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RESUMO 

Esta pesquisa buscou identificar as implicações decorrentes das condições 
ambientais, sociais e do trabalho no processo de saúde - doença das mulheres 
costureiras por facção da Região Metropolitana de Goiânia. Teve como 
referência a Tese de Doutorado, Mujeres que viven del trabajo a domicílio – El 
tiempo próprio de las trabajadoras de la ropa de  vestir de Goiás, quanto ao tipo 
de estudo e os sujeitos investigados 10 anos depois, e será referenciado neste 
estudo como pesquisa-referência (Jonas/ 2001). Trata-se de um estudo 
qualitativo realizado junto a 34 costureiras por facção em seu próprio domicílio 
que foi localizado dentre as 59 costureiras selecionadas intencionalmente que 
participaram dos grupos de discussão da pesquisa-referência (Jonas/2001). Os 
dados foram coletados por meio de entrevistas em profundidade e os 
resultados obtidos possibilitaram identificar que a maioria dessas mulheres tem 
idade acima de 55 anos, são brancas, casadas, faccionistas, inseridas neste 
trabalho seja por vocação, necessidade de ajudar financeiramente em casa ou 
por falta de melhores oportunidades de trabalho.  Em sua maioria, têm baixa 
escolaridade, jornada de trabalho excessiva, trabalham mais de 12 horas 
semanais, trabalham além da jornada de 8 horas diárias sem receber nenhuma 
remuneração extra e recebem de 1 a 2 salários mínimos. Além do trabalho 
profissional elas realizam trabalhos domésticos em suas moradias, o que 
caracteriza a dupla jornada de trabalho. O ambiente de trabalho geralmente é 
desprovido de conforto visual, térmico, acústico, com mobiliários inadequados e 
se mistura com o ambiente familiar. Estão expostas a vários fatores de riscos 
físicos, econômicos e ambientais manifestados nos problemas de saúde 
identificados em todas as faccionistas. São mais frequentes: as disfunções 
musculoesqueléticas, os problemas na coluna vertebral, digestivos, varizes e 
hipertensão. A maioria das costureiras identificou como desvantagem nesse 
trabalho dito livre, a falta de direitos e garantias sociais, e como vantagem o 
fato de ter conciliado os vários papeis de mãe, esposa e dona de casa. Quanto 
às realizações esperadas manifestaram que a maior delas, foi contribuir para a 
educação e formação dos filhos. Transcorridos 10 anos após a 1ª investigação 
realizada que serviu de referência para este trabalho, as costureiras atribuem 
os problemas de saúde enfrentados por elas como de ordem hereditária, sem 
ter uma postura consciente sobre o condicionamento a que estão submetidas 
pelo tipo de trabalho. Portanto, pode-se afirmar que, de uma maneira geral, 
elas ainda não se atentaram às questões atuais que ocorrem no mundo do 
trabalho e que está permeado por violações, para a diversidade de fatores de 
risco presentes no trabalho por facção em domicílio, e o impacto da sobrecarga 
do trabalho profissional no domicílio acumulado com a jornada de trabalho 
doméstico e dos cuidados com a família, responsáveis pelas doenças e 
manifestações álgicas.  
 
 
 
Palavras-Chaves: Trabalho informal; Costureiras por facção; Meio Ambiente 
do Trabalho; Processo Saúde-doença; Saúde do Trabalhador. 
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ABSTRACT 

This research sought to identify the implications of environmental, social and 
work in the process of health - disease of women seamstresses by faction of 
the Metropolitan Area of Goiânia. Had as reference the Doctoral Thesis, 
Mujeres del trabajo that live at home - El tiempo de las trabajadores own de la 
ropa de Goiás dress, the type of study and research subjects 10 years later, it is 
referenced in this study as research-reference (Jonas / 2001). This is a 
qualitative study conducted with 34 seamstresses by faction in their own home 
which was located among the 59 selected intentionally seamstresses who 
participated in discussion groups of research-reference (Jonas/2001). Data 
were collected through interviews and the results obtained allowed to identify 
most of these women are older than 55 years, white, married, partisan, included 
in this work is by vocation, need to help out financially at home or lack of better 
job opportunities. Mostly have low education, excessive working hours, work 
more than 12 hours per week, shift work beyond 8 hours without receiving extra 
compensation and receive one to two minimum wages. Besides the 
professional work they perform domestic chores in their homes, which 
characterizes the double workday. The work environment is usually devoid of 
visual comfort, thermal, acoustic, securities with inadequate and mingles with 
the familiar environment. They are exposed to several risk factors physical, 
economic and environmental manifested in health problems identified at all 
partisan. They are more common: the musculoskeletal disorders, spine 
problems, digestive disorders, hypertension and varices. Most seamstresses 
identified as a disadvantage in that said free work, lack of rights and social 
guarantees, and the advantage of the fact that he reconciled the various roles of 
mother, wife and homemaker. Regarding the expected achievements 
expressed that most of them, was to contribute to education and training of 
children. Passed 10 years after the 1st investigation that served as reference for 
this work, the seamstresses attribute the health problems faced by them as 
hereditary factors, without a conscious attitude on the conditioning to which they 
are referred by the type of work.Therefore, it can be stated that, in general, they 
still are not aware of the current issues that occur in the workplace and is 
permeated by violations of the diversity of risk factors present in the work of 
faction at home, and impact of work overload accumulated work at home with 
the day's housework and care of the family, responsible for diseases and 
painful manifestations. 

Key Words:  Informal work; Seamstresses by faction; Environment Work, 
Health-Disease Process; Occupational Health. 
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1. INTRODUÇÃO 

O conjunto de discussões que a presente pesquisa remete, teve como 

precursor a Tese de Doutorado1 realizada no ano 2000 e apresentada no ano 

de 2001, cujo objeto de estudo foi a problemática ambiente de trabalho e as 

mulheres que trabalham por facção no Estado de Goiás, mais especificamente 

na região central e periférica de Goiânia.  E a proposta de dar continuidade ao 

referido trabalho, remete às questões atuais que ocorrem no mundo do 

trabalho e que está permeado por violações. 

Há algumas décadas, o mercado de trabalho vivenciou transformações 

econômicas, sociais e políticas redefinidoras de suas bases de organização e 

funcionamento com novas tecnologias e mudanças na maneira de produzir. 

Dentre as incertezas que essas alterações têm provocado, sobretudo entre 

aqueles que vivem da venda da sua força de trabalho, estão os conhecidos 

problemas do mercado de trabalho, como a precarização do trabalho; e a 

flexibilização das relações contratuais que simbolizam uma perda progressiva 

de direitos trabalhistas historicamente conquistados. 

Houve uma redefinição dos processos de trabalho e dos hábitos de 

consumo, refletindo nas relações interpessoais e na configuração do espaço e 

do tempo social, se tornando visíveis as mudanças na cultura, na família e na 

                                                           
1 - Jonas, Eline, Mujeres que viven del trabajo a domicilio – El tiempo próprio de las 
trabajadoras de la confección de ropa de vestir Goiás-Brasil, 1975-1995. Universidad 
Complutense de Madrid/UCM. Madrid, España. 2001. 
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participação das mulheres na sociedade, tecendo a sua história de luta, que em 

síntese é a história das próprias mulheres costureiras.  

Assim, o estudo proposto é fortalecido pelo debate que se desenvolve 

em diferentes âmbitos da produção do conhecimento, em especial no que se 

refere à área de saúde do trabalhador, envolvendo o ambiente, o trabalho e o 

processo de saúde-doença das costureiras por facção a domicílio na Região 

Metropolitana de Goiânia.  

O trabalho a domicílio por facção é o que gera uma produção de um 

bem ou prestação de um serviço por conta de um empregador ou de um 

contratante mediante um acordo, sendo realizado onde o trabalhador escolher, 

ou seja, no seu próprio domicílio, onde normalmente nem o empregador nem o 

contratante fiscalizam diretamente seu trabalho (Schneider, 1990). 

É uma atividade econômica que se apresenta como novo trabalho, cujas 

formas de organização são variadas, geralmente é uma atividade livre, 

autônoma, invisível e clandestina, precarizada, alienante, sem a proteção de 

leis trabalhistas e benefícios sociais. 

No setor industrial, o setor têxtil e da confecção de roupa são as que 

mais recorrem a este tipo de trabalho, por demandar abundante mão de obra, 

produção descentralizada, pouca qualificação, exigir um reduzido número de 

instrumentos para sua execução como máquina de costura, tecidos, agulha e 

linha, além de poder dividir-se em diversas operações que são distribuídas a 

trabalhadoras remuneradas por facção.  

Esse tipo de organização do trabalho responde ás necessidades 

impostas pelo modelo do Estado mínimo com a globalização neoliberal cujo 
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efeito é devastador sobre o trabalho, incentivado parcialmente por políticas 

públicas, dando desde então lugar a uma grande variedade de práticas (Silva & 

Wolff, 2009). As novas tendências no mundo do trabalho resultaram na 

consolidação de grandes transformações nos anos 70 e, sobretudo, a partir dos 

anos 80 e 90, na indústria das confecções. Oriundas do movimento operário 

europeu dos séculos XIX e XX, após um período de declínio do Estado do Bem 

Estar Social na Europa, e no Brasil, onde a atuação do Estado nunca chegou a 

universalizar os direitos dos trabalhadores (Georges & Silva, 2006).  

Nesse contexto pode se identificar o aumento de novas e velhas formas 

de organização da produção promovendo a intensificação do trabalho, a 

diminuição dos assalariados transformados em trabalhadores sem carteira 

assinada, o aumento do desemprego, a perda de direitos trabalhistas, o 

trabalho temporário, a domicílio, part time, o trabalho autônomo, o 

subcontratado, o trabalho por prazo determinado, por tempo parcial, sob a 

forma de terceirizar, subempregar, ou seja, submetendo os trabalhadores a 

maiores exigências e sobrecargas. Realidade que produz os sem desejos e 

necessidades, sem família e amigo, sem direitos e garantias e submetidos às 

necessidades produtivas, pouco importando se há quebra ou não dos laços 

familiares e afetivos. Quando adoecidos ou acidentados, devem continuar 

produzindo para não prejudicar o sucesso dos resultados (Barreto, 2000). 

Por força deste processo, o meio ambiente de trabalho e o processo de 

saúde-doença, tornaram-se centro das atenções dos trabalhadores inseridos 

nas novas condições impostas pelo mercado de trabalho no âmbito de uma 
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economia globalizada na busca de retorno financeiro em curto prazo e sem 

limites para a exploração do ambiente e do trabalhador. 

Há alguns anos, falar de meio ambiente era sinônimo de ecologia, as 

primeiras imagens que vinham à mente eram a de mar, terra, ar e água. Nos 

últimos tempos, compreendeu-se que o termo meio ambiente se refere a tudo 

aquilo que nos circunda, ou seja, o meio onde as pessoas vivem e convivem 

(Torres, 2007).  

Portanto, o ambiente de trabalho integra esse “meio ambiente”, pois, ali 

o trabalhador passa grande parte de seu dia e, consequentemente, grande 

parte de sua existência. Os males que advêm do local de trabalho e das 

condições de trabalho, e as implicações no processo de saúde-doença fazem 

parte e têm acentuado a preocupação dos estudiosos da área do trabalho.  

Nesse sentido, a Saúde do Trabalhador, importante ramo da Saúde 

Pública, assegurada pela Constituição Federal de 1988, requer uma constante 

discussão e debate propositivo entre setores de governo e instâncias de 

diálogo e Controle Social envolvidos no resultado de um acúmulo histórico, 

traduzido em ações de defesa de um ambiente de trabalho digno e saudável, 

em estudo e intervenção nas relações entre o trabalho e a saúde, a promoção 

e a proteção da saúde do trabalhador, da participação dos trabalhadores nas 

decisões quanto à organização e gestão dos processos produtivos e na busca 

da garantia da atenção integral à saúde dos trabalhadores (Brasil, 2001). 

