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TRABALHO NAS CADEIAS DE PRODUÇÃO GLOBAL – TRAJETÓRIA 
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GOIÂNIA-GO 

 

 

 

RESUMO  

O estudo intitulado “Trabalho e Qualificação nas Cadeias de Produção Global - 

trajetórias educativo-laboral das trabalhadoras de confecções em Goiânia-GO” buscará 

identificar o público que integra a força laboral, suas trajetórias de inserção e 

permanência nesse setor, bem como sua inclusão na formação escolar formal e 

profissional. A temática a ser pesquisada objetiva melhor esclarecer as relações e 

condições de trabalho que marcam a realidade dessas trabalhadoras na cidade de 

Goiânia. As condições de trabalho estão relacionadas com as transformações no 

universo do trabalho na contemporaneidade? Quais as contradições? Enfim, quem são 

estas trabalhadoras em confecções da região de Goiânia-GO? Qual a trajetória 

educativo-laboral? No que se refere à metodologia, optou-se pela pesquisa do tipo 

qualitativa por entender que suas características básicas permitem a apreensão do objeto 

em tela de uma forma mais abrangente. Nesse sentido, utilizou-se das seguintes 

modalidades de investigação: pesquisa bibliográfica, análise documental e empírica. A 

ferramenta da entrevista aprofundada foi utilizada, pela coerência com o contexto de 

investigação social.  Como principais resultados, evidencia-se a exploração da atividade 

laboral realizada, sobretudo, nos domicílios e, ainda, a formação escolar e profissional 

na contramão do atual contexto de mundialização do capital.  

 

Palavras Chaves: Trabalho. Educação. Facções. Confecções 

 

Introdução 

A pesquisa, em estágio final, tem o propósito de analisar o perfil das 

trabalhadoras em facções
1
 da região de Goiânia, no que diz respeito às trajetórias 

educativo-laborais e suas implicações na inserção social. Nesse sentido, analisar o 

processo não raro carente de educação formal, entretanto, integrado, isto é, 

aprendizagem-trabalho, em um contexto de urgência de sobrevivência sob a ótica de 

trabalho precário, bem como o possível vínculo com a produção das cadeias globais de 

confecções de roupas.  

                                                             
1 Conforme Keller  (2010), facção revela-se com uma parcela específica do processo produtivo, a saber, 

costumam receber as peças ainda por terminar, bem como os insumos, realizam atividades simples e 

repassam as peças para serem encaminhadas para outros processos. 
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A proposta de pesquisar as trabalhadoras em facções, que estão diretamente 

ligadas ao setor de confecções de Goiânia, é estimulada pelo o grande quantitativo de 

mulheres envolvidas no segmento, com substancial aumento, sobretudo a partir da 

década de 1990.  

 As características dessas trabalhadoras confirmam as condições de trabalho 

que carregam a marca da identidade de grande parte dos trabalhadores desse país, quais 

sejam, alta informalidade, parcela envolvida no chamado trabalho a domicílio, a baixa 

qualificação escolar e profissional, o que termina por refletir no processo de 

precarização no setor de confecções, sem o resguardo da legislação trabalhista.  

Com esta perspectiva, a presente pesquisa justifica-se, também, na medida em 

que busca refletir sobre as relações dialéticas entre o subjetivo e o social, isto é, o 

movimento de contradições próprio dos vínculos construídos na sociedade, 

principalmente no âmbito que envolve educação e trabalho. As trajetórias de vida das 

trabalhadoras, o contexto em que estão inseridas no segmento profissional de confecção 

de roupas poderá dialogar com os complexos conhecimentos epistemológicos e 

ontológicos da formação humana. 

 Como objetivo geral, a pesquisa busca analisar as trajetórias educativo-

laboral e de vida de trabalhadoras de facções que compõem a rede de confecção de 

Goiânia, no que tange à sua compreensão do trabalho e da formação na composição das 

suas histórias pessoais, isto é, a centralidade de suas atividades profissionais em um 

contexto hodierno de intensas adversidades sócio-econômicas e a provável constituição 

de vínculo com as cadeias globais de confecções de roupas.  

Os objetivos específicos que a pesquisa almeja atingir passam pela apreensão 

das especificidades nas relações de trabalho presentes nas confecções, e as conexões 

com o contexto e as novas configurações do mundo do trabalho. Nesse sentido, 

investiga-se, a partir das trajetórias de vida das trabalhadoras de facções, as contradições 

advindas  das relações de trabalho constituídas na produção de roupas; identifica-se o 

espaço, ou o não-espaço, da escola nas histórias de vida das trabalhadoras; reflete-se 

como foi construído o aprendizado desse ofício pelas trabalhadoras e analisa-se as 

condições das trabalhadoras costureiras na divisão do ambiente domiciliar. 

Enquanto procedimentos metodológicos, essa investigação tem empreendido 

uma pesquisa do tipo qualitativa, por entender que suas características básicas permitem 

uma melhor apreensão do objeto em sua totalidade, pois “se desenvolve numa situação 



4 
 

natural, é rica em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a 

realidade de forma complexa e contextualizada.” (LUDKE; ANDRÉ 1986, p. 18). 

Os estudos qualitativos, com o olhar da perspectiva sócio-histórica, poderão 

contribuir na valorização dos aspectos descritivos e as percepções pessoais, as quais 

focalizarão o particular como elemento constituinte na globalidade do contexto social.  

Segundo a perspectiva dos estudos qualitativos, o conhecimento científico 

assume o caráter do conhecimento crítico, assim, a teoria crítica contribui para 

apreensão crítica da realidade. O pensamento crítico- científico possui movimentos 

essenciais, a saber, a desconfiança face ao que o senso comum apresenta, e, ainda, o 

questionamento sobre sua própria produção investigativa, nesse sentido, precisa do 

olhar e interpretação de outros sujeitos que possam propor novas indagações.  

A pesquisa científica em uma perspectiva epistemológica exige a organização 

de procedimentos necessários para elaboração da ciência sobre os objetos e os 

problemas concretos revelados pela sociedade. Essa revelação aponta inúmeras 

necessidades, complexas, amplas e provocativas, portanto, há exigências de 

procedimentos, os quais precisam atender ao rigor da pesquisa científica e também 

representam condições ativas e de  possibilidades inovadoras. Conforme Duarte (2012, 

p. 63) 

 

os estudos qualitativos em geral, o objetivo muitas vezes está mais 
relacionado à aprendizagem por meio da identificação da riqueza e 

diversidade, pela integração das informações e síntese das descobertas 

do que ao estabelecimento de conclusões precisas e definitivas. Por 
isso, a noção de hipótese, típica da pesquisa experimental e 

tradicional, tende a ser substituída pelo uso de pressupostos, um 

conjunto de conjecturas antecipadas que orienta o trabalho de campo.  

 

Antecipar os procedimentos que serão realizados pressupõe demarcar a direção 

e o sentido, que embora esteja ancorada no presente, no atual contexto, poderá reafirmar 

a direção significativa do que virá. Nesse sentido, na argumentação de Gamboa (2013, 

p. 30), “A compreensão dessas condições presentes, mas produzidas no passado, dá 

maior sentido às previsões postas no futuro.” O autor afirma o pressuposto histórico 

presente nas relações de produção do conhecimento. 

