice

e tecelagem,

fabris.

do

no processo

da máquina

forma um contraste

a partir da revolução

organização

importante

transformando-o

Desse modo,

e domésticas

fábricas

(7)

pr.§.

de que a habilidade

sendo um elemento

desse trabalhador,

em atividades
grandes

no sentido

de uma ferramenta

com as atividades

centuada

retem ainda características

ainda aquele ponto quando,

da máquina.

artesanais

que a costura, mesmo de

Ou seja, o desenvolvimento

ra não atingiu

de controle

observar

de trabalho

com a fabricação
estão muito
tarefas

e

nas
sofre

de

rou

ligadas

à

controlando

11.

o trabalho

de manelra

tomaçao.

..•.

lismo moderno,
cientffica'

de desqualificação

que ao introduzir

consegue

e serviços

necessárias
membrado

transferir

as mesmas

bril de produção.

para a execução

áreas de criação

superiores

,na d o em ocaSloes

.

e executadas

de qualificação.
etapas

estavam

to, o conhecimento

aG8

trabalha

de

ções profissionais
enfestador,

à

pergunta

rêf~s específicas,
misa', 'faço punho',

como

que

o
cres

especializa

ao cortador,

observar

'sou pregadora

riscador,

como em entrevistas
de

camisas,

inclusive

'fechadeira

de bolso'~

etc., espelhando

existente,

de ca

'eu viro colari

a extremada

entre aquelas

subdivi

que não

Por outro lado, a hierarquia

o grau de complexidade

o maior

medida

as

porta!!

há uma separação

'sou colarinheira'~

a cada uma dessas

ganhava

à

de uma grande fábrica

no uso da máquina.

larial refletia

particular

sobre o que faziam refletiam sempre ta

'sou separadeira'}

são de tarefas

nitidamen

detendo,

como um todo,

que vão do modelista

(i

de distintos graus

etapas e estabelecem-se

com costureiras

as respostas

de produção

na sua pessoa,

Ê interessante

etc.

meneio

- acabame.nto) são

se industrializa

des

f ab rl'1 d e con f ec

que numa costureira

fundidas

cente entre as diversas

delista

são cristal i

empresarial.

fases do processo

do processo

de trabalho

atribuído

Todas as

esse processo

por trabalhadores

Enquanto

qu~

controlada'cientificame!!

No processo

- montagem

des

graus de

mais complexas

da hierarquia

,(9)
anterlores

- preparaçao

te separadas

plicavam

ê

tarefa

restando

fa

habilidades

da concepção.

do vestuário

ção de uma r~upa, as várias

realizadas

de

é visível nas grandes fábricas, como foi

qualificação

processo

capita

'administração

com diferentes

rotineira,

no

de um sistema

de uma determinada

a execução

Na produção

de

o conjunto

especializados~

a execução

te' pelos elementos

nho',

pela au

para o setor de co

características

e as habilidades

zadas em profissionais

dealização

as técnicas
inclusive

indivíduos

desvinculando-se

dores manuais

do trabalhador

Nesse processo,

entre vários

lificação,

quatro

do que propriamente

Vale lembrar aqua. as observaçoes
de BRAVERMAN (1974)(8)

sobre o processo

mercio

científica,

e/ou

especializações:

salário

lm
sa

responsabilidade
na fábrica,

da firma, seguido

pelo

o m~
risca

12.
dor, cortador,
xiliares

chefes de seção, costureiras

de costureira

da), menores,

etc.

desmembramento

que na fábrica

Na Confecção

a cortadora

riscar,

realizavam

a montagem

ram limitadas

cortar).

descrito,

tarefas

dividido

e profissionais

distintas

ainda um grau tão alto.