Partindo desta concepção os trabalhadores são todos os homens e 

mulheres que exercem atividades para sustento próprio e/ou de seus 
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dependentes, qualquer que seja sua forma de inserção no mercado de 

trabalho, seja nos setores formais ou informais da economia. 

No cenário das mudanças políticas e sociais ocorridas nas décadas de 

80 e 90, no contexto da Reforma Sanitária, até os dias atuais, o mundo do 

trabalho e a atenção à saúde dos trabalhadores passaram por significativas 

reformulações. 

De modo geral, a literatura tem apontado para o fato de que um dos 

principais impactos de toda essa reestruturação produtiva na dinâmica do 

mercado de trabalho e no cotidiano de vida dos trabalhadores é o crescimento 

do trabalho domiciliar e das atividades informais (Lopes, 2007). E, o que é mais 

grave, os estudos voltados à segmentação de gênero no mercado de trabalho 

indicam que essas novas formas de trabalho atingem mais fortemente as 

mulheres (Leite, 2004). Além disso, há o fato de que a identidade de mulher, 

mãe de família, é, em grande parte, mesclada com a de trabalhadora. 

Na nova dinâmica produtiva, em Goiás, segundo estimativa dos 

sindicatos da classe, a informalidade surge com destaque na área de 

confecção da roupa, tendo a presença principalmente das mulheres 

trabalhando por facção, desprovidas de proteção trabalhista e seguridade 

social que, dia-a-dia negociam seu trabalho individualmente com as empresas.  

Analisando este fenômeno, leva-se em conta um universo maior, pois há 

uma mudança de valores sociais nesse caso. A mulher deixou de ser apenas 

uma parte da família para se tornar a única responsável por ela em algumas 

situações.  
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No Brasil, pesquisar o cotidiano das costureiras por facção é um fator 

relevante, uma vez que o trabalho das mulheres não depende tão somente da 

demanda do mercado e das suas qualificações para atendê-la, mas, decorre 

também de uma articulação complexa de características pessoais e familiares. 

A presença de filhos, associada à sua posição no grupo familiar, como cônjuge, 

chefe de família, entre outras como à necessidade de prover ou complementar 

o sustento do lar, são fatores que estão sempre presentes nas decisões das 

mulheres de ingressar, permanecer ou deixar o mercado de trabalho.  

Identifica-se que o trabalho profissional em domicílio, é paralelo com a 

sua dedicação à vida doméstica. Elas têm a atividade de costureira como um 

trabalho profissional remunerado, enquanto as atividades relacionadas ao 

cuidado da família e da própria casa, não são reconhecidas e nem 

remuneradas, é socialmente atribuído às mulheres e incorporado por elas 

como as atividades cotidianas e vistas como uma obrigação de seu sexo.  

O tempo dedicado a essas obrigações fora do tempo de trabalho que 

poderiam ser transformados em tempo livre para si, considerado seu tempo 

próprio2, elas escolhem para cuidar dos afazeres domésticos, ocorrendo uma 

sobrecarga, excesso de jornada de trabalho, exposição a diversos fatores de 

risco, e possivelmente a logo prazo agravos a saúde (Jonas, 2001). 

Certifica-se que entre os determinantes da saúde do trabalhador estão 

compreendidos os condicionantes sociais, econômicos, tecnológicos e 

organizacionais responsáveis pelas condições de vida e os fatores de risco 

                                                           
2  É o tempo que a trabalhadora dedica para o seu descanso, lazer, cuidar de si, 
realizar as atividades que gosta e dá prazer, fora do tempo dedicado ao trabalho. 
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ocupacionais, físicos, químicos, biológicos, e mecânicos presentes nos 

processos de trabalho. Assim, as ações de saúde do trabalhador têm como 

foco as mudanças nos processos de trabalho que contemplem as relações 

saúde-trabalho em toda a sua complexidade, por meio de uma atuação 

multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial (Brasil, 2001). 

Portanto, as ações de saúde do trabalhador apresentam dimensões 

sociais, políticas e técnicas indissociáveis. Como consequência, esse campo 

de atuação tem interfaces com o sistema produtivo e a geração de riqueza 

nacional, a formação e preparo da força de trabalho, as questões ambientais e 

a seguridade social. De modo particular, as ações de saúde do trabalhador 

devem ser integradas com outros setores, uma vez que os riscos gerados nos 

processos produtivos podem afetar a população em geral (Brasil, 2001). 

Diante desta nova realidade, essa questão tem inquietado, de forma 

mais contundente, vários profissionais da área de Saúde do Trabalhador, pois, 

estão especificamente envolvidos com o processo de cuidar do trabalhador, 

que investem grande parte de seus esforços no emprego, no qual dedicam ao 

menos 8 horas diárias ao serviço, significando 1/3 do dia, durante 

aproximadamente 35 anos e, quase sempre desconhecem os agravos a que 

estão expostos, não existindo prevenção, e aumentando significativamente as 

doenças relacionadas ao trabalho. Neste caso, a preocupação é mais 

especificamente com a saúde das costureiras por facção, categoria que hoje se 

encontra grande parte inserida no trabalho informal sem respaldo legal, sem 

saúde e segurança no ambiente de trabalho, expostos aos mais diversos tipos 

de agravos relacionados ao trabalho com implicações para sua saúde. 
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Os resultados obtidos através deste estudo poderão constituir 

informações preliminares para os próximos estudos teórico-científicos na 

abordagem da saúde da mulher trabalhadora e auxiliar na construção das 

Políticas Nacionais específicas. Portanto, não existe a pretensão de esgotar as 

análises a cerca das implicações do trabalho informal domiciliar na saúde das 

costureiras por facção, mas apontar algumas considerações visando 

caracterizar e discutir as questões identificadas sobre este segmento. 

Nesse sentido, identificou-se as implicações decorrentes das condições 

ambientais, sociais e do trabalho no processo de saúde-doença das costureiras 

por facção da Região de Metropolitana de Goiânia. E ainda: as doenças que 

mais acometeram as costureiras, os fatores que contribuíram para os agravos 

à saúde da trabalhadora, a forma de organizar o seu tempo próprio, as 

vantagens e desvantagens desse trabalho dito “livre”, o cumprimento dos 

vários papéis, a forma de organizar o espaço doméstico, seja nos aspectos 

físicos, sociais e familiares, as mudanças no perfil das costureiras por facção 

após 10 anos da realização do estudo referência. E ainda, os objetivos 

alcançados nos últimos dez anos. Para a análise, buscou-se a correspondência 

entre o discurso e as perspectivas que criaram em sua vida de trabalho 

autônomo e independente, a partir de sua experiência, ao longo de sua carreira 

e uma abordagem da trajetória do contexto econômico, mercado de trabalho, 

inserção do trabalho feminino, para, em seguida, identificar o processo de 

saúde e doença das costureiras por facção. 

 O desafio, portanto, esteve em identificar o processo de precarização 

social do trabalho das costureiras, as diversas formas de organização do 
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trabalho e o trabalho flexível, o ambiente e as condições de riscos visíveis e 

invisíveis a que estão submetidas, assim como suas implicações à saúde no 

exercício de sua atividade laboral no decorrer desses últimos dez anos.  
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2. PANORAMA HISTÓRICO DA REESTRUTURAÇÃO 

PRODUTIVA E DO TRABALHO  

2.1. Contexto econômico  

O processo de mudança na economia global nas últimas décadas e a 

reestruturação produtiva reconfiguram as relações de trabalho, demonstrando 

que o mundo do trabalho e os trabalhadores confrontam situações novas e 

inéditas, que estão ligadas a elementos que se desenvolvem simultaneamente, 

às inovações tecnológicas, à economia globalizada e à reorganização 

empresarial, que asseguraram em muitos países, ao longo do século XX, um 

conjunto de direitos, que passaram por acentuadas modificações. 

Para acompanhar as transformações dos modelos de produção e de 

trabalho, assim como a inserção das mulheres no trabalho, será delimitado um 

processo histórico das mudanças e das transformações que passaram a ser 

vistas a partir principalmente do século XVIII até os dias atuais do século XXI. 

As mudanças no mercado de trabalho podem ser analisadas 

subdivididas em períodos. No primeiro, a partir de 1914, surge um modelo de 

produção em massa que revolucionou a indústria automobilística a partir da 

introdução da primeira linha de montagem automatizada, o método de 

produção fordista, que exigia vultosos investimentos e grandes instalações 

(Barreto, 2000). 

As décadas de 50 e 60 mantêm a marca do atraso tecnológico, 

persistindo a presença de equipamentos obsoletos na indústria têxtil levando a 

uma redução da produtividade e queda da competitividade.  
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A partir da década de 70, o Fordismo entra em declínio e a produção em 

massa começa gradativamente a ser substituído pela produção enxuta, modelo 

de produção baseado no Toyotismo.  A resistência dos trabalhadores, o 

fortalecimento dos sindicatos, as crises econômicas internacionais como a crise 

do petróleo em 1973, e a decadência do Estado de Bem-Estar Social, 

marcaram o fim de um modelo de produção (Silva & Wolff, 2009). 

O novo modelo, japonês, conhecido como toyotismo possui técnicas de 

gerenciamento que reduzem o custo da produção, desde o fornecimento da 

matéria-prima até o produto final. São características do toyotismo a 

flexibilidade, o sistema de fornecimento Just in time3, a cooperação, e a 

articulação por meio de redes de empresas, uma nova configuração de cadeias 

produtivas em que os setores de produção foram colocados fora das fábricas, 

agora com uma estrutura organizacional horizontal e não mais vertical. A 

finalidade desta forma de organização é a de suprir a demanda colocada no 

momento exato Just in time, bem como atender um mercado diferenciado, 

dotado de públicos cada vez mais específicos (Lavinas, 2009). 

Estas características desenvolveram-se no Japão devido à influência 

cultural em que se estrutura aquela sociedade, um modelo de economia e 

produção pautado pela organização familiar que determina a administração, o 

gerenciamento e o financiamento da produção, e também por permitir a 

                                                           
3 O Just-in-time é uma proposta de reorganização do ambiente produtivo assentada no 
entendimento de que a eliminação de desperdícios visa o melhoramento contínuo dos 
processos de produção, é a base para a melhoria da posição competitiva de uma 
empresa, em particular no que se referem os fatores com a velocidade, a qualidade e 
o preço dos produtos. Determina que nada deve ser produzido, transportado ou 
comprado antes da hora exata. Pode ser aplicado em qualquer organização, para 
reduzir estoques e os custos decorrentes. 
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participação de livre concorrência do mercado, mais flexível, capaz de se 

adaptar rapidamente à instabilidade do mercado através da cooperação 

(Castells, 1999 apud Araujo & Lima, 2010). 

A substituição de um modelo de produção e acumulação baseado na 

rigidez produtiva ocorreu por um regime fundamentado em uma maior 

flexibilidade dos processos, produtos, padrões de consumo, mercados e da 

organização do trabalho. 

Em virtude da ascensão do novo regime, novas formas de flexibilização 

dos contratos e da força de trabalho foram estabelecidas, como a terceirização, 

a informalidade, e tiveram entre os principais impactos da reestruturação 

produtiva na dinâmica do mercado de trabalho e no cotidiano de vida dos 

trabalhadores a crise do trabalho protegido e suas interfaces com o 

crescimento das atividades informais (Navarro, 2003). O desemprego cresceu 

e começaram a eclodir greves em todos os setores, inclusive no setor têxtil, 

marcando um período de insatisfação e resistência popular (Harvey, 2008).  

Durante os primeiros anos da década de 1980, a crise brasileira se 

acentua no Governo Sarney (1985-1990), com um quadro de hiperinflação 

associado ao impasse político-administrativo do governo federal. No Governo 

Collor (1990-1992), com o processo de abertura comercial e a chamada 

modernização, predomina a inflação, a política recessiva que produz índices 

recordes de desemprego. O ônus da crise mais uma vez recai sobre os 

trabalhadores (Cacciamali, 2010). 