Para a coleta de dados e informações foram utilizados primeiro um roteiro, para 

um diálogo inicial com as trabalhadoras. Em um segundo momento, realizou-se as 

entrevistas, com caráter aprofundado, com o objetivo de ouvir e registrar as histórias de 

vida das trabalhadoras. Conforme Lanlada (1998, p. 877) “Na realidade, uma história de 
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vida não é uma sequência (uniforme) de acontecimentos, mas é um traçado, por vezes 

sinalizado por acontecimentos marcantes, momentos de transição que confirmam 

trajetórias ou contribuem para as redefinir.” 

A entrevista em profundidade, por se tratar de um contexto de investigação 

social (THIOLLENT, 1987), em que pressupõe o encontro da realidade social com a 

subjetividade dos sujeitos da pesquisa, conforme Lanlada (1998, p. 975)  “permite 

abordar, de um modo privilegiado, o universo subjetivo do ator, ou seja, as 

representações e os significados que atribui ao mundo que o rodeia e aos 

acontecimentos que relata como fazendo parte da sua história.”  

A entrevista possibilitou conhecer alguns pontos essenciais da trajetória de vida 

da população em foco, com ênfase na inserção no trabalho das confecções, 

continuidade, descontinuidade, condições e espaço de trabalho, o lugar da escola, ou sua 

ausência em sua vida, e a construção do conhecimento do ofício.  

O presente texto pretende apresentar de forma parcial a pesquisa desenvolvida 

com as trabalhadoras de facções, bem como alguns resultados advindos do 

desenvolvimento da pesquisa. 

 

O contexto das mulheres trabalhadoras nas facções no Brasil e em 

Goiânia-GO 

No final no século XX e início desse novo milênio, um dos debates necessários 

pautou-se na nova configuração da classe trabalhadora.  Esse debate busca elucidar que 

os trabalhadores ao longo da história vem apresentando suas diferentes formas de 

organização e desenvolvimento em relação às forças produtivas, o que confirma a 

importância e reafirma  a centralidade do trabalho. 

 No processo de construção histórica, o ser humano se humaniza a partir das 

relações desenvolvidas com a natureza, com os outros homens e com a produção dos 

bens materiais para sua sobrevivência realizada pelo trabalho. 

 O trabalho, então, é o que diferencia o homem como espécie e gênero dos outros 

animais. O processo-trabalho engendra uma relação dialética entre o homem e a 

natureza, pois ele a transforma, a humaniza e, ao mesmo tempo, transforma a si mesmo. 

o animal apenas utiliza a Natureza, nela produzindo modificações 

somente por sua presença; o homem a submete, pondo-a a serviço de 
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seus fins determinados, imprimindo-lhe as modificações que julga 

necessárias, isto é, domina a Natureza. Essa é a diferença essencial 

entre o homem e os (...) animais; e, por último, é o trabalho que 
determina essa diferença (ENGELS, 1991, p. 223). 

 

 Braverman (1974) aponta a centralidade do trabalho para a compreensão do 

fenômeno humano. É por meio dele que os homens e as mulheres percebem sua 

humanidade. O autor assevera a importância dos estudos a partir de Marx, que mostram 

como o processo de produção na sociedade capitalista é incessantemente transformado 

para sustentar a principal causa dessa sociedade, a saber, a acumulação do capital. 

 Nessa ótica, o que se percebe é que as evidências de mudanças nos processos de 

trabalho traduzem em efeitos nas formas das relações sociais. Em determinados 

contextos, os processos de trabalho  entram em conflito e, conforme Braverman (1974, 

p. 27), “(...) as mesmas forças produtivas características do fecho de uma época de 

relações sociais são também características da abertura da época seguinte.” Assim, as 

alterações nos processos de produção recaem sobre as relações de produção, bem como 

sobre as relações sociais. 

 Nessa discussão é importante trazer o contexto da mudança do processo de 

produção fordista/taylorista para o desenvolvimento de um novo arquétipo industrial e 

tecnológico, estabelecendo novos padrões de organização e de gerenciamento do 

trabalho. Essa passagem tem  apresentado a reestruturação produtiva, apoiando-se no 

modelo toyotista, também conhecido como acumulação flexível. Conforme Ianni 

(1974), essa acumulação é pautada na crítica contundente ao rigor do fordismo, 

aderindo-se à flexibilidade dos processos inerentes ao trabalho, aos produtos e aos 

modelos de consumo.   

 Conforme Hobsbawm (2002), analisar essa realidade é pensar no legado cultural 

do processo anterior, que culminou no atual modelo de desenvolvimento do capitalismo. 

O trabalhador fordista, que fazia parte da produção em massa, convivia com o 

trabalhador detentor de outro perfil, a saber, polivalente e com maior grau de instrução. 

No novo contexto do processo produtivo outras situações são colocadas, exigindo um 

trabalho sob novas formas, novos padrões de comportamento, assim, instiga-se 

diferentes situações de “participações”. As empresas buscam chamar a atenção dos 

trabalhadores no sentido de aperfeiçoar o processo de trabalho por meio de seu esforço e 

mérito. Este padrão industrial representa muito mais uma forma de administração do 

que uma mudança na situação do trabalhador. Argumenta Braverman (1974, p. 43), a 
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ideia de participação concedida ao trabalhador, por exemplo, a autonomia de adequar a 

máquina, mudar uma simples peça, uma “lâmpada” e “[...] escolher entre alternativas 

fixas e limitadas, projetadas pela administração, que deliberadamente deixa coisas 

insignificantes para escolha”. 

 Para Braverman (1974), no contexto contemporâneo existe uma diferença entre 

modificar estilos de gestão e alterar a posição estrutural do trabalhador na conjuntura 

capitalista. Esta defesa feita em 1974 desvela a postura pouco visível da ordem 

capitalista de se perpetuar no poder por meio da relação exploradora capital-trabalho. 

 Conforme o contexto de mudanças por meio do surgimento de novas 

configurações de trabalho, principalmente o trabalho precarizado, percebe-se o aumento 

do trabalho informal nas cidades brasileiras, sobretudo do grupo de trabalhadores 

desempregados
2
. Buscar a informalidade é uma via de sobrevivência de muitos homens 

e mulheres no contexto atual, nesse sentido, o trabalho domiciliar tem se configurado 

como uma alternativa. 

 Essa realidade é constatada no setor de confecções, isto é, o avanço tecnológico 

e organizacional nas empresas fabris impediu inúmeros trabalhadores ao acesso ou 

permanência aos postos formais das fábricas, obrigando-os a buscar alternativas de 

trabalho e renda.  O trabalho informal, domiciliar, distingue-se por ser uma ferramenta 

que também valoriza o capital, isso é possível por meio de formas flexibilizadas na 

estruturação do trabalho, sobretudo no formato da descentralização da produção da 

indústria.  

 No setor das confecções a subcontratação dos trabalhadores domiciliares 

representa um meio externo à empresa, mas que alimenta o capital. Isso reduz custos, 

sobretudo no âmbito da força de trabalho e dos contratempos que possam apresentar no 

processo produtivo. Para Antunes (2008, p. 108), a intensificação das formas de 

extração do trabalho são óbvias. 

Uma empresa concentrada pode ser substituída por várias pequenas 
unidades interligadas pela rede, com número muito mais reduzido de 

trabalhadores e produzindo muitas vezes mais. As repercussões no 

plano organizativo, valorativo, subjetivo e ideo-político são por 
demais evidentes.  