As

uma série de

específicas

como a de 'overlock',

especializados

corte,

só se concretiza,

como

ainda que em

e habilidades

específicas.

do processo

de fabricação

grande maioria
numa situação
mento
deve

das costureiras
de trabalho

e a habilidade

à

das outras

própria maneira

que realizam

em

em

dificul

No nível
de uma

ar

roupa

facilidade,

e

a

apenas a montagem

detem também. o conheci

etapas de fabricação.

como adquirem

tare

diferentes

que implica

com relativa

assalariado,

as

de especialização

dades, complexidades

e executado

foi

etc.

em larga escala,

a totalidade

no

de tra

já

realizavam

esse processo

~

a máquina

Mesmo assim o processo

como modelagem,

pode ser apreendido

costureiras

que implicavam

graus, numa produção

tesanal,

tarefas

trabalhadores

em etapas bem definidas,

No entanto,
tarefas

de

Da ~esma forma, as

especiais,

fas mais complexas,

assina

proc~sso

~or diferentes

e a de pregar botão.

balho estava

esse

a~

total das peças, e as especializações

a algumas

de máquinas

de casear

es~udada,

realizava

eram executadas

(enfestar,

manejo

(menos de dois anos de carteira

não tinha atingido

sim, por exemplo,

profissionais,

o conhecimento

Isso·se

da

costu

ra.
Na maioria
tura é adquirido

dos casos, o saber associado

desde a infância,

forçada

em alguns

aquelas

que tiveram ~reinamento

apresentam

geralmente

casos posteriormente

uma trajetória

distinta,

em grandes

ta idade.

que permaneceram
No entanto,

Ao contrário
tureiras

entrevistadas

fábricas

analisada

por

comum entre

as

no seu lugar de origem até uma cer

algumas

da situação

Apenas

ponto que será desenvolvi

do adiante.
Parece~ portanto, que a situação
(10)
.
.
SILVA (19 77 )
e uma sltuaçao tlpO bastante
migrantes

co~

pela prática,re

por um curso.

exclusivo

à

diferenças

analisada

se referiam

podem ser

notadas.

pelo autor citado,
a essa situação

ascos

tipo, onde

13.

a costura,

ainda que n~o profissionalizada,

auf er-í.r- renda sem romper
ber especializado

diretamente

permite

costurar

~ uma maneira

de

com o papel doméstico( sa

para vizinhos,

amigos,

etc.), numa fase de seu ciclo de vida em que seu papel princ~
pai era n~o o de dona de casa mas Slm o de filhas,
para o problema
po familiar

da contribuição

dos diferentes

para sua sobreviv~ncia.

tas transparece

uma situação

ra, primeiro
mília,

fazendo

que se tornam adultas,

em que uma das filhas,

geralme~

assumindo
roupa,

o papel de costurei

depois a de toda a fa

para vizinhos

a prática

adquirida

ao longo dos anos,

vezes a um curso, permite

sua atividade

ao mesmo grupo social a que pertencem

seus serviços
mercado

que a limitaç~o

passa a se sentir com capacidade
a um outro grupo social.

é maior,

ços s~o também
independente

as expectativas

superiores,

como numa relaç~o

menos para as costureiras

de trabalho

entrevistadas,

seu serviço
de serviços,
ensível,

de costureira

do ramo de confecções
to incipiente.
costureiras
madamell,

pois se a ren
dos

de

servi

costureira

que na maioria

dos

lembrando

como

assalariado.
de

no Norte e Nordeste

situa

do mercado

se dava geralmente

uma vez que na época o processo

para um

Pelo

essa ampliaç~o

e nao como trabalho

oferecer

assalariado.

casos já t i.nhara uma certa idade, e estavam
ções de 20 ou 30 anos atrás,

de

da qualidade

tanto numa situaç~o

de

se rompa,

Essa passagem

mais amp:io é sempre vista como difícil,

da auferida

A medida

e amigos.

aliada muitas

e a costureira

do gru

entrevis

sua própria

e por fim costurando

membros
das

te a mais velha, vai aos poucos

Na maioria

remetendo

para

prestaç~o

Isso é

compre

indusirializaç~o

era certamente

Assim era malS comum se estabelecerem

independentes,

como diaristas,

ou ent~o trabalharem
costurando

3 me nc i.onar-am ter trabalhado

"em

como
casa

para uma família.

como assalariadas

mUl

de

Apenas

antes de

sua

De fato, é a vinda para um grande centro

urba

vinda para o Rio.

no que vai profissicnalizar
tinham,
permitia

com o rompimento

o conhecimento

da costura que

do sistema

de relações

sociais

uma prática mais ?oméstica

da costura.

Na

grande a situação

é

outra.

