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TESE DE DOUTORADO



Objeto da tese

• Investigação das trabalhadoras em facções da região de
Goiânia;

• Histórias de suas inserções laborais no setor de produção e
confecções de roupas;

• Condições de trabalho e gênero;

• Formação escolar e profissional.



Justificativa

• A curiosidade epistemológica para Compreender o universo
empírico das mulheres trabalhadoras em costura;

• Refletir sobre as relações dialéticas entre o subjetivo e o
social.



PRESSUPOSTOS, OBJETIVOS E 
DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 
• Três pesquisas:

• “Mujeres que viven del trabajo a domicílio – El tempo próprio
de las trabajadoras de la ropa de vestir de Goiás” – (JONAS, E.
2001);

• “O trabalho e o processo de saúde-doença das costureiras por
facção - região metropolitana de Goiânia” (PIMENTEL, 2010);



PRESSUPOSTOS, OBJETIVOS E 
DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA
• “A capital goiana do jeans: flexibilidade, subcontratação e

gênero no setor de confecção do município de Jaraguá-GO”
(VILASBOAS, 2015);

• Grupo de Pesquisa – GP-Trabalho, Desenvolvimento e
Políticas Públicas.



OBJETIVOS 

• Objetivo geral: analisar as trajetórias educativo-laborais das
trabalhadoras de facções em Goiânia, trabalho e histórias de
vida;

• vínculo com as cadeias globais de confecções de roupas:
contesto sócio-econômico adverso.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• apreender as especificidades nas relações de trabalho
presentes nas confecções e as conexões com o contexto e as e
as novas configurações do mundo do trabalho;

• investigar as contradições advindas das relações de trabalho
constituídas na produção de roupas;

• identificar as contradições e desigualdades advindas pela
condições de gênero, espaço e o não-espaço da escola;

• refletir como foi construído o aprendizado do ofício pelas
trabalhadoras;

• analisar as condições de trabalho: divisão do ambiente
domiciliar.



DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

• Perguntas:

• As condições de trabalho estão relacionadas com as
transformações no universo do trabalho na
contemporaneidade?

• Analisando a reestruturação produtiva, quais conflitos podem
ser percebidos na subjetividade e na condição de gênero?

• Quem são estas trabalhadoras e como foi a trajetória
educativo-laboral ?

• O trabalho na produção de roupas possibilitou seu sustento e
de sua família? Criou vínculo com a produção das cadeias
globais de confecções de roupas?



PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

• Pesquisa qualitativa, em perspectiva sócio-histórica,

• A pesquisa trouxe o diálogo com as abordagens constituídas a
partir do contexto sócio-econômico do fim do século XX início do
XXI: Cadeia Têxtil e de Confecções (CTC) – Keller (2010);

• globalização/modelo de acumulação flexível/redução do
emprego/trabalho precarizado -Frigotto (1998), Harvey (2007),
Pochmann (2010), Antunes (2008)



PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

• Qualificação profissional - caráter meramente econômico e
voltado para aquisição de habilidade e competências (“Sistema
S”); Vargas (1985); Manfredi (2002); Friedmann (1972); Naville
(1956); Kuenzer (2007); Machado (2007)

• Formação ideológica do auto-emprego (SEBRAE)

• Trabalho e educação – direito dos trabalhadores à educação.
Arroyo (2002); Fernandes (1989), entre outros



PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E FUNDAMENTAÇÃO 
TEÓRICA

• Contextualização história do trabalho e sociedade – Thompson
(1998); Hobsbawm (2001); Braverman (1974); Marx e Engels
(1980); Paiva (1989/2003); Gramsci (2007/2004);

• Contextualização histórica do trabalho no âmbito das
confecções – Suzigan (2000); entre outros;

• Subjetividade - Schwartz (2000, 2003, 2009)

• Discussão de Gênero: Hirata (2003), Abramo (2007), entre
outros.