 

                                                             
2 Conforme Agência Brasileira de comunicação, o índice de trabalhadores desocupados em junho de 2015 

era de 7,9 milhão. Disponível:http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/05/desemprego-ficou-em-79-

no-primeiro-trimestre-de-2015-diz-ibge.html  (Pesquisa em 15/07/2015). 
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 No que diz respeito aos trabalhadores formais no setor têxtil e confecções, estes 

estão distribuídos em organização e produção de empresas de pequeno e médio porte. A 

jornada de trabalho é variada por causa do enorme incentivo ao cumprimento de horas-

extras, sobretudo porque a esse setor em alguns meses do ano exige-se grande produção 

para atender ao mercado consumidor. A pesquisa no Polo de confecções denominado 

Agreste Pernambucano revela o contexto e as condições desses trabalhadores na 

produção de vestuário. Conforme os registros de Silva e Menezes (2011, p. 77) 

 

O horário do expediente é das 7h às 11h30min, de das 13h às 

17h, havendo um intervalo às 15h para o lanche (quinze 

minutos). O registro das horas de trabalho e das horas-extras é 

feito em um caderno, onde cada funcionário anota a hora em que 

chega e em que sai do estabelecimento. O horário estabelecido 

de entrada, de saída e para o lanche é determinado pelo patrão, 

que segue o padrão das outras empresas. O espaço físico é 

bastante fragmentado, geralmente funcionando em garagens, 

sendo constantemente readaptado para atender as necessidades 

de aumento da produção. É em geral muito quente e com pouca 

ventilação. A higiene do ambiente é feita diariamente pelos 

próprios funcionários, no entanto o modo precário como são 

acondicionados os estoques de tecidos produzem uma 

quantidade excessiva de poeira, principalmente durante o 

processo de corte e costura. A estamparia, além de ser o espaço 

mais quente de todo o processo de produção, é também um 

espaço de trabalho com exposição às substâncias tóxicas 

advindas das tintas e das outras substâncias utilizadas durante o 

processo. Vale ressaltar que os jovens trabalhadores, mesmo 

estando expostos à poeira e a substâncias tóxicas, não fazem uso 

de máscaras de proteção.  

 

 Essas condições precárias, somadas ao ambiente de barulho rotineiro por causa 

das máquinas e sem qualquer proteção para os ouvidos, agrava o panorama da situação 

dos trabalhadores das fábricas de roupas. Silva e Menezes (2011) apontam para o 

intenso e fatigante ritmo de trabalho, pois a exigência da produção em larga escala é 

rotineira. Conforme essas pesquisadoras, as empresas de maior porte, o número de 

peças confeccionadas por semana chegam aproximadamente a 40.000. 

Em um panorama geral, o contexto do estado de Goiás conta com 15.516 

confecções formais, conforme dado da Receita Federal- Declaração Anual do Simples 

Nacional/DASN/2011, e quase o dobro na informalidade, com oferta de emprego de 

aproximadamente 200 mil pessoas, direta e indiretamente.  
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 Goiânia apresentou o índice de 68,48% de elevação de oferta de postos de 

trabalho no campo das confecções, conforme Relação Anual de Informações 

Sociais/RAIS do Ministério do Trabalho e Emprego (2011). A especificidade da 

produção da região de Goiânia é de confecções prioritariamente de roupas femininas 

estruturadas com o seguinte perfil: indústria de confecção; estamparias; lavanderias; 

facções (montagem e acabamento); lojas de distribuição no mercado (varejo e atacado); 

transportadoras; representantes comerciais (vendas sob encomenda para outros 

mercados).  

 Conforme dados da Relação Anual de Informações Sociais/RAIS do Ministério 

do Trabalho e Emprego (2011), o município de Goiânia possui 4.905 empresas do ramo, 

com 19.648 empregados. Goiânia apresenta a maior parcela de trabalhadores no campo 

das confecções, com cerca de 85,0% do total de APLs do estado.  

A situação dos trabalhadores da indústria têxtil e confecções tem sido abordada 

a partir de uma visão mais geral da configuração da classe trabalhadora no contexto do 

final do século XX e início do século em curso. Esses trabalhadores estão hoje 

subjugados a uma lógica global de produção que podem intervir muito pouco. Existem 

grandes e famosas marcas que procuram espaços de produção, onde o custo do trabalho 

é reduzido.  

Afirma-se que o valor-trabalho é uma dimensão importante na formação dos 

preços, como alguns autores questionaram o trabalho como principal força produtiva e 

como produtor de valor (GORZ, 1982). Bravermann (1974) parte da expropriação do 

conhecimento gerado pelos trabalhadores, nesse caso há uma inversão, pois longe da 

fábrica fordista, os trabalhadores continuam sendo expropriados do conhecimento, pois 

tem de produzir dentro de uma lógica global de produção. Seu sustendo é derivado de 

peças que subtraem dessa lógica e as comercializam nos finais de semana em feiras e 

locais de grande afluxo de pessoas, ou passam a terceiros para serem comercializadas. 

 Diante desse contexto de mutações
3
 e relações de trabalho e capital 

flexibilizados, o significativo número de trabalhadores na informalidade, especialmente 

de perfil domiciliar e, ainda, o discurso frequente da falta de qualificação para os 

trabalhadores, são os elementos que compõem o atual cenário.  

                                                             
3 Termo cunhado pelos autores Ricardo Antunes e Giovanni Alves  em:  “As mutações no mundo do 

trabalho na era da mundialização do capital.” (2004)  



10 
 

Para além da situação de trabalho precarizado
4
, a situação dos trabalhadores 

pelo Brasil revela a condição análoga à escravidão
5
 em muitos espaços de confecções, 

inclusive envolvendo marcas internacionais. São vivências particulares ou sociais, 

derivadas de relações travadas no mundo do trabalho, sobretudo nas novas 

configurações em curso no contexto atual, as quais podem ser percebidas no âmbito 

mundial, a saber, a restrição aos postos de trabalho estáveis e o crescimento do trabalho 

precarizado e informal como saída possível para aqueles trabalhadores impedidos de se 

inserir no mercado de trabalho formal. 

 Percebe-se a predominância feminina no setor das confecções com a 

peculiaridade em conciliar os trabalhos inerentes à produção de roupas acrescidos aos 

afazeres da casa e cuidado com os filhos. Conforme a entrevistada 3: 

 

Uma coisa que eu também saí da confecção onde eu trabalhava porque 

depois veio filho, ganhei neném. Porque não tinha onde deixar e pra 

achar creche era difícil... aí eu achei melhor cuidar dele em casa, 
trabalhando em casa, cuidando dele em casa. Aí ele estuda à tarde, né? 

De manhã ele fica com a gente aqui, a gente tá trabalhando, tá 

cuidando dele, tá... faz a tarefinha, dá um lanche. (Entrevista 3, p. 18) 

 

Os equipamentos, máquinas de costura, entre outros, ficam abrigados em algum 

cômodo da casa ou às vezes no fundo do quintal, sob precária cobertura. A forma de 

pagamento é, não raramente, feita por peças ou conjunto de roupas confeccionadas, 

mensalmente ou no momento da entrega da produção. A reflexão possível diante dessa 

realidade é perceber a situação de desproteção e exploração da força de trabalho. A 

                                                             
4  Na argumentação de Antunes (2008) o mundo do trabalho no  capitalismo contemporâneo apresenta um 

arrefecimento do operariado industrial e, simultaneamente, concretiza-se  uma ampliação expressiva do 

trabalho assalariado, sobretudo no setor de serviços. Antunes chama de “subproletarização” do trabalho, 

presente nas formas de trabalho precário, parcial e temporário, ligado à informalidade. 