 A incerteza e o aumento do desemprego implicaram diminuição dos 

salários reais, somando-se a isso a expansão contínua da informalidade. 
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Nesse quadro, ocorre também o crescimento explosivo de micro e pequenas 

empresas têxteis na década de 1990, que podem ser consequência da 

expulsão de enorme contingente de trabalhadores do mercado formal de 

trabalho e das tentativas desses trabalhadores de se reinserir no mercado 

(Jinkings & Amorim, 2006). 

O crescimento econômico recuperou-se durante o Governo de Itamar 

Franco (1992-1994), devido ao sucesso do Plano Real. Em contrapartida, não 

recuperou, nas atividades industriais, as que dão maior dinamismo ao conjunto 

da atividade econômica. A consequência foi à elevação da taxa de desemprego 

a um patamar permanentemente maior nos anos seguintes, mantiveram a 

tendência de aumento da ocupação no mercado de trabalho informal 

(Cacciamali, 2010). 

A historicidade desse contexto estrutural do mercado de trabalho no 

Brasil foi bastante precário, porém, a dinâmica e o desempenho do mercado de 

trabalho na primeira década de 2000, distinguiram-no das décadas anteriores 

(Moretto & Proni, 2010). Acarretou maior inclusão social por intermédio do 

emprego, diminuiu os índices de pobreza e elevou o bem-estar. Na sequência 

sintetizam-se os principais resultados entre 2000 e 2010. 

No ano 2000, desenha-se um ambiente econômico mais promissor que 

o da década precedente, com efeitos benéficos sobre o mercado de trabalho. A 

melhora registrada, todavia, não se sustentou, tendo sido prejudicada nos 

primeiros anos, tanto por fatores adversos externos quanto internos: o 

desaquecimento da economia americana, exacerbado pelos atentados 

terroristas de 11 de setembro de 2001; e no plano interno, as turbulências que 
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marcaram o país no ano eleitoral de 2002 suscitaram incertezas de várias 

ordens, acarretando aumento do risco Brasil, acentuada desvalorização 

cambial, crescimento das taxas de juros e da inflação (Toni, 2010). 

Muito embora, no ano de 2004, a situação da economia nacional 

vivenciou uma inesperada dinâmica de recuperação, posto que a taxa de 

desemprego, depois de três anos de sucessivas altas, recuou. Constatou-se, 

então, a reversão do mercado de trabalho e a retomada do emprego formal 

começou a se intensificar, houve uma inversão no cenário das ocupações: 

atualmente, de cada 10 ocupações geradas, oito são formais e duas informais. 

Nos anos 90, em cada 10 ocupações, sete eram informais e três formais 

(Mendonça, 2004). 

Na esteira desse fenômeno, se admitia que fosse possível dar sequência 

à consistente trajetória de queda do desemprego até que em 2008, eclodiu a 

crise internacional que paralisou as transações externas e afetou o setor 

produtivo, provocando um período de estagnação que se estendeu até o 

primeiro trimestre de 2009, afetando o desempenho do mercado de trabalho de 

2008 e impactando negativamente o comportamento do emprego no 

transcorrer de 2009 (Souza, 2010).   

Nas últimas quatro décadas, a economia brasileira registrou quatro 

importantes movimentos de inflexão desaceleradora do nível de produção, com 

importantes impactos sobre o consumo, investimento, emprego e renda. No 

início das décadas de 1980 e 1990, o Brasil conviveu com a recessão. Entre 

1981 e 1983, houve a crise da dívida externa, enquanto a queda da produção, 

durante os anos de 1990 e 1992, deu-se por conta da adoção de políticas 
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ortodoxas de combate à inflação e da abertura comercial que foi implementada, 

o que desestruturou as atividades industriais e teve efeitos também muito 

deletérios sobre o mercado de trabalho. Nos períodos de 1998 e 1999 e de 

2008 e 2009, o Brasil registrou importante desaceleração econômica, ambas 

relacionadas às crises de origem financeira. Em suma, esse período foi 

marcado por um movimento consistente de reestruturação do mercado de 

trabalho no Brasil (Pochmann, 2010).   

Diante deste panorama histórico do contexto econômico, pode-se 

recorrer a vários indicadores e a diferentes fontes de informação, para obter 

uma visão geral das mudanças ocorridas ao longo da década e identificar 

algumas tendências no mercado de trabalho nacional. Não se pretende fazer 

uma análise exaustiva sobre o tema, apenas mapear algumas questões de 

destaque, tomando como referência os atributos dos trabalhadores, tais como 

gênero, os principais resultados do comportamento do mercado de trabalho 

formal sendo priorizadas as informações oferecidas por institutos de pesquisa 

como, a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD), Relação 

Anual de Informações Sociais (RAIS), Cadastro Geral de Empregos e 

Desempregados (CAGED), que contempla recortes geográficos de interesse 

coletivo, o Brasil, a Região Centro-Oeste e Goiás, fazendo um panorama geral 

das principais transformações, ou seja, uma breve síntese da sociedade 

brasileira, e dinamismo do emprego nas ultimas três décadas, para tal, foi 

selecionada os anos de 2000 e 2009 da série histórica.  

Pela estimativa dos dados do IBGE/Censo (2010), a população do Brasil 

totaliza 185.712.713 habitantes, em 2000 a soma era de 169.799.170, em 
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2010, 13.677.475 habitantes estão na Região Centro-Oeste e 11.636.728 em 

2000, destes, 5.849.105 residem em Goiás, sendo que no ano 2000 eram 

5.003.228 habitantes. Tanto no país quanto em Goiás, a população feminina é 

ligeiramente superior à masculina. No Brasil, 49,22% dos habitantes são 

homens, ou seja, 83.576.015 habitantes, enquanto as mulheres somam 

86.223.155 habitantes, e correspondem a 50,78% da população total. Pelos 

dados do Censo, a população feminina no Estado de Goiás é de 2.510.790 

habitantes, sendo 18.352 mulheres a mais que o total de homens. 

Neste período em que houve um aumento da população, as estatísticas 

retrataram o aumento da taxa de desemprego, que saltou de um patamar 

médio de 6,6%, no governo Sarney, para quase 8,5% no mandato de 

Collor/Itamar; teve novo salto para 10,2% no primeiro mandato do presidente 

Fernando Henrique Cardoso e para 11,7% no segundo; foi reduzido para 

11,3% no primeiro mandato do presidente Lula e a previsão que era de 

terminar o segundo com média anual de 9%, o que representa o menor valor 

médio desta taxa de desemprego para todo o período entre 1985 e 2010, 

apesar da crise que atingiu o Brasil, a taxa de desemprego reduziu para 8,3% 

em 2009, ficando dentro do previsto para o segundo mandato do governo Lula 

(Pochmann, 2010).   

O mercado de trabalho sofreu arranhões entre 2008 e 2009, mas 

continua abrindo vagas e remunerando melhor no País. Este comportamento é 

inédito na história do emprego formal, o que resultou no aumento da 

formalização da força de trabalho brasileira. Ao se computar a geração de 

empregos celetistas no primeiro semestre de 2010, com base no CAGED, da 
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ordem de 1,4 milhões, o montante de empregos gerados neste período alcança 

o patamar de 14 milhões de empregos.   

No que tange a geração de emprego verifica-se que no período de 2000 

a 2009, também ocorreu em Goiás uma notável expansão dos postos de 

trabalho. Este resultado demonstra um ganho sem precedentes na 

formalização da força de trabalho, com importantes repercussões em termos 

sociais e econômicos, visto que representa uma melhoria social, decorrente do 

fato de que estes trabalhadores são amparados legalmente, com salários mais 

altos e outros benefícios. Goiás é o nono Estado com o maior crescimento 

absoluto em número de empregos e o décimo em crescimento percentual.  O 

resultado do estado de Goiás é o melhor da região Centro-Oeste no período. 

A expansão do emprego formal tem-se refletido na redução da Taxa de 

Desemprego4 e aumento da População Ocupada no mercado de trabalho de 

acordo a População Economicamente Ativa (PEA)5 entre 2000 e 2009 (Tabela 

1).  O aumento da População Economicamente Ativa (PEA) em Goiás e no 

Brasil, no ano de 2009, foi o melhor da série histórica, em termos absolutos. A 

forte geração de empregos no período fez com que crescesse sua participação 

em relação ao total de postos de trabalho no país (Tabela 1). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 percentagem das pessoas desocupadas, em relação às pessoas economicamente 
ativas. 
5 É composta pelas pessoas de 10 a 65 anos de idade que foram classificadas como 
ocupadas ou desocupadas na semana de referência da pesquisa. 
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Tabela 1. Total de ocupados e taxa de desemprego Brasil e Goiás, 2000/2009 (em mil). 
 

ANO 

Brasil Goiás 

PEA 
População 

Ocupada 

Taxa de 

Desemprego 

(%) 

PEA 
População 

Ocupada 

Taxa de 

Desemprego 

(%) 

2000 76.158 64.705 15.04 2.399 2.106 12.21 

2009 101.110 92.689 8.33 3.300 3.043 7.79 

 
Fonte:  IBGE/PNAD, 2009. 
 

A expansão do emprego formal tem-se refletido na redução da taxa de 

desemprego. Segundo dados da PNAD, de 2000 para 2009 o indicador citado 

no Brasil passou de 15,04 % para 8,33%, e em Goiás, de 12,21% para 7,79%. 

Considerando que no final de 2008 a economia brasileira estava sob os efeitos 

da crise financeira internacional, este resultado é considerado muito positivo. O 

IBGE contou no ano passado, 2009, com 92,7 milhões de pessoas ocupadas.  

No entanto, apesar de haver redução da taxa de desemprego, aumento 

da participação das mulheres no mercado de trabalho, acumulando mais anos 

de estudo e da renda dos trabalhadores ter crescido 19% nos últimos oito anos 

a diferença salarial entre os sexos teve pouca alteração. Segundo IBGE (2010) 

as mulheres em 2010 receberam 72,3% do salário médio dos homens. Em 

2003, a razão era de 70,8%, houve uma redução de apenas 1,5 pontos 

percentual na discrepância. A maior diferença salarial entre homens e mulheres 

acontece em Belo Horizonte, onde o sexo feminino consegue receber 

mensalmente apenas 66,9% do que ganham os homens, praticamente o 
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mesmo que ocorria em 2003 (66,2%). Em São Paulo, o salário das mulheres 

alcançou apenas 71,9 %, menos que a media nacional.  

Apesar dos avanços observados, a mulher ainda faz parte de uma 

inserção ocupacional mais estreita e desvalorizada, concentrada no setor de 

serviços (especialmente os domésticos), estando relacionado à construção 

social e cultural de que as atividades menos complexas são inerentes as 

mulheres, fato que não diminui o papel da mulher como mãe, esposa e 

responsável pela administração do lar, mas configura um quadro de 

discriminação ao trabalho da mulher na sociedade. E ao analisar os diversos 

papéis desempenhados na sociedade pela mulher, na verdade, a decisão de 

participar do mercado de trabalho acaba sendo mais complexa do que a 

masculina o que deveria ter uma equiparação salarial entre os gêneros. 

2.2. Mudanças no mundo do trabalho: expansão da inf ormalidade  

A precarização social do trabalho se expressa, fundamentalmente, pela 

desregulamentação do mercado, provocada pela crise do fordismo e a 

transição para um modelo de acumulação flexível, bem como no desemprego 

estrutural. As novas e precárias formas de contratação da mão de obra têm 

adquirido relevância, à medida que vêm remodelando as formas de produzir e 

os modos de organizar o trabalho, reordenando as relações sociais 

constituídas nesse âmbito, cujas consequências têm conduzido, não raras 

vezes, a situações desfavoráveis para os trabalhadores (Druck et al., 2010). 