Primeiro,

os vínculos

de
que

cidade

familiares

14.

e de vizinhança
comentado
relações

.:

.

abaixo,

Ou seja, ainda que, como sera

as costureiras

familiares

tante no tocante

analisadas

e de vizinhança

impossível

que assumem

manter

Surge então um outro padrão

costura,

relatado

muitas

mas numa relação

de assalariamento

as que aceitam menores

conhecimento

de costura,

rias que não impliquem
grande

ro contato

numa grande

próprio

processo

prática

na máquina

tá sujeito
pr6prio,

especializada

de colegas

em pequenas

uma visão do processo

tarefas

global

de

interesse

ou

accessó
numa

prime~

para

Pois

o

conseguir
fábrica
e

es

esforço

essa prática

de fabricação.

sem

a

industrial,

industrial

vai ser
consegulr

Por outro

vai familiêrizar

que tiveram um aprendizado
com a máquina

tra

É portanto

específicas,

desde o início com o uso da máquina

meiro contato

assu

e da chefe de seção, etc.Além

conseguida,

direta numa fábrica

para aquelas

de tarefas

de uma grande

a urna série de contingências:

boa vontade

fábrica:

o que vai ter implicações

de costura dentro

,

doméstica

qualificação

posterior.

da

mais novas

de 15 ou 16 anos terá seu

do fato de que mesmo quando

a entrada

sem qualquer

de qualificação

ac~

Como mencionado em
- .
as grandes fabrlcas

em sentar na máquina.

com a costura,

traba

nG aprendizado

para a realização

fábrica que a menina

no

não dentro da unidade

mindo uma conotação de treinamento.
.
(11) b a lh os anterlores
sao geralmente

imp0E.

descrito

vezes pelas costureiras

é conseguida

algumas

papel

o padrão

impossível

e onde a prática

confecção

mantenham

à moradia e trabalhos domésticos,

lho que gera renda é
ma.

-

sao atenuados.

lado,

costureira
enquanto

mais doméstico

que

o

pr~

pode ser bastante

trau

mático.

É preciso

de aprendizado
drão descrito

de costura

dizer, entretanto,
se dá muitas

anteriormente,

vos de ambos são somados.

quando
Assim,

que esse

vezes paralelo

então os aspectos

que vai familiarizá-la

na fábrica,

com a máquina

tinuar a adquirir

a prática

rando sua própria

roupa, ou a da família,

etc.

ao

p~

posit~

uma menor que goste realme~

te de costura pode, ao lado de seu trabalho
namento,

padrão

do processo

trei-

industrial,

como um todo,

co~

costu

'colegas' ,vizinhos,

15.

o
tuação

que fica claro nas entrevistas

de trabalho

industrializado

e não é considerado

dianta,

tação de costureiras.

cursos de cOl~e e costura,

nhecimento
costura

artesanal

que muitas

a estrutura

São geralmente

profissional,

do modelagem
realmente
palmente

utilizando

em confecção

camente

observar~
feminina,

mens, alfaiates,

a propósito,

social dos organismos

de

máquinas

caselras

e ensinan

são raros os

cursos
prlnc~

estava

freque~

f

inte

que mesmo numa ocupação

tipi

de roupa feminina.

fica limitada

aos

modo, para as costureiras
o curso traz poucas

dentro da empresa,

Essas observações

nos remetem

ho

vantagens

para

uma vez que as ta

sobre prática,

de mobilidade

e o outro à prática

assala

são realizadas

a dois problemas

à possibilidade

assalariados,

en

ao corte e à modelagem

tros profissionais.

se refere

a

pelo menos a nível institucional.

de trabalho

refas associadas

ao co

cursos particulares,ou

a profissionalização

riadas que entrevistamos,

treinamento

é mais próximo

entrevistadas

modelagem

De qualquer

sua situação

é de tal

O SENAI tem um curso de mode

feminina.

mas não ensinava

ressante

desses cursos

no setor de Lvnfecções,

lista, que uma das costureiras
tando,

feito

e corte a nível artesanal.

profissionalizantes

contra

que pouco adianta para

tão ligados às áreas de assistência
formação

para a

a

delas tenham

que administram

e ~oméstico,

industrial.

o curso de fato po~co

como pré-requisito

Ainda

ordem que o conhecimento

é que numa si

por ou
curso e

complementares:
vertical

de atividades

um

nos empregos
complementa-

res.