5 O  Relatório (2011) dos auditores fiscais do trabalho- Superintendência Regional do Trabalho e 

Emprego-SRTE/GO registrou a fiscalização em uma empresa de Confecção no período de 30 de maio a 

07 de junho de 2011 na cidade de Aparecida de Goiânia-GO. Referida fiscalização registrou 12 

trabalhadores, bolivianos, homens e mulheres adultos, um adolescente e duas adolescentes, todos 

trabalhando em facção de confecção de roupas que já recebiam cortadas pela a empregadora. Dois bebês e 

uma criança de oito anos, filhos dos trabalhadores, conviviam no mesmo espaço de atividades laborais. O 

ambiente de trabalho não apresentava condições apropriadas conforme o previsto pela legislação: pouca 

iluminação, cômodos pequenos, pé-direito inferior a três metros.  Tratava-se de um pequeno barracão no 

fundo do lote, local de trabalho e moradia. A instalação sanitária era comum aos homens, mulheres e 
crianças.  Os dormitórios dividiam-se em dois espaços, aos solteiros e aos casados. O mau cheiro do 

ambiente, por causa dos tecidos empilhados causando mofo e poeira, se misturava com o mau cheiro do 

sanitário. 
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análise de Marx torna-se atual, sobretudo no que diz respeito à omissão ao cumprimento 

às leis trabalhistas.  

A seção externa da fábrica, da manufatura e do estabelecimento 

comercial, isto é, o trabalho a domicílio, onde a irregularidade é 

a regra, depende, quanto às matérias-primas e às encomendas, 

inteiramente dos caprichos do capitalista, que, no caso, não 

precisa levar em conta depreciação de construções, de máquinas 

etc. e nada arrisca além da pele dos próprios trabalhadores. 

(MARX, 1980 p. 548) 

   

No diálogo com Marx as trabalhadoras das facções, pesquisadas externam suas 

vivências, afirmam descontinuidade, incertezas e desproteção, uma realidade explicita 

no trabalho nas facções, conforme relatos: 

 

Hoje em dia eu penso, porque a costura ela acaba maltratando muito o 

corpo físico da gente, por trabalhar em casa, eu sou muito rigorosa 

comigo mesmo, eu acabo trabalhando de 8 a 9 horas seguida 
(Entrevista 7, p. 42) 

(...) facção é sempre ... você pega as peças e faz. É um serviço que 

além de não ter carteira assinada ele não te dá o direito de nenhum 

benefício sobre o serviço. Porque hoje você trabalha pra um, amanhã 
para o outro, um te paga bem, o outro não te paga. (Entrevista 10 p. 

62) 

Fazer facção, por um lado é bom para o outro é ruim, porque às vezes 

tem semana que você tem muito serviço, outra que você não tem, às 

vezes duas três semanas sem serviço. É muito incerto. (Entrevista 14 
p. 95) 

Facção é assim, tem hora que você recebe direito outra hora ...é 

porque é um serviço muito informal, então às vezes tem gente que 
passa você pra traz (...). Às vezes a pessoa já passa roupa há muito 

tempo, mas a pessoa da facção não sabe o que tá acontecendo com a 

pessoa, daí um belo dia não paga, então às vezes acaba ficando com as 
peças de roupa e começa a vender para ver se cobre o prejuízo. É um 

serviço que não tem um contrato, não tem carteira assinada, 

promissora, não tem nada, a hora que a pessoa falar que não te pago, 
acabou, você não tem nada para fazer. Eu já tomei prejuízo, mas coisa 

pouca, mas tem amiga minha que teve que vender máquina para cobrir 

o prejuízo. (Entrevista 10, p. 66) 

(...) e a gente gasta muito a manutenção de máquina é muito cara, 

linha não tá barata (...) (...) pagam barato para costureira, não gastam 

com linha, nem energia,  nem sindicato, não gastam com nada, só com 
o tecido e levar para loja e vender, o resto tudo eles terceirizam, a 

gente que faz é a gente que perde, eles não perde, no máximo que eles 

gastam em torno de R$ 7,00, eles vendem a R$ 15,00, eles estão 
ganhando 100% na peça. (Entrevista 4, p. 25 e 28) 
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Os relatos reafirmam a existência dessa configuração de trabalho precarizado 

das mulheres em casa, em que as relações individuais são marcadas pela incerteza e 

destituída de organização representativa que resguarde como força social o seus direitos 

de trabalhadoras.  

   Reportar-se a esse universo empírico permite deparar-se com trajetórias de vida, 

as quais podem apresentar inúmeros elementos a serem analisados. São vivências 

particulares ou sociais, derivadas de relações travadas no mundo do trabalho, sobretudo 

nas novas configurações em curso no contexto atual, as quais podem ser percebidas no 

âmbito mundial, a saber, a restrição aos postos de trabalho estáveis e o crescimento do 

trabalho precarizado e informal como saída possível para aqueles trabalhadores 

impedidos de se inserirem no mercado de trabalho formal. 

 Com esta perspectiva, a presente pesquisa justifica-se, também, na medida em 

que busca refletir sobre as relações dialéticas entre o subjetivo e o social, isto é, o 

movimento de contradições próprio dos vínculos construídos na sociedade, sobretudo 

no âmbito que envolve educação e trabalho. As trajetórias de vida das trabalhadoras, o 

contexto em que estão inseridas no segmento profissional de confecção de roupas, 

confirmam o trabalho em permanente relação com os processos de aprendizagem e, 

nesse sentido, o trabalho precarizado em face de uma aprendizagem comprometida. 

 

Trabalhadoras nas facções: trajetórias educativas e de trabalho 

 

 Os relatos das mulheres trabalhadoras nas facções são reveladores no que diz 

respeito a trajetórias educativas e de trabalho, pois existe um movimento ativo entre os 

diferentes percursos em que as pessoas vão vivenciando condições e situações próprias, 

as quais manifestam as mudanças nas várias funções e trabalhos assumidos, empregos, 

desempregos, as incertezas, os saberes, a escolaridade, ou a sua ausência, as 

aprendizagens, os espaços construídos e descontruídos para realização de seus trabalhos. 

 As mulheres entrevistadas apresentam uma faixa etária que segue, 

predominantemente, desde os 20 aos 64 anos. São trabalhadoras desde muito cedo, 

sobretudo pela condição de gênero, nesse sentido, suas trajetórias e vivências laborais 

retratam a necessidade de se envolverem nas atividades produtivas para sua própria 
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sobrevivência e da família.  No relato de Sara e Vitória
6
 é possível perceber a vivência 

na realidade urbana e rural: 

 

Com treze anos eu senti necessidade de entrar no mercado de trabalho. 