No caso do Brasil, a precarização do trabalho constitui-se em um 

fenômeno expresso das mudanças nas formas de organização do trabalho, na 
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legislação social e do trabalho, no papel do Estado e suas políticas sociais, na 

atuação dos sindicatos e das instituições públicas e associações civis, 

renovando e reconfigurando a precarização histórica e estrutural, que tem hoje, 

caráter abrangente, generalizado e central, está presente tanto nos setores 

mais dinâmicos e modernos do país, como nas indústrias de ponta, quanto nas 

formas mais tradicionais do trabalho informal, por conta própria, autônomo; e 

atinge tanto os trabalhadores mais qualificados quanto os menos qualificados 

(Druck et al., 2010). 

Neste cenário de economia globalizada e de forte competição, a 

indústria do vestuário foi duramente atingida, tendo como consequência, a 

reestruturação do setor e a flexibilização das relações de trabalho, as 

empresas passaram a descentralizar suas atividades de produção em 

diferentes espaços territoriais e, na maioria das vezes, o trabalho das mulheres 

foi incorporado ao próprio domicílio, cujo objetivo primordial é a redução dos 

custos, especialmente os encargos sociais (Neves, 2006). 

Comparados a outros setores, o setor de confecções avançou pouco nas 

máquinas e modo de execução de trabalho. A confecção é a área menos 

automatizada da cadeia têxtil. Pois, o trabalho é em grande parte manual e não 

dispensa a força de trabalho das costureiras. Mas, se quanto à tecnologia não 

houve muitos avanços, o capitalismo encontrou outra forma de aumentar a 

produção e diminuir seu custo, através da terceirização (Silva, 2009). 

Como boa parte dos estudos tem apontado a terceirização do trabalho, é 

sinônimo, na maioria das vezes, de superexploração da força de trabalho 

referenciado como fraudulento ou predatório, que busca a redução de custos 
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mediante exploração de relações precárias de trabalho e que, para tanto, 

recorre à utilização de subcontratação de mão-de-obra, trabalho domiciliar, e o 

trabalho sem carteira assinada. E, o que se observa, é uma flexibilização de 

direitos trabalhistas, como um mecanismo de tentar neutralizar a regulação 

estatal e a regulação sindical (DIEESE, 1994 apud Navarro, 2003). 

Nesse contexto de mudanças chegam ao Brasil às receitas de 

flexibilização do mercado de trabalho, sob a alegação de serem estimuladoras 

da acumulação de capital, do crescimento econômico e do emprego. No Brasil, 

a flexibilização das leis trabalhistas ou a desregulamentação trataram de 

modificar principalmente as conquistas garantidas pela Consolidação das Leis 

Trabalhista (CLT) na década de 40. A terceirização não onera o capital, pois 

requer poucos encargos.   

Diante dessa reestruturação produtiva, verifica-se uma expansão da 

flexibilização do trabalho, o que significa que as leis do mercado e a vontade 

autônoma de empregados e empregadores passa ser os eixos das relações de 

trabalho. Como são previsíveis, os que ficam com a pior parte são os setores 

mais frágeis desta relação, ou seja, os trabalhadores. Esta flexibilização do 

trabalho, implica  

 
1 - No fim da estabilidade do trabalho e abre o campo dos 
contratos temporários, o trabalho em tempo parcial, entre 
outros; 2-Extensão da jornada de trabalho e redução dos dias 
de descanso; 3-Redução das cargas de trabalho e sociais do 
patrão como sonegação dos direitos e benefícios assegurados 
na legislação; 4-Desempenhar tarefas segundo as 
necessidades dos empregadores; 5-Ajustar os salários de 
acordo o rendimento e a produtividade (Tamayo, 1998, p.279). 
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No campo da saúde do trabalhador, os estudos sobre a terceirização 

têm demonstrado a transferência de custos e riscos de acidentes dos 

contratados para os terceirizados, já que são obrigados a se submeter a 

condições inseguras sem treinamentos, sem equipamentos de prevenção, sem 

fiscalização (Druck & Franco, 2007). 

Este cenário possibilita estabelecer a preocupação com a identificação 

das formas camufladas de desemprego, bem como a definição da natureza e 

magnitude do problema ocupacional. A marca dessa forma camuflada de 

inserção no mercado de trabalho caracteriza-se como trabalho informal. Define-

se essa modalidade, ou seja, o trabalho informal como 

 
atividade exercida no espaço doméstico, por conta própria, 
quando o produto é diretamente comercializado com o 
consumidor, ou encomendado por terceiros [...] é uma atividade 
na qual o trabalhador tem autonomia sobre seu tempo e ritmo 
de trabalho, controle sobre as técnicas e procedimentos de sua 
elaboração (Cattani, 1997, p.275). 
 
 

É neste contexto que o trabalho informal encontra-se em plena 

expansão na indústria de confecção na Região Metropolitana de Goiânia, com 

o trabalho domiciliar das costureiras por facção, onde vigoram os baixos 

salários, as longas jornadas de trabalho e, sobretudo, a completa falta de 

direitos sociais por parte dos trabalhadores. 

Atualmente, no debate sobre trabalho informal, existe uma série de 

termos utilizados e que serão referenciados nesta pesquisa, como setor não-

organizado, setor não-protegido, subemprego, estratégia de sobrevivência, 

trabalho precário, exclusão social, economia invisível, entre outras possíveis 

denominações, demonstrando a existência de diferentes visões e avaliações 
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sobre esse setor, principalmente no que diz respeito às causas do crescimento 

desse setor na economia (Araujo & Lima, 2010).  

Faz parte do grande e diversificado cenário do grupo de trabalhadores 

do mercado informal, o trabalhador por facção em domicílio. A Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) caracteriza o trabalho em domicílio como 

sendo a produção de bens ou serviços feita por um indivíduo, no seu domicílio, 

em troca de salário, sob a especificação de um empregador ou intermediário 

(Lavinas et al., 1998). 

 O trabalho em domicílio é caracterizado como um mecanismo de 

flexibilidade do trabalho e surge como uma das modalidades atípicas de 

trabalho que se desenvolveram nas últimas décadas, e que atualmente, tem 

alcançado se expandido, trazendo o trabalho de volta para casa, retomando 

seus antigos caminhos (Ramirez, 1997 apud Dedecca, 2010).  

Os estudos mostram que as situações de trabalho em domicílio estão 

presentes em vários setores produtivos, se concentrando no setor 

manufatureiro, como o que ocorre na indústria de confecção ligada a facções. 

As empresas fazem uso intensivo desse tipo de trabalho e as formas de 

emprego, da mão-de-obra, são em geral precárias, quase exclusivamente para 

as mulheres, predominando a atividade de baixa qualificação, com uma base 

tecnológica rudimentar (Ruas, 1993). 

Há várias maneiras de ser organizado, há costureiras que trabalham 

com acordos individuais com os confeccionistas, há aquelas que trabalham 

sozinhas em casa, e há pessoas que são subcontratadas e recebem por peça 

produzida, ou seja, não paga pelo tempo trabalhado, mas, sim pelo número de 
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peças que produzem. Os pagamentos estão relacionados com uma meta pré-

estabelecida e o preço da peça é baixo, o trabalho realizado pelas costureiras 

na máquina de costura de sua propriedade, caracterizando o chamado trabalho 

por facção.  

Um trabalho muitas vezes deslocado para regiões periféricas da cidade, 

ou outras cidades próximas da grande para reduzir os custos de produção, 

além de ser mal pago, fragmentado, e executado na quantia estipulada (Barker, 

1989 apud Machado, 1997). 

As facções são pequenas oficinas de costura, subcontratadas pelas 

indústrias de confecção, que funcionam, geralmente, em pequenos galpões 

construídos no terreno nas proximidades das casas das costureiras, assim 

como na própria casa tornando-se a extensão dos trabalhadores da fábrica 

(Matos, 2008). Operando na informalidade, contratam informalmente seus 

trabalhadores, são invisíveis no mercado formal. A sua natureza informal o 

distingue da legalidade do emprego quando as pessoas criam a sua 

possibilidade de sobrevivência contra a incapacidade de ser absorvido pela 

economia formal. 

Segundo Stefanos (2007), a relação de trabalho entre uma confecção e 

uma facção é puramente de prestação de serviços, já que ambas são 

empresas jurídicas, e sua ligação é comercial, e não trabalhista, exceto se a 

confecção exigir exclusividade da facção por meio de contrato formal. E ainda 

explica que há várias formas de contratar o trabalho de uma facção, como a 

gradação, que é quando a facção só costura para a confecção; ou quando a 

facção faz o fechamento da peça, acabamento final, passadoria e embalagem; 
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ou quando a facção recebe o tecido da confecção, corta, fecha, dá o 

acabamento à peça, passadoria e embalagem; ou ainda quando a facção faz 

também a modelagem (a confecção entrega a peça piloto) e todo o processo.  

Portanto, a maioria das facções não tem contrato formal com as 

empresas contratantes, é realizado um acordo informal da prestação do serviço 

entre as costureiras por facção e o contratante, o que isenta o contratante das 

responsabilidades trabalhistas perante as costureiras por facção. 

E mesmo que, subestimam esse tipo de atividade e os dados, os 

estudos confirmam que o trabalho domiciliar por facção estende-se em 

diferentes regiões e localidades, confirmando uma prática corrente, de meio de 

obtenção de renda, retratando-se assim, um quadro de desrespeito à dignidade 

do trabalho, que na realidade, não tem resistido à avassaladora precarização 

social do trabalho trazida pela mundialização e continuidade das políticas 

neoliberais nos anos 2000 (Druck et al, 2010). 

2.2.1. A presença das mulheres no mercado de trabal ho e no trabalho 

informal 

A inserção das mulheres na força de trabalho constitui um avanço 

conquistado ao longo dos anos, no entanto não tem sido fácil, uma vez que a 

conjuntura político-econômica dos últimos anos tem criado muitas barreiras 

para todas as pessoas que procuram uma ocupação (Silva, 2008). 

Em meados do século XII, a mulher, já começava a assumir relativa 

importância no contexto histórico, neste período, as cidades passaram a ser 

um centro dinâmico de atividades artesanais e comerciais, em que o processo 
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de mudanças no trabalho prevalece na estrutura familiar, onde espaço físico do 

trabalho é o espaço do lar, da residência e dos arredores da casa familiar, é 

nesse espaço que o trabalho feminino começou a ser realizado.  

No entanto, com a passagem da Revolução Industrial, marca o ponto 

culminante de uma evolução tecnológica, econômica e social que vinha se 

processando, alterando profundamente as condições de vida do trabalhador, 

em que eram submetidos a jornadas de trabalho excessivas, chegando até a 

80 horas por semana. Nas indústrias têxteis as horas de trabalho por semana, 

seguiram a seguinte evolução: em 1780, em torno de 80 horas por semana; em 

1820, 67 horas por semana; 1860, 53 horas por semana, em 2007, 46 horas 

por semana e hoje, em 2010, 44 horas por semana (DIEESE, 1997). 

A jornada excessiva de trabalho e más condições de trabalho fizeram 

com que operárias de uma fábrica de Nova Iorque realizassem a primeira greve 

organizada exclusivamente por mulheres, pela luta de melhores condições de 

trabalho e redução da jornada de trabalho de um horário de mais de 16 horas 

por dia para 10 horas, no ano de 1857. Entretanto a manifestação teve um 

desfecho trágico; violentamente reprimidas pela polícia, as tecelãs refugiaram-

se dentro da fábrica e no dia 8 de março de 1857, os patrões e a polícia 

trancaram as portas e atearam fogo, matando as 129 operárias carbonizadas. 

A história da luta das mulheres por melhores condições de trabalho é antiga 

(DIEESE, 2001). 

Em 1910, no Congresso das Mulheres Socialistas, realizado na 

Dinamarca, em memórias as mulheres carbonizadas em Nova Iorque, foi 

proposto que o dia 8 de março fosse promulgado como o “Dia Internacional da 
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Mulher”, sendo celebrado até hoje em todo o mundo. Relembrar essa origem 

impulsiona-se a tomar a questão do trabalho das mulheres como um ponto 

central do debate político sobre a política pública no país (Vasconcelos, 2003). 