CAMPO DE INVESTIGAÇÃO, CAMINHO DA INVESTIGAÇÃO, 
INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS E CRITÉRIOS PARA 
ANÁLISE DOS DADOS

• quatro fases produtivas: produção de fios, (preparação para
tecelagem - denominada de fase de fiação), tecelagem na
fabricação de tecidos, o acabamento e a confecção;

• Região de Goiânia: roupas femininas - indústria de confecção;
estamparias; lavanderias; facções (montagem e acabamento),
distribuição no mercado (varejo e atacado), transportadoras e
representantes comerciais (vendas sob encomenda para
outros mercados) Castro e Brito (2010).

• Aglomerados do setor das confecções: Bairro Goyá, Jardim 
Fonte Nova, Itatiaia, Finsocial, Jardim Nova Esperança, São 
Judas Tadeu, Garavelo e Novo Horizonte. 



O caminho trilhado....

• Contato: 1º- trabalhador formal ; 2º- trabalhador informal em
domicílio (facção de acabamento); 3º- profissional autônomo,
4º- trabalhador de lavanderia.



O caminho trilhado....

• Fundamentos teóricos e metodológicos, literatura pertinente;

• A análise documental;

• Dados: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
Confederação Nacional da Indústria (CNI), Sistema Nacional de
Emprego (Sine), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(Senai), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac),
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Sócio-Econômicos (Dieese), Ministério da Educação
(MEC); Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicadas (Ipea), Organização
Internacional do Trabalho (OIT), entre outras.



Rua 44



O caminho trilhado....

• Seis bairros da periferia em Goiânia que possuem
aglomerados de costureiras, foi feito convite verbal a
dezesseis trabalhadoras , duas mulheres de cada bairro;

• Entrevista em profundidade com cinco trabalhadoras.



Análise da produção científica

• A escolha da Categoria – totalidade, foi uma opção tendo em
vista sua articulação com a situação contraditória das relações
de trabalho;

• Gamboa (2013, p. 133) “é na pesquisa que o pesquisador tem
de recuperar a ‘matéria’ em suas múltiplas inter-relações;
apreende o específico, o singular, a parte e seus tecidos com a
totalidade mais ampla; as contradições e os elementos
estruturantes do fenômeno pesquisado.”



A fotografia

• A fotografia também foi utilizada como instrumento de
apreensão do contexto vivenciado. Ciavatta (2009) p. 113), “a
fotografia pertence a um conjunto de processos em que
ciência, técnica e arte estão imbricadas na criação de um
mundo de possibilidades no domínio da imagem.”



Capítulo I - Contexto da indústria têxtil e de confecções 
brasileiras a partir da década de 1990, e o contexto de Goiás.

• 1.1  TENDÊNCIAS INTERNACIONAIS NA INDÚSTRIA TÊXTIL E 
DE CONFECÇÕES

• 1.2 PRODUÇÃO TÊXTIL: O MAIS ANTIGO DA INDÚSTRIA DE 
TRANSFORMAÇÃO NA ECONOMIA MUNDIAL

• 1.3 GOIÁS E GOIÂNIA NO RAMO DAS CONFECÇÕES



Capítulo II - Conceitos que envolvem as relações de 
trabalho e qualificação na realidade das confecções”, 

• 2.1 UM POUCO DE HISTÓRIA: DAS CORPORAÇÕES DE 
OFÍCIOS AO MUNDO INDUSTRIAL

• 2.2 TRABALHADORES NA ESTEIRA DA INTENSIFICAÇÃO DO 
RITMO DE TRABALHO

• 2.3 AS NOVAS FORMAS DE ACUMULAÇÃO DO CAPITAL: O 
TRABALHO NA ACUMULAÇÃO FLEXÍVEL

• 2.4 TRABALHADORAS NAS FACÇÕES: ESPECIFICIDADE NA 
FORMAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO



“uma combinação variável do velho e novo”  (GRAMSCI, 2007)