Meu pai foi embora e a mãe com 4 filhas, então eu procurei trabalho 
de todas formas.  Naquela época não existia problema menor 

trabalhar, não era tão fiscalizado como hoje, a gente podia trabalhar 

em qualquer lugar. Comecei trabalhar de doméstica, achei pesado, 
meu vizinho vendo a minha situação se ofereceu para me ensinar a 

costurar. (Entrevista 7, p. 40) 

 

A vida lá era muito difícil, porque nóis trabaiava na roça, aí era roça e 
bolsa família o dinheiro que nóis recebia. O dinheiro era bolsa família, 

e a roça era o arroz, feijão, abóbora.  Aí tinha ano lá que não dava 

nada, às vezes num chovia, aí não dava quase nada. Ultimamente lá 
tava dando era muito mato, mais nada. (...) pra fazer aqueles montes, é 

que os homens vão lá e roçam com as roçadeiras, aqueles pauzão 

grosso e toca fogo e aí depois tem que ir lá limpa e avara, que a gente 
chama lá, a gente tem que juntar aqueles paus que não queima tudo, 

porque eles era grosso e juntava tudo num montizinho e depois jogava 

fogo lá pra terminar de queimar e ia limpando lá. (...) Tava difícil, daí 

minha cunhada tava vindo pra cá e chamou nóis pra vir, porque lá era 
muito difícil, lá era R$ 102,00 do bolsa família e nóis tinha que dividir 

com a feira, pra comprar as coisas para sobreviver. A gente se virava 

com o Bolsa Família. (Entrevista 11, p. 68) 

 

 O primeiro relato é a trajetória de uma mulher que vivenciou a transição, desde 

muito cedo, da condição de trabalhadora doméstica a costureira de confecção, sem 

vínculo empregatício, e hoje, na informalidade, dedica-se à facção que montou em sua 

casa. Os vários relatos demonstram que o motivo maior de buscar o trabalho da facção 

no domicílio está na comodidade de cuidar dos filhos e da casa.  A discussão de tempo e 

trabalho realizada por Hirata e Zarifian (2003) permite a reflexão das relações sociais do 

sexo sobre o trabalho assalariado de um lado e o trabalho doméstico do outro, 

reveladores da apreensão do tempo e a produção da existência, situações que  

encontram-se envolvidas, sem perderem suas especificidades, conforme os autores:   

Pois, de um lado, a captação do tempo pelo outro não pode mais ser 
reduzida somente ao tempo de trabalho assalariado. Percebe-se que o 

tempo do assalariamento é condicionado pelo tempo do trabalho 

doméstico. E, quando as mulheres começam a entrar massivamente no 
assalariamento, é sob um status duplo: como assalariados e como 

portadores das condições gerais – temporais – do assalariamento. De 

outro lado, a produção do viver, por interpelar a dimensão útil do 

                                                             
6 Sara e Vitória e as demais entrevistas que constarão a seguir no texto, são nomes fictícios, são 

trabalhadoras de facção, o espaço de suas casas é dividido entre domicílio e a oficina de costura. 
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trabalho, é levada pelas mulheres para além das fronteiras das esferas 

da vida nas quais os homens estão estabelecidos e inscreveram sua do-

minação. Para mulheres, os limites temporais se dobram e redobram, 
trabalho doméstico e profissional, opressão e exploração, se 

acumulam e articulam, e por isso elas estão em situação de questionar 

a separação entre esferas da vida – privada, assalariada, política – que 
regem oficialmente a sociedade moderna. (HIRATA & ZARIFIAN, 

2003, p. 67) 

 

A reflexão dos autores aponta a exploração acumulada e o envolvimento das 

situações de trabalho, doméstico e profissional. A situação, torna-se mais complexa se o 

espaço da realização do trabalho for o mesmo da casa, espaço domiciliar. Ao perguntar 

para entrevistada 11, sobre como realiza o trabalho de costura e da casa, ela responde: 

“Não, eu não desligo a máquina, não, eu vou lá, coloco a panela no fogo, volto costuro, 

vou fazendo lá e aqui.” (Entrevista 11, p. 72) 

O relato de Vitória revela a realidade de uma trajetória de vida e trabalho que 

inicia no espaço rural, assim como outras entrevistadas que nasceram no meio rural ou 

interior e foi crescendo e aprendendo o pesado trabalho rural ou de dona de casa. Em 

uma análise ideológica do contexto apresentado nas entrevistas, a marca da 

desigualdade e pobreza social está presente em todos os discursos das entrevistadas, 

sobretudo em regiões menos abastadas, em que a bolsa família
7
 torna-se condição de 

sobrevivência.  O encontro com a costura e a máquina, para grande parcela dessas 

mulheres, revelou-se como uma oportunidade de meio de vida em face de outras opções 

ainda mais precárias. 

                                                             

7 O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência condicionada de renda que beneficia 

famílias pobres e extremamente pobres, inscritas no Cadastro Único. O PBF beneficiou, no mês de junho 

de 2015, 969.656 famílias, representando uma cobertura de 112,8 % da estimativa de famílias pobres no 

estado. As famílias recebem benefícios com valor médio de R$ 193,59 e o valor total transferido pelo 

governo federal em benefícios às famílias atendidas alcançou R$ 187.716.185,00 no mês. No estado de 

MA, o total de famílias inscritas no Cadastro Único em abril de 2015 era de 1.464.593 dentre as quais: 

 1.041.395 com renda per capita familiar de até R$77,00; 

 143.691 com renda per capita familiar entre R$77,00 e R$ 154,00; 

 145.750 com renda per capita familiar entre R$ 154,00 e meio salário mínimo; 

 133.757 com renda per capita acima de meio salário mínimo. 

Disponível em: http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/relatorio.php#Visão Geral - 

Pesquisa realizada 10/07/2015. 
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Na trajetória das trabalhadoras, quase todas afirmaram que antes de “optarem” 

pela facção em casa passaram por alguma confecção. Algumas vivenciaram a realidade 

da carteira assinada, outras sob a forma de contratos informais e temporários. A 

trabalhadora Sara, quando buscou emprego com o vizinho, foi o primeiro encontro com 

a possibilidade de aprendizagem e um contrato temporário com uma confecção. Em seu 

relato: 

 

 Ele tinha uma confecção de peças íntimas, masculina e feminina, lá 

no Parque Anhanguera, onde minha mãe ainda mora. Daí um dia eu 
bati na porta dele para propor serviço de doméstica, ele se ofereceu 

para me ensinar a costurar. Eles eram da igreja adventista, um pessoal 

muito legal. E as máquinas eram simples, não eram como hoje, eram 
bem lentas e assim eu aprendi a costurar, fazia calcinhas. De lá, 

quando eu saí de lá eles foram à falência, um ano depois. Aí, ele me 

apresentou para um outro amigo deles. Isso foi em 1989. Lá abriu 

falência, eles ficaram com muitas dívidas e não conseguiram continuar 
com a confecção,(...) Daí eu fui lá para o Parque Anhanguera I, seu 

...(nome), eu trabalhei com ele 2 anos, até meus 16 anos. Depois dessa 

época eu me casei, aí eu fiquei 2 anos sem trabalhar, mudei para o 
interior, quando  eu voltei prá cá, precisei trabalhar, fui para uma 

confecção no Setor Sudoeste que faz uniforme, militar, bombeiro, e aí 

que fui conhecer a máquina industrial. Até aí eu não conhecia. Daí 
comecei a trabalhar lá e já guardando dinheiro para comprar as minhas 

máquina, porque eu tinha vontade de trabalhar em casa, já tinha a 

minha primeira menina com 1 ano e pouco de idade. Daí fui 

trabalhando, meu esposo me auxiliando, pensando em comprar a 
minha máquina. Quando eu comprei a minha primeira máquina a 

gente já tava morando nesse setor aqui. Daí já veio a primeira filha e 

eu pegava pouquinho serviço fazendo aqui em casa. (Entrevista 7, 
p.41) 