Anteriormente ao século XIX, as mulheres já trabalhavam para ganhar o 

seu sustento, e as atividades em que elas mais se envolviam eram as de 

fiandeiras, costureiras, parteiras, domésticas, entre outras. Mas, a sua inserção 

no mercado de trabalho de fato se dá com a chegada da Revolução Industrial, 

e após o início das I e II Guerras Mundiais (1914 – 1918 e 1939 – 1945, 

respectivamente), quando os homens iam para as frentes de batalha e as 

mulheres tiveram que assumir a posição dos homens no mercado de trabalho. 

O trabalho da mulher foi então incorporado no mundo da fábrica, separou o 

trabalho doméstico do trabalho remunerado fora do lar. A mulher foi 

incorporada subalternamente ao trabalho fabril, submetendo à jornada de 

trabalho excessiva, salários baixo, menores que o salário do homem, além de 

acumularem tarefas como cuidar dos filhos e afazeres domésticos, passando a 

ter uma dupla jornada de trabalho (Costa, 1998). 

No início da década de 90, com a nova dinâmica das relações de 

trabalho caracterizada pelo novo trabalho em domicílio, flexibilização da 

remuneração, da contratação e da jornada de trabalho, as mulheres foram 

atingidas fortemente pelo impacto negativo destas orientações políticas e 

sócio-econômicas, sendo as mais atingidas pela precarização do trabalho 

(DIEESE, 2003). 

Contudo, a presença da mulher na força de trabalho não é justificada por 

motivos meramente econômicos, deve-se também ao movimento de 
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emancipação feminina e a busca de direitos iguais na sociedade. Para as 

mulheres a década de 90, foi marcada pelo fortalecimento de sua participação 

no mercado de trabalho e o aumento da responsabilidade no comando das 

famílias. Algumas, mulheres, conseguiram transpor as barreiras do papel de 

ser apenas esposa, mãe e dona do lar, e, foram conquistando um espaço 

maior no mercado de trabalho, e seguiu uma tendência que vem se 

consolidando, indicando que a atividade produtiva para a mulher tornou-se tão 

importante quanto à maternidade e o cuidado com a família (Probst, 2004). 

Em 1973, apenas 30,9% da População Economicamente Ativa (PEA) do 

Brasil eram do sexo feminino. De 2000 a 2009, verifica-se que a PEA feminina 

no Brasil passou de 30.530 milhões para 44.401 milhões. O comportamento da 

inserção no mercado de trabalho feminino no Brasil salienta a intensidade e 

constância do seu crescimento. Em Goiás, a PEA feminina passou de 926 mil 

em 2000, para 1.454 milhão de mulheres em 2010 (SEPLAN/SEPIN, 2010).  

Passa o tempo, inaugura-se um novo milênio, mas permanecem as 

dificuldades. As mulheres representam hoje, no Brasil, 42% da mão-de-obra no 

trabalho formal e 57% no trabalho informal. Conforme a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios – PNAD (2009), a taxa de participação das mulheres no 

mercado de trabalho no Brasil, é de 43,61%. Ocorreu um crescimento do 

número de famílias chefiadas por mulheres em 19 estados brasileiros em 2009, 

em que o número de homens apontados na pesquisa como referência da 

família subiu 1,8% enquanto o de mulheres cresceu 3%, em comparação com 

2008. Os Estados que apresentaram maiores altas estão localizados no Norte 

e no Centro-oeste do País, Tocantins (24,7%) encabeça a classificação, 
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seguido do Amapá (20%) e Mato Grosso (17%), o estado de Goiás também 

está entre os estados que aumentou o índice (4,5%). 

O perfil no ano de 2009 retrata as transformações no papel da família 

que reproduz as novas formas de organização doméstica, que pode ser tanto 

pela redução do tamanho da família até o crescimento da proporção de 

famílias, cujas pessoas responsáveis são mulheres.  

Tendo em vista todo o contexto de avanços e conquistas, as mulheres 

ainda estão concentradas em atividades econômicas menos organizadas, com 

contratos informais, menor presença sindical e mais expostas ao desemprego.  

A intensa terceirização da economia brasileira na década de 1990 

favoreceu a inserção das mulheres no mundo do trabalho, com um claro 

predomínio, em postos de trabalho vulneráveis, representados pelo 

assalariamento sem carteira assinada, trabalho doméstico, além de realizar 

jornadas mais prolongadas (Antunes, 2001). 

A entrada das mulheres na força de trabalho constitui um avanço 

conquistado ao longo dos anos, fruto de lutas e conscientização com a ajuda 

do movimento feminista, e especificamente no setor do vestuário, está 

relacionado com a construção social do chamado trabalho de mulher, 

atividades cujo conteúdo exige movimentos rápidos, destreza manual, 

delicadeza, paciência e submissão a disciplina industrial (Barreto, 2000). 

Portanto, dentre as muitas mudanças observadas no mercado de trabalho do 

Brasil, a participação feminina é um fenômeno crescente, uma vez que as 

mulheres têm enfrentado, ainda, muitas dificuldades para sua inserção, 

permanência e ascensão no mundo do trabalho. 
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3. ASPECTOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS E 

SOCIOECONÔMICOS DO SETOR TÊXTIL E DA CONFECÇÃO 

DE ROUPA  

 
O Brasil é um país de misturas, uma nação que desde o seu nascimento 

foi criada a partir de uma intensa mescla cultural. Até hoje o país é definido 

pelas suas combinações inovadoras: de design com técnicas tradicionais, de 

grandes belezas naturais com ferramentas tecnológicas e de preservação do 

meio ambiente com o trabalho social. E com a auto-suficiência de algodão, os 

criadores brasileiros podem deixar a imaginação fluir, misturar matérias-primas 

e desenvolver produtos exclusivos, impulsionando cada vez mais o setor e 

mantendo o país entre os seus grandes produtores (ABIT, 2010). 

Se pararem para pensar na história da indústria têxtil no Brasil, como 

tudo começou, obviamente terá que pensar nos índios, pois, eles já utilizavam 

técnicas rústicas de entrelaçamento manual de fibras vegetais e produziam 

tecidos grosseiros para várias finalidades, inclusive para vestimentas. 

A história da indústria têxtil no Brasil começa ainda no período colonial, 

em 1500 e se estende até 1844. Mas, é a partir da Revolução Industrial que 

houve o aumento da produção extraordinariamente: a produção de bens deixou 

de ser artesanal e passou a ser manufaturada. Tradicionalmente, o setor têxtil 

auxiliou a alavancar o desenvolvimento da industrialização dos países. Por sua 

grande capacidade de absorção de mão-de-obra, foi usado como ponto de 

partida para muitos processos de industrialização em muitos países. Foi o setor 
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têxtil, por exemplo, o impulsionador da revolução industrial inglesa nos séculos 

XVIII e XIX. Não foi diferente no Brasil (SUDENE, 1985).  

A indústria têxtil contribuiu para o desenvolvimento industrial brasileiro, 

inclusive em períodos anteriores à década de 50. Ao fazer um breve histórico 

do setor destaca sua importância em 1941, quando o país era o segundo maior 

produtor mundial de tecidos (Garcia, 1994).  

A Indústria Têxtil no Brasil é o marco para o início da Indústria do 

Vestuário. No Brasil, a primeira fábrica de tecidos surgiu em Itu, interior de São 

Paulo, em 1869, e utilizava máquina a vapor. A partir de então, as fábricas 

cresceram e a Indústria tomou impulso, transformando São Paulo no novo 

centro aglutinador das Indústrias têxteis, tendo como característica ser um 

ramo constituído por milhares de estabelecimentos que na sua maioria são 

micro, pequenas e médias empresas, atrasadas do ponto de vista tecnológico, 

que utilizam mão-de-obra barata e com baixa escolaridade dedicada à 

produção de artigos de vestuário (Barreto, 2000). 

O setor de confecção, inserido no chamado segmento do vestuário, 

passou a ser objeto de estudo na Europa nos séculos XVII e XIX, com a 

chegada da Revolução Industrial. A composição do setor de confecção, em 

especial do segmento de vestuário, deu-se pelo crescimento de ateliês de 

costura, das alfaiatarias e da iniciativa de imigrantes que estabeleceram no 

mercado. As fábricas de confecção de maior porte que foram surgindo eram 

geralmente apêndices de fábricas têxteis, como o caso das malharias e das 

tecelagens de jeans, que pretendiam, através da verticalização da produção, 

expandir seus negócios. Essa forma de concepção do setor, tanto em âmbito 
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nacional como mundial, explica a predominância de um grupo de empresas de 

pequeno porte (Buofinglio & Dowling apud Matos, 2008).   

A indústria de confecção é reconhecida desde sua origem por possuir a 

característica de agrupar uma variedade de unidades produtivas, que abrange 

desde o trabalho domiciliar de caráter artesanal até as grandes e modernas 

indústrias com milhares de operários. Assim o formato de pequena empresa é 

vantajoso e visto como benéfico e necessário (Lima apud Matos, 2008).   

Em Goiás, segundo Castro & Brito (2005) estima-se que as primeiras 

indústrias de confecções de Goiânia surgiram por volta da década de 1960. Os 

negócios começaram com pequenas empresas familiares e passaram a 

crescer devido a posição estratégica, já que o estado está localizado numa 

região estratégica em relação aos demais Estados brasileiros, sendo que 30% 

das indústrias goianas são do setor têxtil e confecção e destas, 62% delas 

estão inseridas na região metropolitana de Goiânia, onde mais de dez cidades 

se destacam como pólos têxteis: Goiânia, Trindade, Aparecida de Goiânia, 

Jaraguá, Catalão, Morrinhos, Rio Verde, Jataí, Inhumas, Caldas Novas, 

Anápolis, Goianésia e São Francisco, onde na pesquisa destacam-se os três 

primeiros municípios citados como fortes exemplos de produção que tem 

tornando as economias locais dinamizadas. 

E apesar destas cidades se manifestarem os efeitos da tradição agro-

industrial do Estado de Goiás, são cidades modernas e urbanizadas, que nas 

últimas décadas se converteu em um espaço favorável à implantação do setor 

industrial do têxtil devido aos incentivos financeiros e promotores do Estado, 

ocorrendo uma preponderância do setor têxtil-vestuário, incluindo-se 
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confecções. Um dos motivos deste sucesso é a diversidade existente, a 

variedade cultural, e a inovação. 

Algumas das empresas pioneiras atuam até hoje, como a Planalto 

Confecções, instalada em 1964, que trabalha ainda atualmente confeccionando 

calças e camisas. Também a Confecção Scala, fundada em 1967, hoje Bulk 

Confecções. À medida que surgiam, as firmas foram se concentrando 

fortemente em três regiões da cidade de Goiânia. Uma nas imediações do 

setor Campinas, na Rua Alberto Miguel; outra em torno da Avenida Bernardo 

Sayão, no setor Fama; e uma terceira na Avenida 85, no setor Marista. Cada 

um desses núcleos tem sua própria história, e apesar da recessão nos anos 

80, o setor de confecções consolidou-se em Goiânia e permanecem até os dias 

atuais como importantes endereços do setor de vestuário e moda goiana 

(Castro & Brito, 2005). 

Apesar de todos os problemas no contexto econômico e reestruturação 

produtiva, as dimensões atuais da cadeia produtiva de confecções, situam o 

Brasil no posto entre os principais produtores mundiais, contemplando-o na 

lista dos 10 principais mercados mundiais da indústria têxtil, bem como entre os 

maiores parques fabris do planeta.  

O Setor Têxtil e de Confecção Brasileiro, segundo ABIT (2010) tem 

destaque no cenário mundial, não apenas por seu profissionalismo, criatividade 

e tecnologia, mas, também pelas dimensões de seu parque têxtil.  

O Brasil, no contexto mundial têxtil, ocupava a sexta posição em 2001, e 

em, 2009 passou a ser o quinto maior produtor têxtil do mundo; representa 

cerca de 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) total brasileiro. O faturamento da 



 

 

 

46

cadeia Têxtil e de Confecção: em 2009, foi de US$ 47,4 bilhões, e para o ano 

de 2010 a expectativa é de que o setor atinja faturamento de US$ 52 bilhões. 