“ Assim, já ajudei alguém com dificuldade, mas ás vezes, por exemplo, a
pessoa quer começar a ser costureira, isso eu já fiz, pegar aquela pessoa e
ensinar os primeiros passos, mexer com a máquina, costurar um pouco,
isso eu já ensinei, também hoje em dia depois que a pessoa aprende a
mexer com as máquinas, já vai fazendo porque cada um faz um pedaço,
você não tem que montar uma roupa mais, porque o mais difícil para nós
é se eu fosse montar uma roupa, a gente tem que fazer cos, presilhas,
barra, tudo, mas quem faz facção, às vezes ele faz só o pedaço da calça, ás
vezes faz só o passador, só o bolso, então para pessoa que trabalha, assim,
se ele sabe mexer com a máquina, pronto consegue trabalhar. Porque
antigamente a pessoa tinha que aprender fazer a peça inteira, se você for
nessas costureiras das confecções, se você colocar ela pra fazer uma roupa
ela não dá conta. Por exemplo. Se ela passa só o viés de uma blusa, ela vai
passar só o viés, a máquina dela já tá com a peça, já entra a peça no pano,
a outra lá já prepara e ela vai passar só dos lados a costura. Então a
costureira de confecção dificilmente vai dar conta de fazer uma peça
inteira. Ela vai aprender fazer uma coisa na roupa”. (MARGARETE, 2015, p.
65)



CAPÍTULO III - O lugar e o não lugar da escola na vida das 
trabalhadoras em facções

• 3.1 A MARCA HISTÓRICA DA EXCLUSÃO DOS
TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO PROCESSO
ESCOLAR

• 3.2 SE NÃO É PELA ESCOLA EXISTEM OUTRAS
POSSIBILIDADES FORMATIVAS ALÉM DA ESCOLA FORMAL?
MODELOS DE FORMAÇÃO DO MST E CUT

• 3.3 “EU TINHA LOUCURA PARA VOLTAR A ESTUDAR”



“Quero voltar a estudar”

• deixa eu te falar, olha o tamanho do crime que a gente faz
com os outros. Quando meu filho cresceu eu fui em um
colégio lá em Campinas, chamado Damiana da Cunha. Eu
morava na Rua Senador Jaime, então o colégio era pertinho.
Daí eu fui lá e falei para o moço: queria voltar a estudar. Aí ele
perguntou: cadê seu histórico? E eu respondi para ele: não
tenho histórico, [...] eu estudei em um colégio que eu acho
que não devia ser ligado a uma determinada secretaria. A
gente recebia o boletim, não tinha como, como um colégio
naquele fim do Mato Grosso era ligado onde? [...] Mas eu não
tinha documentação nenhuma, então o rapaz respondeu:
então não tem como a senhora voltar a estudar. (MARGARETE,
2015, p. 60).



O lugar da Escola

• “Mas no fundo eu tenho vontade de ter um curso superior.
Então, eu penso, assim, eu tenho vontade de me preparar,
fazer o EJA de novo. Agora tá mais fácil para mim e terminar e
fazer uma faculdade. Minhas meninas fazem faculdade, elas
ajudam também, mas por isso que a gente trabalha muito pra
manter elas na faculdade, a faculdade delas é particular.”
(SARA, 2015, p. 43)



Capítulo IV“ - Trajetória das mulheres trabalhadoras nas 
facções: condições de trabalho e dupla jornada.

• 4.1 TRABALHO E MULHERES: UM PANORAMA GERAL DOS
ÚLTIMOS ANOS DO SÉCULO XX E OS PRIMEIROS DO SÉCULO
XXI

• 4.2 O ESPAÇO DAS OFICINAS DE COSTURA, O DOMICÍLIO E OS
AFAZERES DOMÉSTICOS NAS HISTÓRIAS DAS
TRABALHADORAS

• 4.3 AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E AS VÁRIAS HISTÓRIAS E
TRAJETÓRIAS DO ENVOLVIMENTO COM O FAZER DAS
COSTURAS E FACÇÃO



TABELA N. 1 - Ramos de atividade econômica assumidos por 
homens e mulheres:

Fonte: Relatório Anual Socioeconômico da Mulher. Brasília: Secretaria de Políticas para Mulheres, 
março de 2015, p. 89. (Dados retirados do IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 

2012).