 

 O relato de Dalila também traz a marca da descontinuidade no trabalho formal 

com vínculo empregatício para o trabalho precarizado, o que marca o novo contexto da 

chamada economia informal, que na argumentação de Antunes (2009) são trabalhadores 

sem carteira assinada, que prestam serviço, mas continuam sendo assalariados, vendem 

sua força de trabalho, portanto fazem parte da classe trabalhadora. Dalila relata sua 

trajetória de um ano na confecção 2005 a 2006: 

(...) 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 
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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. (Entrevista 13, p.78 e 79) 

 

 Os relatos acima reiteram o contexto social que vem se constituindo desde o 

final século XX e nos primeiros anos do século XXI. Essa trajetória de descontinuidade 

e a inserção na facção marcam uma condição de desproteção no que diz respeito à 

legislação trabalhista e maior exploração. Antunes (2009, p. 105) assinala o aumento do 

trabalho feminino, o qual “atinge mais de 40% da força de trabalho em diversos países 

avançados e tem sido absorvido pelo capital, preferencialmente no universo do trabalho 

part time, precarizado e desregulamentado.” Conforme dados da PNAD (2009), a 

participação das mulheres no mercado de trabalho no Brasil é de 43,61%. Dados da 

População Economicamente Ativa (PEA) apontam um salto de 30.530 milhões para 

44.401 milhões, período de 2000 a 2009, da inserção de mulheres no mercado de 

trabalho.  

 Dalila em seu relato, quando questionada sobre o valor de seu salário na 

confecção, respondeu que era o salário de costureira, mais uma gratificação. Quando 

passou a realizar sua atividade como facção passou a receber por peça em torno de R$ 

0,80 a R$ 1,50. (Entrevista 13, p. 79). Antunes (2009) argumenta, ainda, que os 

vencimentos das mulheres são menores do que aqueles designados aos homens
8
. 

Conforme dado divulgado pelo IBGE/2010, as mulheres receberam 72,3% do salário 

médio dos homens em 2010. 

Nesse contexto também é possível perceber, a partir das pesquisas e discussões 

apresentadas por Antunes (2009), a manifestação da contradição; se a ampliação do 

trabalho feminino pôde indicar a concretização do histórico embate pela emancipação 

feminina, “o capital converte em uma fonte que intensifica a desigualdade.” 

(ANTUNES, 2009, p. 110) 

Nesse contexto do capital financeiro, denominado por alguns estudiosos de 

mundialização do capital, propaga nas mudanças sociais o processo de uma nova 

                                                             
8 IPEA. Um retrato de duas décadas do mercado do trabalho brasileiro utilizado na PNAD. Nº 160 -2013. 

Disponível em:   repositorio.ipea.gov.br/bitstream/.../1/Comunicados_n160_Retrato.pdf  . Pesquisa 
10/07/2015
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estrutura produtiva, impregnada de complexidade e desenvolvimento distintos. 

Conforme Batista (2010, p. 173), “Nesse contexto impõe-se uma afirmação ideológica, 

segundo a qual, haveria uma importância da educação básica para a formação 

profissional dos indivíduos.” Dessa forma, a educação torna-se essencial para 

concretização da formação da mão-de-obra, já que nesse momento a exigência da 

formação é mais complexa para satisfazer a ordem do mercado. 

Na voz das trabalhadoras das facções, tanto a escolaridade quanto a formação 

para o trabalho seguem na contramão desse contexto. Para a maioria das entrevistadas o 

lugar da escola em sua trajetória de vida foi pequeno, quase passageiro, embora todas 

falam do desejo de ter estudado mais um pouco. Quando questionadas sobre a 

aprendizagem da costura, praticamente todas afirmam terem aprendido com alguém da 

família, ou vizinho, amigo, apenas uma das entrevistadas envolveu-se com a costura a 

partir de um curso realizado.  

Ao ouvir o relato das trabalhadoras, este remete ao período medieval, séculos XI 

e XII, período das corporações de ofício. A produção nesse período caracterizava-se 

quase somente por meio do artesanato. Neste processo corporativo, o mestre-artesão 

tinha a incumbência de sustentar seus aprendizes. Às vezes os mestres e aprendizes 

eram membros da mesma família e não era evidente a separação entre os meios de 

produção e o produtor. Conforme Braverman (1974, p. 100) 

 

Desde tempos imemoriais até a Revolução industrial o ofício ou 

profissão qualificada eram a unidade básica, a cédula elementar do 
processo de trabalho. Em cada ofício, admitia-se que o trabalhador era 

senhor de um acervo de conhecimento tradicional e dos métodos e 

procedimentos que eram deixados a seu critério. Em cada um desses 

trabalhadores repousava o conhecimento acumulado de materiais e 
práticas pelos quais a produção era realizada no ofício. Oleiro, 

curtidor, ferreiro, tecelão, carpinteiro, pedreiro, moleiro, vidreiro, 

sapateiro e outros,  cada qual representando um ramo da divisão social 
do trabalho, era um repositório da técnica humana para os processos 

de trabalho daquele ramo. O trabalhador combinava, no corpo e na 

mente, os conceitos e habilidades físicas da especialidade.  

     

 

Assim como os mestres do final da idade média faziam parte da família dos 

aprendizes, as costureiras revelam a aprendizagem de forma similar. Marina, Ondina, 

Marta:  “Eu tinha nove anos, comecei trabalhando com lingerie, fui criada com minha 

vó e minha vó pediu uma tia minha, que já trabalhava, para me ensinar.” (MARINA, 
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entrevista 4, p. 20). “Minha mãe foi costureira, então, assim, da gente olhando ela 

costurando a gente foi aprendendo; eu acho que eu já nasci com esse dom.” (ONDINA, 

entrevista 6, p. 35). “Quando a gente era menina, ele (Pai) era alfaiate. Eu sempre ia 

com ele para a confecção; eu via ele infestar o pano, modelar, modelava tudo.” 

(MARTA, entrevista 5, p. 29) 

Junto com esse olhar atento, elas comentam as várias tentativas em retalhos 

costurados e desmanchados muitas vezes até alcançar o objetivo de posteriormente 

tornarem-se ajudante. A presença rotineira desses(as) costureiros (as) detentores do 

conhecimento das técnicas, dos materiais e da prática aproxima-se dos mestres da idade 

média, como argumenta Huberman (1986, p. 54) “ tendo um mestre como empregador 

em pequena escala, trabalhando lado a lado com seus ajudantes.”   

Algumas dessas trabalhadoras hoje já assumem a condição de formação 

profissional para outras. Quando questionei Lúcia se já havia ensinado a alguém o seu 

ofício, ela respondeu: 

Já sim, para três pessoas, quatro com esse aí (risos) (apontou para um 
adolescente de 13 anos que estava costurando). Primeiro eu ensino a 

enfiar a máquina, a dominar a máquina primeiro, daí eu dou alguns 

retalhos, aí peço para fechar o ombro em cima que é mais simples e 
por último ensino a fechar toda a camiseta. 