As exportações (sem fibra de algodão) foram de US$ 1,2 bilhões, em 2009; as 

Importações (sem fibra de algodão) atingiram US$ 3,4 bilhões. Investimentos 

no setor: US$ 850 milhões em 2009; e auto-suficiência na produção de 

algodão. O Brasil produz em média 9,8 bilhões de peças confeccionadas ao 

ano, destas, cerca de 5,5 bilhões em peças de vestuário. Outros segmentos 

também vêm ganhando mercado internacional como as empresas produtoras 

de fibras naturais, artificiais e sintéticas, passando pelas fiações, 

beneficiadoras, tecelagens indo até as confecções (ABIT, 2010). 

O desenvolvimento têxtil do Centro-Oeste tem se mostrado significativo 

tanto para a economia nacional quanto para a internacional, onde destaca o 

estado de Goiás, como um dos principais pólos confeccionistas do Brasil, 

sendo considerado hoje o 4º maior pólo brasileiro do setor de vestuário do país, 

e o 3ª na criação de moda (SEPLAN/SEPIN, 2010).  

 A moda goiana ainda tem uma produção diversificada, que vem 

conquistando espaço no mercado, detêm 2,72% de participação no PIB Têxtil 

Nacional de U$S 33 bilhões ao ano, onde 95% da produção goiana são 

exportados para outros Estados da Federação. Produz mais de 5 milhões de 

peças por mês, o setor se divide entre os segmentos de modinha, moda 

feminina, moda praia, lingerie, moda infantil e jeanswear. Goiás, ainda se 

destaca pela produção da fibra de algodão, o Estado representa 21% da 

produção total de fibras. Em escala regional, o Centro-Oeste é responsável por 

aproximadamente 70% da fabricação interna (Guesa, 2010). 
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Dados recentes também revelam a grande quantidade de mão-de-obra 

empregada no setor de confecção, tanto no estado de Goiás, quanto no Brasil 

como um todo.  

O setor têxtil e de confecção nacional, compreende mais de 30 mil 

empresas de todos os portes, representa o segundo maior gerador do primeiro 

emprego e o segundo maior empregador da indústria de transformação; 

empregam 1,7 milhões de empregados, dos quais 75% é mão-de-obra 

feminina; em toda a sua extensa cadeia, que inclui fios, fibras, tecelagens e 

confecções (ABIT, 2010).  

O seguimento goiano é responsável pela criação de 31 mil empregos 

diretos e 60 mil indiretos. São cerca de 100 mil pessoas envolvidas direta ou 

indiretamente neste mercado (CAGED/MTE, 2009). 

No período de janeiro a dezembro de 2009, foram gerados 34.404 

empregos celetistas em Goiás, e no ramo do comércio, destacaram-se o 

comércio varejista, com 5.643 novas vagas, com destaque para artigos do 

vestuário e acessórios 736 novos postos de trabalho formal (SEPIN/SEPLAN, 

2010). Em Goiás, o tecido da roupa é uma das atividades que oferece mais 

emprego após a construção, o setor de alimentos e de utilidade pública 

(relacionadas com os cuidados básicos de emergência e segurança).  

O número de empresas vinculadas ao setor de confecção em Goiás é de 

6 mil empresas cadastradas na Junta Comercial de Goiás – (JUCEG), sendo 

2.524 confecções formais (CAGED/MTE, 2009), e os tipos de estabelecimento 

predominantes são as micro e pequenas empresas, totalizando, 95% de 

empresas familiares, das quais apenas 40% aderiram ao Super Simples, 
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devido à burocracia que impede as demais de aderirem também. Destas 5% se 

enquadram como empresas de médio porte, ou seja, são 126 confecções. 

Embora não apareçam nas estatísticas estima-se que aproximadamente 

3.476 confecções estejam na informalidade (Guesa, 2010). No setor de 

confecção informal é difícil obter o número de costureiras, que hoje estão 

vinculadas às facções de costuras, assim como o número de estabelecimentos, 

de facções, onde a maioria não é registrada, o que leva à dificuldade em 

encontrar informações cadastrais e estatísticas relacionadas às empresas do 

setor de confecções. Tal fato está relacionado, à informalidade crescente do 

setor no estado, e à ausência de pesquisas e estatísticas específicas sobre 

essa ocupação por parte dos sindicatos e entidades governamentais que 

gerenciam informações sobre o mercado de trabalho.  

Após a reestruturação produtiva e as políticas neoliberais do final do 

século XX, no segmento de confecção foi inserido um novo padrão de 

concorrência que tem dado uma nova dinâmica à indústria têxtil, baseado na 

flexibilidade, aumento da produção, melhor reação à sazonalidade do mercado 

consumidor, redução de custos e ganho da competitividade no mercado 

globalizado, diferenciação de produto, bem como em organização, utilizando-

se, inclusive, dos processos de subcontratação de mão-de-obra e de 

transferência tecnológica, fazem das facções, células produtivas que funcionam 

fora da fábrica, que absorvem parte da produção de uma ou mais etapas do 

processo produtivo, transformando-as em extensões da fábrica. 

A estrutura básica de uma cadeia no setor de confecção, após a nova 

configuração do mercado pode ser demonstrada conforme a Figura 1 a seguir, 
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em que a empresa em rede distribui suas atividades por meio de cadeias 

produtivas, com empresas de grande porte, parte de uma empresa formal, no 

elo superior, seguido de pequeno ou médio porte, e mais abaixo por 

confecções, oficinas (chamadas de facções) e trabalhadores (geralmente 

mulheres) a domicílio no elo inferior da cadeia. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este efeito cascata é financiado pelo tipo de contratação por 

terceirização. A empresa central terceiriza parte da produção para outra 

empresa que terceiriza para outra. Portanto, esse processo fragiliza as 

condições de trabalho e a garantia de direitos trabalhistas anteriormente 

LOJAS  
(VENDAS AO 

CONSUMIDOR) 

FÁBRICA  
DE GRANDE PORTE 

FÁBRICA DE PEQUENO E 
MÉDIO PORTE 

OFICINA DE 
COSTURA 

OFICINA DE 
COSTURA 

COSTUREIRA 
DOMICILIAR 

COSTUREIRA 
DOMICILIAR 

COSTUREIRA 
DOMICILIAR 

OFICINA DE 
COSTURA 

Figura 1. Cadeia produtiva do setor de confecção. 
Fonte: Adaptado de Matos, 2008. 
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melhores definidos e protegidos legalmente, e hoje mais flexibilizados, ou seja, 

a empresa que terceiriza não responde pelas responsabilidades de pagamento 

de direitos sociais para os trabalhadores das empresas terceirizadas.  

O trabalhador direto das empresas que estão no topo tem direitos 

sociais que vão se reduzindo ao longo da cadeia de produção, caracterizado na 

sua ponta, na maioria das vezes, pelo trabalho desprotegido socialmente. O 

aumento da participação das mulheres, cujo trabalho tem se concentrado na 

ponta da cadeia, com acentuada precariedade (Neves, 2006). 

O Estado também perde arrecadação de impostos e contribuições que 

eram recolhidos da empresa contratante. A organização sindical, por sua vez, 

perde o contato com o trabalhador no momento em que este é demitido e 

recontratado sem registro em carteira profissional pela empresa prestadora de 

serviço. O processo ocorre em cadeia: a empresa-mãe terceiriza, reduzindo 

parte de seu custo, e a terceira contrata uma costureira por um salário ainda 

menor. Todo o circuito é predatório, tanto para o Estado, quanto para a 

organização sindical, e principalmente para o trabalhador (DIEESE, 2002, apud 

Matos, 2008).  

Essa configuração das relações entre as unidades produtivas do setor 

do vestuário não corresponde apenas à realidade concentrada em um 

município ou região, são diversos os pólos de confecção que se configuram de 

forma semelhante no país.  
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4. AMBIENTE, SAUDE E TRABALHO: RELAÇÕES E 

INTERFACES 

 4.1. Meio Ambiente 

A partir do século passado, o tema meio ambiente passou a fazer parte 

da agenda de governantes, e a ser uma preocupação mundialmente e 

constante das pessoas que habitam o planeta Terra, sobretudo após a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em 

1972, em Estocolmo, depois da qual alguns países passaram a considerar o 

ambiente como um dos direitos humanos fundamentais (Freitas, 2005). 

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, realizada em 1992, no Rio de Janeiro, foi o momento em que 

o tema ambiente passou a ser inserido numa agenda global. A Agenda 21 

pretendeu ser um plano para o meio ambiente e o desenvolvimento no século 

XXI, buscando-se implementar uma estratégia para o desenvolvimento 

sustentável (Freitas, 2005). 

No Brasil, em 2001, foi constituído o Grupo de Trabalho para Assuntos 

Internacionais em Saúde e Ambiente, que visava discutir o tema “saúde e meio 

ambiente” no âmbito do direito internacional, e assim, por meio dele, o 

Ministério da Saúde vem participando da avaliação e implementação da 

Agenda 21, além da criação de fóruns que também possibilitou a construção da 

Política de Saúde Ambiental no Ministério da Saúde e propostas de Vigilância 

Ambiental em Saúde Pública (Franco Netto & Carneiro, 2002).  
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Essas propostas, segundo Freitas & Freitas (2005), continham três 

elementos que deveriam estar integrados, sendo eles: 1- A vigilância de efeitos 

sobre a saúde, como agravos e doenças, tarefa tradicionalmente realizada pela 

vigilância epidemiológica; 2 - A vigilância de perigos, como agentes químicos, 

físicos e biológicos que possam ocasionar doenças e agravos, tarefa 

tradicionalmente realizada pela vigilância sanitária; 3 - A vigilância de 

exposições, pelo monitoramento da exposição de indivíduos ou grupos 

populacionais a um agente ambiental ou seus efeitos clinicamente ainda não 

aparentes (subclínicos ou pré-clínicos), desafio para a estruturação da 

vigilância ambiental. 

Essa proposta incorporaria a identificação e divulgação de fatores 

condicionantes, modo de vida (condições e estilos de vida), e determinantes 

socioambientais dos problemas de saúde, articulando-os com o conjunto de 

políticas econômicas e sociais visando ao controle de causas e à redução do 

risco da doença e outros agravos (IESUS,1993 apud Freitas & Freitas, 2005).  

Com a influência destas propostas se inicia a estruturação da questão 

ambiental no Ministério da Saúde, sendo incorporada primeiramente à estrutura 

da então Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, em 1991. Mas, foi no final 

da década de 1990 que se iniciou a construção da Vigilância em Saúde 

Ambiental em sua dimensão sistêmica, no SUS como 

 
[...] um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e 
a detecção de mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde 
humana, com a finalidade de identificar as medidas de 
prevenção e controle dos fatores de risco ambientais 
relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde 
(BRASIL, 2005). 
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Há alguns anos, falar de meio ambiente era sinônimo de ecologia, pois 

as primeiras imagens que tomavam a mente eram a de mar, terra, ar e água 

potável. Nos últimos tempos, compreendeu-se que o termo meio ambiente se 

refere a tudo aquilo que nos circunda, ou seja, o meio onde as pessoas vivem e 

convivem. 

Portanto, meio ambiente, segundo definição legal: “é o conjunto de 

condições, lei, influência e interações de ordem física, química e biológica, que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (Zainaghi, 2007, p.13). 

O conceito de meio ambiente de acordo com a Política Nacional de Meio 

Ambiente (Lei nº 6938, de 31/08/81) foi recepcionado pela Constituição Federal 

de 1998, que buscou tutelar não só o meio ambiente natural, mas também o 

artificial, o cultural e o do trabalho. E tem como objetivo 

 
a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 
propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 
desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança 
nacional e à proteção da dignidade da vida humana (BRASIL, 
1981). 
 