Em relação
trevistadas

atingirem

as entrevistas

realizadas

com operárias

quenas

das costureiras

postos mais elevados

trabalham,

-

à possibilidade
analisadas

na

confecção

aqui, bem como

con f ecçoes que reallzamos

,-

em ocaSloes

que

aquelas

fabris e com os proprietários
.

en

.

das pe

anterlores

(12)-

,

apontam todas na mesma direção já mencionada, aliás,
por
vá
.
~.
(13)
. .
rlCS estudos recentes sobre operarlos
A mobllldade
ver
tical dentro
confecções

de uma empresa

pequenas

é

extremamente

difícil,

como o do tipo analisado,

mesmo

fazendo

em

com que

16.

uma melhora
mudança
::

de situação

de emprego.

as menores

Assim,

admitidas

to raramente

são aproveitadas

mente a dificuldade
promovendo-as

gar prática,

de aproveitarem

Confecção

mencionaram

suas melhores

E no relato

outro emprego

de trabalho

que analisamos,

seja mais alta.
bem como outras

ções menos

situação

de trabalho

fcrmalizadas,

etc.)

de tarefa que executam.
visto como positivo,
riamente.
tuação

de trabalho

como resultado
melhores

ma situação

satisfatória

os baixos

aos salários

frequentando

são na mesma entidade.

-

Tinha

rela

Sl

sendo

em busca

consciência,

de seus novos conhecimentos

de

"terem atingido

u

de costureira,pe~
de

monta
se

com

da empresa.

Ap~

essa limitação

de

um curso de modelis

um curso anterior

atual, mas através

vista

das costureiras

no momento

...

q

à atual

de emprego

quebrar

tipo

dia

apenas as tarefas

tentava

de

se amplia

em relação

em termos

salários

ta no SENAI, e tende realizado

do na confecção

salários,

dos outros profissionais

nas uma das entrevistadas

aproveitamento

a

a peça inteira

considerando

gem, e enfatizavam

concreta,

Nesse sentido,

(melhores

sucessivas

de realizarem

maneira

on

de uma costureira,

das internas

Mas mesmo

para p~
e

que sua prática

cebiam a limitação

parados

costureiras

como também pelo próprio

no sentido

de mudanças

b~stante

costureiras

das

era em geral muito positiva,

condições.

frequente

do mesmo tipo, par~

O fato de montarem

As observações

pe
fábri

onde ganhem melhor,

ce ser um dos pontos altos na carreira
vida à melhor

findo seu

após alguns anos numa fábrica

procuram

de a qualidade

fábricas

para isso ir para outra

a chefe de seção.

da

de dois anos de treinamen

que entrevistamos

é recorrente:

através

em grandes

como costureiras

devendo

Os proprietários

o padrão

por exemplo,

por um período

ríodo de aprendizagem,
ca.

só possa ser conseguida

de

superv!

entretanto,
não seria

de uma possível

que

o

realiza

mudança

de

com a

mo

emprego.

Outro aspecto
bilidade

profissional

de amizade

importante

das costureiras

estabelecidas

relacionado

refere-se

com profissionais

Várias

das entrevistadas

relações

em postos

como a chefe de seção, ou com os proprietários
confecções.

às

das

mencionaram

chaves,
pequenas

ter

mudado

17.

de emprego

acompanhando

com a cortadeira

facilitou

casos em que começaram
como diarista
quando

sua entrada

passou

mudou inclusive

numa confecção,

particular,

e quando

e tentou

ser cabeleireira

cost~ra

depois que o salão faliu.