Lúcia explica, inclusive, os procedimentos para o processo de aprendizagem. “Dominar 

a máquina”, expressão de Lúcia, para muitas trabalhadoras foi a parte mais difícil, 

sobretudo para quem não tinha nenhuma familiaridade com ela. Nas palavras de Vitória, 

trabalhadora que veio do espaço rural do Maranhão para Goiânia, conta sua dificuldade 

em “dominar a máquina”:  “Ah, mulhé, mas aí... (risos) quando eu pisava na máquina 

(risos), a máquina ia rápida, e eu tomava o maior susto, (...) Ela falava na hora de 

rematar, tem que fazer isso, na hora de freiar a máquina eu não sabia, pisei logo de uma 

vez, mas eu não sabia Socorro! Como eu faço?” (Entrevista 11, p. 67)  

 Retomando uma análise de contexto ampliado do mercado de trabalho é possível 

perceber que ao lado das transformações tecnológicas, ocorreram mudanças estruturais, 

como decisões no campo das operações descentralizadas. Nesse sentido, os 

trabalhadores foram convocados a participar dos processos inovadores e dinâmicos 

configurados nesse novo contexto de produção. Dessa forma, os conhecimentos 

exigidos aos trabalhadores seriam desde os conhecimentos formais até habilidades 
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cognitivas e comportamentais voltadas para o exercício de tarefas abstratas e mais 

complexas. 

 Na argumentação de Paiva (1989), as exigências são voltadas para uma 

“atualização das competências profissionais” e “sócio-comunicativas”. Essas são 

consequências das novas tecnologias que, para concretização do trabalho qualificado, 

exige-se qualificação original.  

No que diz respeito ao setor das confecções, a falta de mão-de-obra qualificada 

faz parte do discurso cotidiano dos empresários, administradores e economistas 

envolvidos com essa reflexão, no entanto, a pouca qualificação é uma realidade que 

precisa ser analisada sob o ponto de vista de outros elementos que contribuem para esse 

contexto. Como este setor está marcado pelo trabalho precarizado, o baixo custo  pago 

pela produção das peças produzidas dificulta a presença de trabalhadores qualificados.  

Na discussão de Tartucce (2004, p. 369), a partir dos estudos em Naville, sua definição 

da: 

qualificação como uma relação social permanece extremamente atual, 
no regime do salariado (que separa o trabalhador de seu trabalho), as 

qualificações profissionais – que, em princípio, remetem a capacidade 

qualitativas – são apreciadas por meio de sua hierarquização nas 
classificações profissionais – que medem quantitativamente essas 

capacidades por meio do salário. 

 

A falta de projetos para a qualificação dos trabalhadores do ramo das 

confecções também tem sido revelada em algumas pesquisas. Tem ficado a cargo do 

“Sistema S”
9
, grande parte dessa qualificação. Os sindicatos também têm aderido ao 

Sistema S no sentido de atender a referida demanda. O incentivo com o objetivo de 

abertura de pequenas empresas proporcionado pelo SEBRAE
10

, termina também por 

influenciar, em parte, essa qualificação, sobretudo na  formação ideológica do auto-

emprego, o que sustenta esse atual modelo do capital, flexibilização e desconcentração. 

Revela-se, dessa forma, também como trabalho precarizado, instável e informal. 

(ANTUNES, 2008). 

No entanto, essa necessidade de uma qualificação mais aprimorada “com nível 

elevado de complexidade”, conforme assinalou Paiva (1989),  não é uma demanda para 

                                                             
9 O sistema “S”, ou seja, Senai, Senac e Sesc, instituições privadas e envolvidas aos interesses patronais, 

tinha o objetivo de formar para o mercado especialista em treinar a força de trabalho. 

10 Serviço Brasileiro de Apoio a micro e pequenas empresas ( http://www.sebrae.com.br/setor/textil-e-

confeccoes) 

http://www.sebrae.com.br/setor/textil-e-confeccoes
http://www.sebrae.com.br/setor/textil-e-confeccoes
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as trabalhadoras das facções, as quais trabalham com máquinas de pequeno porte, que 

embora também carreguem uma tecnologia inovadora, ainda assim, as trabalhadoras 

com pouco tempo de contato e envolvimento com a máquina, conseguem desenvolver o 

trabalho. Eleuza
11

 (Entrevista 1, p. 4)  revela “Foi aí eu peguei só a instrução com a 

mulher aqui, sabe? Que é a minha cunhada. (...) aí ela me dava aula por telefone! E eu 

costurava e eu ligava pra ela e falava: Ó, a máquina tá assim, assim() e ela falava de lá 

por telefone pra mim.” Eleuza contou que fez isso muitas vezes, mas ia conseguindo 

realizar o trabalho, sem maiores problemas.  

Em uma primeira análise, pois a pesquisa ainda encontra-se em curso, o que 

pode se dizer que referida realidade justifica de certa forma para o mundo do mercado o 

baixo custo para produção das peças. Dessa forma, a discussão de Tartucce (2004) 

quando ao debate da qualificação profissional também respalda essa realidade das 

trabalhadoras nas facções a medida quantitativa de sua parca capacidade qualitativa das 

atividades desenvolvidas.  

 Em estudo realizado na França, os autores afirmam que o trabalho sempre 

guarda uma dimensão de reflexão, mesmo que velada ou pouco consciente por parte dos 

trabalhadores. Organizados na edição denominada Trabalho e Ergologia – Conversas 

sobre a atividade humana
12

, Duraffourg (2007, p. 68), referido estudo acompanhou de 

perto operárias, consideradas “não qualificadas”, que insistiam em dizer que o trabalho 

delas era simples e monótono, entretanto, ao final da pesquisa, inclusive com o 

envolvimento direto com o trabalho das operárias, os autores revelam: “Por trás dos 

gestos os mais simples, há sensibilidade, estratégia, inteligência, todo um saber-fazer 

amplamente subestimado!”. No caso das trabalhadoras das facções, que em seus 

discursos insistem em afirmar a facilidade de seu trabalho, termina por reforçar a 

ideologia do capital que subestima o saber-fazer e toda a potencialidade das 

trabalhadoras ao produzir sua atividade laboral, dessa forma, o valor a ser pago pode ser 

menor, pois não necessita de muita qualificação, conforme a hierarquia estabelecida 

pela ordem econômica do capital. 

                                                             
11

 Eleuza, nome fictício para entrevistada. Trabalhadora de facção, o espaço de sua casa é dividido entre 

domicílio e a oficina de costura. 
12 Esse livro foi organizado pelos franceses Yves Schwartz e Louis Durrive, ele é pensado como um 

“livro-ferramenta, uma onda boa que nos leva, de conversa em conversa, ao encontro com uma 

perspectiva, uma postura, uma forma de pensar o trabalho (...)” (Apresentação à Edição Brasileira – 

Milton Athayde & Jussara Brito) 
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 Quando o assunto diz respeito a formação escolar, a trajetória de vida das 

trabalhadoras do ofício da costura mostram invariáveis dificuldades e uma permanência 

na escola de no  máximo 7 anos. Essas mulheres apresentam faixa etária entre 20 a 64 

anos e compõem o quadro abaixo, apresentando a população do país de 15 anos e mais 

por faixa etária e nível de escolarização:  

 