Trabalho precarizado

[...] trabalhei foi numa tal de GR, de peças íntimas. Trabalhava
na ala de camisolas. Aí foi aonde eu fui aprendendo aos
pouquinhos, fui pegando o jeito de costurar. Aí eu saí de lá e vim
pra cá. Eles me mandaram embora, dois meses depois eles me
convidam pra trabalhar na minha casa, me deram as máquinas e
me pediram pra fazer facção. [...] Eles mesmos me deram tudo,
da agulha até as máquinas. Eles me deram tudo pra mim
trabalhar para eles. Disseram: nós confiamos em você e
queremos que você costure para nós, né? Aí eu fazia pijama,
camisola de cetim de malha, ligalight. Daí eu trabalhei pra eles
mais uns 4 anos. (DALILA, 2015, p.78 e 79)



Empregos das mulheres

• Em países como França e o Brasil, a supressão de empregos no
setor industrial é compensada pela criação de empregos nos
serviços, em que a bipolarização também é significativa: por
um lado, há um aumento do número de mulheres que são
gerentes financeiras nos bancos e nas companhias de seguros;
por outro, no mundo inteiro, há um aumento dos “empregos
em serviços” e do serviço pessoal (trabalho doméstico
remunerado, trabalho para cuidar de crianças e de pessoas
idosas etc.). Os efeitos perversos do crescimento do número
de empregos em serviço pessoal são conhecidos: diminuem o
status, já precário e subvalorizado, desse tipo de emprego, em
geral associado à força de trabalho feminino. (HIRATA, p.20)



Figura 3: “Mãos que cortam e costuram o tecido”. 



Figura 4 - “Mãos que costuram o Jeans” 



Marina (2015, p. 76): “já tive que fazer cirurgia para tirar agulha, 
de vez em quando corta dedo com a maquininha. Tem muito 
disso. Já fiz duas cirurgias no dedo.”

Olha eu tenho esse dedo aqui, eu trabalhando na confecção de
jeans, as máquinas são muito pesadas, a agulha é bem mais
grossa. Então a agulha entrou e saiu do outro lado do dedo,
quebrou em três pedaços, e um deles ficou aqui preso. Daí eu
pedi uma colega, que queria chamar a ambulância, mas eu disse
a ela: passa a tesoura que eu retiro a agulha. Daí eu puxei com
a tesoura e retirei. Mas aí sangue espirrou. Daí pedi: pega um
pano depressa para eu amarrar aqui, senão vai sai minhas tripas
(risos). (ELISABETE, 2015, p. 97-98)



Algumas Considerações 

• Articulação formal e informal, trabalho doméstico, artesanal,
familiar, com centralidade na produção.

• As empresas do circuito espacial da fabricação de vestuário no
mundo responderam com estratégias que adequaram-se às
transformações e às novas organizações.

• Cada país do centro do sistema capitalista acomodou-se em
um espaço de atuação. Aos países da América Central, como
por exemplo, o México, bem como os países asiáticos, foram
delegadas, por parte dos Estados Unidos, as fases da costura,
as mais dispendiosas, por causa da intensa utilização da mão
de obra.



Algumas Considerações 

• Embora a produção de confecções de Goiás inicia sua história
a partir da década de 1960, é como polo de confecções que
Goiás se estabelece como grande empreendedor no cenário
nacional;

• As localizações dos Arranjos Produtivos Locais mais arrojados
estão tanto na região metropolitana de Goiânia, quanto em
algumas regiões do interior do Estado de Goiás;

• A política de apoio aos arranjos em Goiás não chegou a se
configurar como uma política de governo.

• A automação tem deixado uma marca desde o século XX, e
continua alimentando a condição de trabalhador
desempregado nesse século XXI.



Algumas Considerações 

• a formação profissional; 

• inserção em uma estrutura produtiva constituída na 
contradição do mundo do capital;

• condição de gênero