 

A Vigilância Ambiental em Saúde objetiva identificar mudanças no meio 

ambiente que possam comprometer a saúde, agindo na prevenção e controle 

dos fatores de risco. Assim como as demais vigilâncias, é parte integrante do 

campo da Promoção da Saúde e caracteriza-se pela necessidade de 

articulação intra-setorial, especialmente com as demais vigilâncias, com os 

laboratórios de saúde pública, com o sistema de informação em saúde, e com 

a engenharia de saúde pública, dentre outros. 
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O Sistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental (SINVSA) tem 

como objetivo geral prevenir e controlar os fatores de risco de doenças e de 

outros agravos à saúde decorrente do ambiente e das atividades produtivas. É 

uma área intersetorial, envolvendo, no Brasil, vários ministérios (Saúde, Meio 

Ambiente, Agricultura, Trabalho e Emprego, Educação, Cidades, Ciência e 

Tecnologia, Cultura), a articulação com outros setores é importante para a sua 

operacionalização.  

E através da Instrução Normativa nº. 1, de 07/03/05, instituiu a SVS/MS 

como gestora nacional desse subsistema, que compreende 

 
o conjunto de ações e serviços prestados por órgãos e entida-
des públicos e privados, relativos à vigilância em saúde am-
biental, visando ao conhecimento e à detecção ou prevenção 
de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicio-
nantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, 
com a finalidade de recomendar e adotar medidas de pro-
moção da saúde ambiental, prevenção e controle dos fatores 
de riscos relacionados às doenças e outros agravos à saúde, 
em especial: [...] VII. fatores físicos; e VIII. ambiente de 
trabalho (BRASIL, 2005, art. 1º). 
 
 

Diante disto, é notório que o local de trabalho faça parte desse “meio 

ambiente”, pois, ali a pessoa humana passa grande parte de seu dia e, 

consequentemente, grande parte de sua existência. 

O presente estudo aborda exatamente a problemática do meio ambiente 

laboral, onde a mulher trabalhadora por facção, aquela que presta serviços 

dentro do lar, tornando o seu domicílio, o ambiente de trabalho, o centro das 

atenções.  

Parte das atividades do setor informal ocorre em ambientes 

caracterizados por: ausência de limites físicos ou territoriais, grande amplitude, 
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desorganização ou mobilidade dos espaços de trabalho, como, por exemplo, os 

que trabalham na rua.  

Outra parte das atividades, referente ao estudo em questão, ocorre em 

ambientes bem delimitados, muitas vezes em ambiente domiciliar, 

frequentemente, com instalações improvisadas e sem utilização de dispositivos 

de proteção ambiental coletiva e/ou proteção individual do trabalhador. Apesar 

de mais bem delimitado, o ambiente de trabalho, na maioria das vezes, não é 

visto pelos órgãos de fiscalização do trabalho, por se tratarem de empresas 

irregulares (Dias, 2000). 

O ambiente de trabalho e o da vida tem fronteiras cada vez mais tênues, 

seja pela mobilidade cada vez maior dos riscos envolvidos nos processos 

produtivos que saem pelas chaminés, pelos esgotos, junto com o lixo, ou que 

circulam em caminhões, tubulações, duto, vias, contaminando os espaços de 

moradia e convivência; seja porque cada vez mais pessoas trabalham em suas 

casas, nas praças, nas ruas, em ambientes urbanos que são fruto do processo 

de desenvolvimento/industrialização (Rigotto, 2005). 

Para os setores envolvidos nos debates da Saúde dos Trabalhadores, 

segundo Rigotto (2003), saltar o muro da fábrica e descobrir suas 

continuidades com o entorno tem sido um processo que abre muitas janelas: 

além dos riscos ocupacionais de cada uma, compreender a questão da 

localização das atividades econômicas no espaço, as transformações no 

espaço urbano, até a nova distribuição sócio-espacial dos riscos tecnológicos, 

no contexto internacional; perceber a relevância dos efeitos cumulativos e 
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remotos das fontes industriais de contaminação ambiental; incorporar a 

discussão dos padrões de consumo, entre tantas outras janelas. 

De maneira geral, as condições de trabalho no setor informal, no 

domicílio e nas ruas são perigosas e insalubres, observando-se nelas a 

presença de múltiplos fatores de risco para a saúde e a ausência de 

dispositivos e mecanismos básicos de proteção. Soma-se a esses fatores de 

risco presentes ou decorrentes do trabalho a ausência de proteção legal 

assegurada pela informalização do contrato de trabalho, o descumprimento de 

normas básicas de segurança, a ausência de fiscalização, além da falta de 

cobertura do seguro social e acidentes do trabalho. E nestes ambientes 

domiciliares, ainda há o agravamento da situação devido ao fenômeno 

denominado domiciliação do risco, onde não somente os trabalhadores, mas, 

também suas famílias estão expostas aos mesmos riscos ocupacionais da 

atividade desenvolvida (Dias, 2000). 

É fundamental compreender problemas de saúde simultaneamente a 

partir de perspectivas ecológicas e sociais para que as propostas de 

desenvolvimento econômico e tecnológico possam resultar em balanços mais 

positivos entre os benefícios e os prejuízos dele decorrentes, seja para a saúde 

dos trabalhadores, da população em geral ou do meio ambiente. Essa visão 

ajuda a pensar de forma integrada, os conceitos de risco e o de 

desenvolvimento econômico-tecnológico a partir da dialética entre produção 

destruição: ao mesmo tempo em que novos processos de produção e 

tecnologias geram riquezas e conforto, novos riscos ocupacionais e ambientais 
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podem ser incorporados aos territórios e afetar certos grupos populacionais em 

distintas escalas espaciais e temporais (Porto, 2005). 

Por isso, a temática ambiental passou a fazer parte da agenda política 

de todas as nações. A questão, portanto, não é menosprezar sua importância 

para o futuro da humanidade, tampouco polarizá-la com questões e demandas 

da saúde do trabalhador, mas, sim como discutir e enfrentar ambos os 

problemas de forma articulada democracia, justiça social e sustentabilidade.  

Da mesma forma que não se deve aceitar qualquer desenvolvimento 

econômico ou qualquer emprego a qualquer preço, também é necessário evitar 

polarizar a defesa da natureza sem pensar nas necessidades das populações e 

dos trabalhadores. 

O ser humano necessita conviver em um ambiente equilibrado, livre de 

diversos riscos que afetam a saúde e a integridade física do trabalhador, para 

obter melhor qualidade de vida. Levando em consideração que os males que 

advêm do local de trabalho e das condições de trabalho sempre fizeram parte 

da preocupação dos estudiosos da área do trabalho. A própria Constituição da 

República reconhece a importância do tema, quando consigna em seu Art. 200, 

VII, que ao sistema de saúde compete: “à colaboração na proteção do meio 

ambiente, neste compreendido o do trabalho”. 

Diante das diferentes situações, segundo Torres (2007), a legislação 

evolui no sentido de garantir um ambiente de trabalho saudável, a fim de 

assegurar que o exercício do trabalho não prejudique outro direito a saúde, 

complemento inseparável do direito a vida. 
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4.2. Saúde do Trabalhador 

A Saúde do Trabalhador, importante área da saúde pública, assegurada 

pela Constituição Federal de 1988, requer uma constante discussão e debate 

propositivo entre setores de governo e instâncias de diálogo e Controle Social 

envolvidos no resultado de um acúmulo histórico, traduzido em ações de 

defesa do trabalho digno e saudável, da participação dos trabalhadores nas 

decisões quanto à organização e gestão dos processos produtivos e na busca 

da garantia da atenção integral à saúde para todos, tendo como marco o final 

dos anos 70 (Brasil, 2005). 

No cenário das mudanças políticas e sociais ocorridas nas décadas de 

80 e 90 e no contexto da Reforma Sanitária, o mundo do trabalho e a atenção à 

saúde dos trabalhadores passaram por significativas reformulações, com 

destaque a superação do paradigma da Medicina do Trabalho e a definição da 

área da Saúde do Trabalhador no campo da abrangência da saúde pública.  

Precedendo a Constituição Federal de 1988, ações de estruturação da 

área da Saúde do Trabalhador no âmbito da rede pública percorreram uma 

trajetória histórica em todo o país. 

As relações entre trabalho, saúde e doença dos trabalhadores foram 

reconhecidas desde os primórdios da história humana registrada, estando 

expressos em obras de artistas plásticos, historiadores, filósofos e escritores, 

sendo relativamente recente uma produção mais sistemática sobre o tema.  

Entre os profissionais, pouco se discutia sobre os riscos inerentes as 

suas atividades laborais e as possibilidades de adoecer em decorrência destas. 
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Até o século XVIII, antes da obra de Bernardino Ramazinni6, de produção na 

área da Medicina do Trabalho, destaca-se, de um lado, o próprio estágio da 

metodologia científica da ciência como um todo, que não dispunha de 

instrumentos metodológicos capazes de provar teorias, e de outro, o próprio 

desinteresse social pelo tema, uma vez que há, evidentemente, uma forte 

relação entre ciência e meios de produção econômica (Hegenberg, 1969). 

É sabido que o trabalho, exercido em quase todas as sociedades 

conhecidas, apenas recentemente passou a ser um direito socialmente 

garantido, com a saúde do trabalhador resguardada legalmente. A grande 

maioria do trabalho executado em épocas anteriores à aquisição desses 

direitos era feita por classes sociais desprovidas de poder. Não havia interesse 

das classes politicamente dominantes em prover saúde à classe de 

trabalhadores. A classe trabalhadora, em geral, não era vista como um objeto 

da Medicina e seus serviços. O trabalhador, tido como descartável, não 

representava interesse maior que um mero meio de produção, desprovido de 

direitos e cidadania. Ademais, os custos de se prover saúde aos trabalhadores 

foram, e continua sendo um obstáculo, difícil de ser transposto, sempre 

apresentado pela classe empregadora como argumento na tentativa de 

justificar a não prestação de serviços médicos à classe trabalhadora (Wilson, 

2006 apud Costa, 2007). 

A despeito dos fatores político, econômico e social, que retardaram os 

avanços na Medicina do Trabalho até o século XVIII, cabe observar ainda que 

                                                           
6 Médico italiano nascido em Módena em 1633, é considerado o Pai da Medicina do 
Trabalho, por ser o maior referencial sobre as patologias do trabalho, com o clássico 
livro “De Morbis Artificum Diatriba” (Tratado Sobre as Doenças dos Trabalhadores) 
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a Medicina, tal como outros ramos da Ciência, somente após o Renascimento 

passou a dispor de metodologia capaz de estabelecer, de maneira sistemática, 

as relações entre, de um lado, as doenças, e de outro, o trabalho, como 

elemento causador de doenças (Mendes, 1995). 

A partir de 1700, com Ramazzini, o autor relacionou 54 profissões e 

descreveu os principais problemas de saúde apresentados pelos 

trabalhadores, chamando a atenção para a necessidade de os médicos 

conhecerem a ocupação, atual e pregressa de seus pacientes, para fazer o 

diagnóstico correto e adotar os procedimentos adequados, então, o 

crescimento do conhecimento na área se deu de maneira progressiva e 

sistemática (Mendes, 1995). 

Podem-se destacar na obra de Ramazzini quatro importantes aspectos: 

a preocupação e o compromisso com uma classe de pessoas habitualmente 

esquecida e menosprezada pela medicina; a sua visão sobre a determinação 

social das doenças; a contribuição metodológica como deve ser a abordagem 

dos problemas, e a de maior importância para este estudo, a sistematização e 

classificação das doenças segundo a natureza e o grau de nexo com o trabalho 

(Mendes, 2003 apud Lopes, 2007). 

Atrelados aos avanços metodológicos, a sociedade ocidental, em 

particular, apresentou avanços de caráter tecnológico, que vieram mudar as 

relações de trabalho, seguidos por mudanças nas forças políticas. A Inglaterra, 

por sua tradição democrática que remonta à idade média, foi o palco que 

permitiu o surgimento da revolução industrial, marcada por democracia, de um 
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lado, e sistemas de produção tecnologicamente avançados, de outro (Kunt, 

1991).  