Sem 
instrução e 
fundamenta

l 
incompleto 

Fundamental 
completo e 

médio 
incompleto 

Médio 
completo e 

superior 
incompleto 

Superior 
completo 

Não 
determinado 

Total 

15-17 4.427.496   5.159.151  470.921  5.076  291.221  10.353.865 

18-24 6.149.543   6.147.813  10.335.574  996.665  244.190  23.873.786  

25-29 4.821.684  3.161.596  6.819.360  2.218.550  81.728  17.102.917  

30-35 6.936.738  3.125.243  6.101.965  2.495.828  71.089  18.730.863  

36-49 16.814.443  5.717.044  8.854.478  4.264.049  95.073  35.745.087  

50-65 15.732.818  3.208.825  4.311.616  2.770.225  37.934  26.061.418  

> 65 
anos 

10.160.423  991.544  1.069.394  713.364  11.500  12.946.226  

Total 65.043.145  27.511.216  37.963.308  13.463.757  832.737  
144.814.16

4  

Fonte: Censo/ IBGE 2010 

  

 As trabalhadoras das facções apresentam suas trajetórias de descontinuidade e 

pouca aproximação com a escola. No discurso de Sara: 

Até meus 12 anos eu estudei até a 5ª série, eu parei, daí meu pai foi 

embora, virou uma turbulência, eu parei. Eu estudava no Lyceu de 

Goiânia, no centro, pegava ônibus, era muito difícil, o que foi mais 

complicado para mim foi que na época não tinha passe escolar, na 
época o governo não dava isso, e lá era um colégio que tinha nível de 

escola particular, uma exigência muito grande. Eu não conseguia 

acompanhar, minha mãe não conseguia se organizar financeiramente, 
eu decidi parar. (Entrevista 7, p. 42) 

 

 Eleuza revela que estudou antes de vir para Goiânia, no Tocantins, até a 6ª série. 

Em Goiânia nunca conseguiu estudar. Quando foi questionada sobre o motivo de ter 

interrompido os estudos, a resposta é semelhante a de outras trabalhadoras 

entrevistadas: “Porque eu fui casar, engravidar. Casei com um homem pobre demais. Aí 

não tinha mais jeito de estudar mais, aí não tive estudo nenhum mais.” (Entrevista 1, p. 

4). Para Vitória, oriunda do meio rural, o horário do estudo dependia da chegada da 
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professora que vinha da cidade para a roça, em suas palavras: “De tarde, às vezes de 

manhã, aí quando não tinha mais, era até a 5ª série lá, aí a gente foi pra cidade, aí era 

mais para apanhar aula à noite. Aí nóis (...) , no fim da semana, nóis voltava pra roça, 

panhá arroz, capina, planta mandioca.” (Entrevista 11, p. 69). No questionamento 

realizado para todas as trabalhadoras acerca da aproximação ou não da escola, as 

respostas para o distanciamento sempre apontaram para o envolvimento com o trabalho 

e, principalmente, a responsabilidade financeira para com a família. Sara: “(...) foram as 

dificuldades mesmo da época, eu chegava na sala, eu não tinha o livro e nem tinha 

condições de comprar, eu me senti obrigada a trabalhar, mas eu gostava de estudar, 

minhas notas eram tão boas.”(Entrevista 7, p. 43) 

 Pelo exposto, a educação formal exerceu pouco impacto na profissionalização da 

população estudada. Essas trabalhadoras compõem, conforme a tabela acima do 

Censo/2010 IBGE, os 60 milhões que não terminaram o ensino fundamental, ou os 20 

milhões que não terminaram o ensino médio. Pertencem a uma parcela da população 

que construíram suas aprendizagens no círculo familiar, no trabalho e, de forma 

superficial, na escola. Dessa forma, esse segmento possui vulnerabilidades sociais e, 

portanto, necessita que seus integrantes sejam convencidos de seus vários direitos 

enquanto cidadãos. A escola para esse público precisa considerar os saberes e a 

produção em uma dimensão de atividades reais de transformação. Conforme Schwartz 

(2009, p. 268): 

“(...) como, protagonista coletivos, nós operamos continuamente entre, 

de um lado as formas de saberes tendencialmente produzidos 

anteriormente e à distância, sem destinatário personalizado, destinados 
à antecipar e a, de certo modo, normalizar mais ou menos todo agir, e, 

do outro lado, o meio humano, incluindo o sujeito do agir, 

permanentemente reconfigurado pelo produto da dinâmica do vaivém 
anteriores, exige reavaliações, reaprendizagens novas.” 

 

 

Nesse sentido, o direito à educação, acesso e continuidade, precisa ser 

ressignificado, todavia, sem perder de vista os saberes adquiridos ao longo da trajetória 

de vida das mulheres trabalhadoras que se constituem, enquanto profissionais em 

domicílio e, ainda, fazem parte, mesmo sem terem a consciência, da cadeia de produção 

global de confecções. 

 

Algumas considerações  
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O contexto goiano assemelha aos demais espalhados pelo país no ramo das 

confecções e revela a convivência da relação de trabalho com uma articulação formal e 

informal, trabalho doméstico, artesanal, familiar, com centralidade na produção. É a 

produção de moda e confecção goiana inserida nessa condição de regime de grande 

acumulação, o que termina por elevar o desemprego, acelerada extinção e reconstrução das 

habilidades, com ganhos restritos dos salários reais.        

As mudanças no mundo do trabalho são traduzidas em novos conceitos de 

competência, competividade, habilidades, qualidade total e empregabilidade. Nesse 

sentido, assumem importância no atual contexto do país e aparecem como imposição 

ideológica de sustentação dos valores do mercado e do capital, em detrimento aos 

valores humanos. Estes conceitos confirmam, na presente relação de trabalho, a 

fragmentação, a precarização, a flexibilidade e a intensificação da exploração do 

trabalhador. Reforça-se a visão individual de adquirir conhecimentos e condições 

adequadas tão somente para inserção no mercado de trabalho (FRIGOTTO, 2001). 

 A trajetória de vida das trabalhadoras das facções reafirma a peleja para 

sobreviver na condição de excluídas sociais. A condição de gênero só complementa a 

exploração enquanto trabalhadora que acumula o trabalho doméstico, os cuidados com 

os filhos e o profissional, o espaço único entre de trabalho e residência. A trajetória 

revela a disputa histórica entre atividade laboral e escola e, mais uma vez, o trabalho 

esteve e continua na frente. A formação profissional ficou mais evidente como 

aprendizagem na idade média, por meio dos mestres de ofícios, dessa forma, os 

parentes, vizinhos, amigos ensinavam seus ofícios. De forma similar, nas atividades 

inerentes à costura, as entrevistadas, da mesma forma que aprenderam, ensinam o 

“domínio da máquina” e o ofício da costura, o que demonstra que o atual estágio 

avançado do capitalismo convive ainda hoje com os seus rudimentos, inclusive sob o 

ponto de vista de exploração intensa do trabalhador. 

A partir da escuta dessas trabalhadoras nas facções foi possível perceber a 

inserção em uma estrutura produtiva constituída na contradição do mundo do capital. 

Por um lado às trabalhadoras encontram-se coladas no contexto da mundialização 

complexa do capital, entretanto, simultaneamente, inserem-se na lógica da condição 

precarizada, trabalho em domicílio, sem nenhum registro legal que as resguardem, 

enquanto trabalhadoras. Assim, ainda estão no espectro taylorista, isto é, com a 

produção fragmentada, específica, recebem as peças cortadas apenas para serem 

fechadas, etc.  
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Registre-se, por fim, o quanto essa estrutura produtiva compõe a sustentação de 

uma cadeia de produção maior, isto é, o complexo e o rudimentar em íntima associação 

e dependência no contexto atual. Essas são as primeiras impressões advindas da 

pesquisa em andamento.    
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