Assim,
influência
prática

muito reduzida5

e treinamento

çoes pessoais.
te e costura
tamente

em relação

de ramo: trabalhava
a proprietária

à mobilidade

No entanto,

a grande

entre as costureiras

acompanhou

de todo processo

não

é

de fabricação

voltando

e rela

de cursos de cor

analisadas

se justifica

exa

delas, a rel~

e que o

conhecimento

de uma roupa é importante

abrir novas opções nas estrat~gias

à

sao

de emprego,

difusão

exclusiva,

a

o curso tem uma

pelo fato de que, para a grande maioria

ção de assalariamento

como

componentes

de mudanças

U

resolveu

por algum tempo,

e os principais

atrav~s

confecção

a ser de assalariada.

fechar a conf.ecção e abrir um salão de beleza,
mudança

Há

costurando

que depois abriu uma

de trabalho

ma das entrevistadas

no atual emprego.

como costureira

para uma pessoa

sua relação

costureira

chefe de seção, ou como sua amizade

ê',

de sobrevivência

para

que prati

cam.
As costureiras
ção assalariada
gral,

típica,

etc., e recebiam

para sua categoria.

com carteira

Assim,

todas recebiam

No entanto,
dos estratos
descrito

enquanto

balho.
mentado,

da classe trabalhadora,

sobre atividades

recentes,

horário

inte

bastante

alto

entrevistadas
ex~rcid~s

de

na ép~
Cr$

Cr$ 2.800,00
sobrevivência
enfatizado

fica mais uma vez

e
Vl

com as constantes

fora do hcr~rio

de tra

É nessa situação, quando o salário tem que ser compl~
que o conhecimento

do processo

de uma roupa pode ser útil, e que alguns
quiridos

e

do salário para a

sível no caso das costureiras

numa rela

o salário mínimo

entre Cr$ 2.600,00

por tantos trabalhos

referências

€~si~ada,

e o salário profissional

a insuficiência
inferiores

estavam

um salário considerado

ca era de Cr$ 1.560,00,
2.099,00,

entrevistadas

num curso de corte e costura

des, tirar medidas,

global

de

fabricação

dos conhecimentos

a~

(métodos para fazer mol

etc.) podem adquirir

relevância.

18.

A prática

=

de horas extras na Confecção onde tr~

~alhavam

era bastante

óíficos,

como quando aprontavam

por exemplo.
outras

rara, a não ser em períodos

externa

pensadores.

Se tivessem

da auferida.

presentes,

tem discutido

largamente

salariado.

Ver nesse sentido

cipalmente,

o de RODRIGUES(1978)C14).

o trabalho

ção de I=apéis dentro da família

marmita,

que permanecem

em casa.

ou extensa típica,

mentos

Estu

mostra

as

e~rin

da distribui
a importância

como esposa,

mae)

membros

lavar roupa,

essenciais

CUl

que devem

pelos membros

a grande maioria

das cos

não fazia parte de uma família

nuclear

já que as solteiras

de parentes

não moravam

com os pais

É aqui que uma distinção

importância.

e agrupamento,

se referem basicamente

dade doméstica,

liberação

de ALVIM(1977)

e que são assumidas

(1978) assume

gue entre família

e

através

para o trabalho

cozinhar,

No entanto,

e apenas três eram casadas.
da por RODRIGUES

à

etc., para aqueles

etc., são todas tarefas

diariamente,

condi

para colegas

A análise

operária

filhos menores,

entrevistadas

em termos de r en

assalariado.

de alguns membros,

ser realizadas

tureiras

essa ati

o papel do grupo famili

de alguns de seus membros

dar de crianças,

como local de mo

é o que diz respeito

dos recentes

Preparar

indepe~

que pode ser desenvolvido

para o trabalho

'doméstico?

de comple

e variáveis.

entrevistadas

que trabalham.

com

era comum costurar

accessíveis

das entrevistas

fj~tn mais velha,

como altamento

freguesas,

das mulheres

do trabalho

lon

mesmo nos casos em que essas

Outro aspecto

ar na liberação

quando

como atividade

receber

nos

Fins de semana

uma importâ.ncia razoável

No entanto,

a preços

confecção,

necessárias,

e que permitisse

0ões não estavam

da análise

portanto,

forma possível

a costura

as condições

pc d.ia assumir

vizinhas,

eram encarados

era exercer

radia accessível
vidade

da própria

Por outro lado, a outra

o salário

dente.

desfile,

assumia,

por peça, tal como as externas.

gos devido a algum feriado

mentar

do salário

espe

A primeirél delas era levar, para realizar

fins de semana~ costura
recebiam

uma coleção para um

A complementação

formas.

muito

à

A autora

argumentando
reunião,

realiza
distin

que "tais

dentro da mesma

(primos ,sobrinhos,

cunhados).

argu
unl
Es

19.
sa forma de composição

mantêm

estreita

gias de vida, uma vez que um mínimo
cia, com a consequente

relação

é investido

folga de recursos

simbólicas e de lazer, como vestimenta,
.•. ~ ..
,,(15)
A
•
1eLronlcos, vlagens, etc.
. nsslm,
não ê composta

nidade doméstica
tensa,

o agrupamento

cessárias

garantisse,

indicaram

permitisse

dora assalariada.
mos e primas
trabalho

pode substituir

As casadas

possível

na mesma

casa e assumindo

traba~hando

qUE ajudava •

afastados,

zinha~ banheiro,
trabalhava

etc.

irmã casada,

homens)

e da mãe da esposa,

do p~;r RODRIGUES
O trabalho

essencial

sozinhas

,

'moça

lavar

com parentes

casa, e repartindo
cem

co
quem

Uma delas morava perto da
sua casa, levava a roupa pa
O único

C&60

de

família

(quatro mulheres e dois

seguia de perto o padrão

(1978) (16) na sua análise

assumidas

e

semana)

mandavam

da costureira

discuti

de famílias

operá

entrevistada

do grupo familiar,

ganhava menos que ela, e as tarefas

ram totalmente

cuida

ou com filhos

com mna moça

do casal, seis filhos

assalariado

dos

a cargo de uma

comumente

numa mesma

para a sobrevivência

companheiro

uma irmã menor

quatro moravam

o jantar pronto.

composta

Num

o papel de supervisão

que viviam

anterior.

grande,

maternas.

vindo só fins de

ficassem

que todo dia arrumava

ra lavar e deixava

e!:!,

(casada com filha pequena

A outra morava

numa confecção

a contradição

vivendo

solteiras,

quartos

algum

quer tendo parentes

Das cinco solteiras,
alugando

fosse de

o

quer con

com ela, e assumia

e mesmo algumas

que

pessoa,

em outro

As separadas,

pr.:!:.

com filhos tinhamsem

algumas tarefas

pesados

que

com

permitindo

da própria

em outra cidade,

ainda que os trabalhos

ne

de trabalh~

morar

expulsar

(casada com dois filhos pequenos)

a mãe idosa morava

rlas.

sua situação

ou separadas

'uma moça para ajudar',

i

das funções

à sobrevivência

necessário

va da casa e dos filhos;

nuclear ou ex

ter de algum modo um respaldo

tratando

roupa fora.

u

E de fato, todas as costurei

tre o papel de mae e trabalhadora

adultos,

nos casos em que a

algumas

ou facilitasse

pre uma pessoa que tornava

marido

e

era comum entre as solteiras,

modo repartido.

casos

compra de aparelhes

horar em casa de parentes,

doméstico

na sobrevivên

para finalidades mais

por uma família

para a sobrevivência.

ras entrevistadas

com as estraté

já que

domésticas

pela mãe e peles filhos,

era
seu
e

inclusive

L
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nos fins de semana,

liberando-a

para o trabalho

terna que realizava

aos sábados

e domingos.

Parece, portanto,

.,

que a costura
trabalho

apresenta

feminino,

te uma flexibilidade
trabalho.

de o trabalho

posição

de costura

e habilidades

dades que oferece
exercer

bastante

grande

na inserção

ticas dificultam

específicas,

considerada

como
permi

alta

já que na realid~

as múltiplas

nas diferentes

possibili

à

E mesmo

domés

quando exercida n~

essa flexibilidade

através ..
deati

mulher

etapas de seu

em que responsabilidades

sua saída do lar.

do salário

acima,

no mercado de

de renda vai permitir

remunerada

de assalariamento,

complementação

que

ex

para ser bem feito exige longos anos

ciclo de vida, mesmo naquelas

teso

de ser uma atividade

a meu ver falsa~

na obtenção

uma atividade

ma ~ituação

muito especiais

Ainda que não seja uma proTlssão

mente qualificada,

de prática

a partir da exposição

características

no sentido

de costura

vidades

facilita

a

Lnd eperid en
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