A construção do campo da saúde do trabalhador é traçada por Minayo-

Gomez & Thedim-Costa (1997) destacando o advento da Revolução Industrial 

e a emergência da Medicina de Fábrica, onde o médico no interior das 

unidades representava, ao mesmo tempo, a tentativa de detectar processos 

danosos à saúde e uma ajuda ao empresário para recuperar o trabalhador, 

visando reintegrá-lo à linha de produção, seria então, o surgimento da Medicina 

do Trabalho. 

A Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no século XVIII, 

desencadeou transformações radicais na forma de produzir e de viver das 

pessoas e, portanto, de seu adoecer e morrer deu novo impulso à medicina do 

trabalho.  Por sua própria natureza revolucionária, a indústria inglesa absorveu 

mão-de-obra em condições tais de ambiente que se mostraram únicas e típicas 

(Kunt, 1991).  

Os avanços em pesquisas e práticas em Medicina do Trabalho, no 

entanto, não seriam possíveis sem que se verificassem avanços nos direitos 

políticos dos trabalhadores. Somente na medida em que a classe trabalhadora, 

em particular no século XIX, na Europa, adquiriu poder político em relação às 

classes dominantes foi que se passou a incorporar direitos legalmente 

garantidos em relação à Saúde do Trabalhador. As revoluções sociais, 

principalmente na Inglaterra, em 1803, e na França, em 1830 e 1848, 

permitiram à classe trabalhadora exigir normas para resguardar a segurança e 

saúde nos locais de trabalho, dentre outras conquistas. Os movimentos 
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sindicais, fortalecidos pelas massas de trabalhadores das indústrias em 

ascensão, numericamente expressivos, passaram a representar um obstáculo 

às classes dominantes, e greves generalizadas acabaram forçando a adoção 

de medidas legais de salvaguarda da saúde e da segurança em diversos 

países, em especial na Inglaterra, na França e na Alemanha, e, posteriormente, 

nos Estados Unidos, Rússia e demais países industrializados europeus 

(Wilson, 2006 apud Costa, 2007). 

No Brasil, a legislação trabalhista e a Justiça do Trabalho surgiram como 

consequência de um longo processo de luta e de reivindicações operárias que 

se desenrolava no mundo. As primeiras normas nesse sentido surgiram a partir 

da última década do século XIX, como é o caso do Decreto nº. 1.313, de 1891, 

que regulamentou o trabalho dos menores de 12 a 18 anos (Hauly, 2007). 

E ainda, segundo Hauly (2007), em 1907, uma lei tratou da 

sindicalização rural. Em 1917, foi criado o Departamento Nacional do Trabalho 

como órgão fiscalizador e informativo. A partir da Revolução de 1930, acelerou-

se esse processo e naquele mesmo ano criou-se o Ministério do Trabalho. Em 

1943, segunda fase do Governo de Getúlio Vargas, foi instituída a maior 

legislação trabalhista do País, a CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas, 

onde o trabalhador brasileiro passou a ser reconhecido pelos seus direitos. Em 

1962, foi criado o 13º salário, e, em 1966, nasce o FGTS (Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço). 

De acordo os problemas causados pelo trabalho, as doenças 

ocupacionais começaram a ser observadas e relatadas, novos direitos e 

garantias foram conquistados com a criação da Consolidação de Leis 
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Trabalhistas (CLT), através da regulamentação dos trabalhadores. Ainda hoje, 

é a CLT que disciplina as relações de trabalho no Brasil e no Artigo 7º da 

Constituição Federal há 34 itens relacionados às conquistas de mais de um 

século de luta dos trabalhadores do País. 

A luta dos trabalhadores, por meio de organizações sindicais, também 

foi importante instrumento na conquista de direitos trabalhistas, entre eles o da 

proteção à saúde, traduzido em legislações específicas destinadas à 

regulamentação do mundo do trabalho (Lima, 2004). 

Na medida em que os meios de produção evoluem, as garantias já 

consolidadas tendem a se tornar inócuas, já que grande parte do trabalho 

passa a ser mecanizado ou regulamentado, e novas áreas problemáticas 

surgem, levando a classe trabalhadora a requerer novas garantias e melhores 

condições de trabalho (Wilson, 2006 apud Costa, 2007).  

A Medicina do Trabalho, acompanhando as mudanças e exigências dos 

processos produtivos e dos movimentos sociais, tem transformado suas 

práticas, incorporando novos enfoques e instrumentos de trabalho, em uma 

perspectiva interdisciplinar, delimitando o campo da Saúde Ocupacional e, 

mais recentemente, da Saúde do Trabalhador (Mendes, 2003). 

Neste campo, o movimento da Saúde do Trabalhador é visto, no Brasil, 

como a configuração de um novo paradigma que, com a incorporação de 

alguns referenciais das ciências sociais, particularmente do pensamento 

marxista, amplia a visão da medicina do trabalho e da saúde ocupacional 

(Minayo-Gomez & Thedim-Costa, 1997).   
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Esse movimento considera o trabalhador como agente de mudanças, 

com saberes e vivências acumuladas, individual e coletivamente sobre seu 

próprio trabalho e surge sob a influência da Medicina Social latino-americana 

dos anos 1960 e início dos anos 1970, que ampliou o quadro interpretativo do 

processo saúde-doença, inclusive em sua articulação com o trabalho; e da 

experiência italiana com a reforma sanitária daquele país e do Movimento 

Operário Italiano (Lacaz et al., 2002). 

No entanto, é cada vez maior a precarização, tanto do trabalho formal 

como informal, o desemprego, a perda de vínculos, tornou o sindicalismo 

existente pouco representativo dos trabalhadores. Isto também traz reflexos na 

atuação dos órgãos de Estado, particularmente daqueles ligados ao setor do 

trabalho, na medida em que cobrem fundamentalmente a parcela de 

trabalhadores do mercado formal e com vínculo de segurado. Daí o papel 

estratégico do Sistema Único de Saúde (SUS) nas políticas públicas quando 

busca o acesso universal da população, com participação e controle dos 

trabalhadores, independendo se são segurados ou apresentam vínculo formal 

de trabalho. 

Assim, a realidade do mundo do trabalho consequente da globalização 

excludente e da reestruturação produtiva poupadora de trabalho vivo, cujo 

traço mais marcante é a precarização, estaria a exigir novas instâncias de 

representação dos trabalhadores que avance em relação às formas tradicionais 

hoje existentes, para que seja incluída sob sua representatividade, a parcela 

cada vez mais numerosa de trabalhadores que deixaram, ao longo do tempo, 

de ser por elas reconhecidas (Pochmann, 1999).  
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Por conseguinte, quanto às políticas públicas na área da Saúde e do 

Trabalho, os estudos de Lacaz et al. (2002) apontam três períodos 

diferenciados na inserção da atenção à saúde do trabalhador no SUS: 

1- No período de 1978 a 1986: efervescência de ideias e pressupostos 

que conformam o campo de práticas e saberes da Saúde do Trabalhador, que 

inclui a atenção à saúde dos trabalhadores, enquanto uma prática de saúde 

diferenciada. Destacam-se nessa conjuntura: o ressurgimento do movimento 

sindical; a criação dos Programas de Saúde dos Trabalhadores (PST), datada 

de 1984, inicialmente em São Paulo, a realização da 8ª Conferência Nacional 

de Saúde (CNS), que aconteceu em março de 1986 e da 1ª Conferência 

Nacional de Saúde do Trabalhador (CNST); em dezembro daquele mesmo ano 

(Brasil, 1987).  

Assim, o que pautou os debates ocorridos na I CNST, cuja realização 

resultou das deliberações da VIII CNS, foi à discussão de experiências que 

vinham ocorrendo na rede pública de saúde nos estados e que já adotavam 

princípios e diretrizes que foram posteriormente incorporados pelo próprio 

Sistema Único de Saúde (SUS), como a participação e o controle social, a 

partir da atuação dos sindicatos de trabalhadores; a integralidade, mediante a 

articulação entre assistência e vigilância; a universalidade, pois, todo 

trabalhador tinha direito ao atendimento, independentemente de ser segurado 

da Previdência Social (Lacaz, 2005). 

E importante salientar que a proposta dos Programas de Saúde dos 

Trabalhadores (PST) é originária do setor saúde e após mais de 50 anos de 

domínio e monopólio do setor trabalho, há um rompimento tanto no que refere 
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à normatização e fiscalização por meio das Delegacias Regionais do Trabalho 

(DRT), quanto das empresas, no que refere à assistência aos trabalhadores, 

por meio dos Serviços Especializados de Segurança e Medicina do Trabalho 

(SESMET). O autor afirma ainda que, na sua implementação, os PST criaram 

uma gama de instrumentos operacionais e jurídicos legais para viabilizar sua 

atuação, sempre buscando importante interlocução com os setores do Trabalho 

e da Previdência Social (Lacaz, 1996).  

Esse movimento de articulação interno e externo ao setor Saúde 

prenunciava a preocupação intra e intersetorial que vai acompanhar a trajetória 

da Saúde do Trabalhador no SUS até os dias de hoje, questão complexa do 

ponto de vista das políticas públicas (Lacaz et al., 2002).  

Do conceito amplo de saúde e da noção desse direito como conquista 

social, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, emerge a idéia de que 

o pleno exercício do direito à saúde implica em  

 
garantir o trabalho em condições dignas, com amplo 
conhecimento e controle dos trabalhadores sobre o processo e 
o ambiente de trabalho [...] (Conferência Nacional de Saúde, 
1986, item 5). 
 

 
2- De 1987 a 1990: mesmo sendo anteriores à criação do SUS, as 

propostas programáticas de Saúde do Trabalhador, foram consolidando-se 

dentro dele, apesar da disputa travada com os órgãos do setor Trabalho e da 

Previdência Social, o que já naquela época exigia a implementação de uma 

política de Estado de caráter intersetorial (DIESAT, 1993). A partir da 

institucionalização das ações de Saúde do Trabalhador na rede básica de 

serviços de saúde, através das conquistas no âmbito legal e dos avanços ao 
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nível institucional, frisaram que a prática acumulada no PST no início dos anos 

80 garantiria a inscrição da Saúde do Trabalhador como atribuição do SUS. 

A Constituição Federal (CF) de 1988 e a Lei Orgânica da Saude (LOS) 

nº 8.080/90 confirmam a Saúde do Trabalhador como competência do SUS, 

embora de forma não exclusiva  

 
ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras 
atribuições, nos termos da lei: [...] VIII - colaborar na proteção 
do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. (Brasil, 
1988, inciso VIII, art. 200). 
 

 
No Brasil, até 1988, a saúde era um benefício restrito aos contribuintes 

da Previdência Social, ou um bem de serviço comprado na forma de 

assistência médica, ou ainda uma ação de misericórdia oferecida aos que não 

tinham acesso à previdência nem recursos para pagar a assistência privada, 

prestada por hospitais filantrópicos, a exemplo das Santas Casas de 

Misericórdias (Brasil, 2005).  

Com a consolidação da CF/88, os trabalhadores passaram a ter 

garantias quanto à saúde e ao trabalho. Por sobreposição, ou intersecção de 

direitos, a Saúde do Trabalhador encontra garantia constitucional, ainda que 

essa garantia só tenha sido expressa quase um século depois de iniciado o 

processo de industrialização do país. É uma garantia irrestrita, abrangendo 

trabalhadores urbanos e rurais, formais ou informais, domésticos, autônomos 

ou com vínculo empregatício, sem distinção, cabendo ao Estado o papel de 

promotor e guardião da mesma (Nascimento, 1992).  

E ainda estabelece que compete à União organizar, manter e executar a 

inspeção do trabalho (Brasil, 2000, inciso XXIV, Art. 21). Além do setor saúde, 
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no nível nacional, a saúde do trabalhador encontra-se também, pela CF/88, 

como atribuição do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) no que diz 

respeito à inspeção do trabalho, que é realizada com base nos dispositivos da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), nas Normas Regulamentadoras 

(NR), nas convenções internacionais ratificadas pelo Brasil e nas cláusulas dos 

contratos coletivos de trabalho (Minayo-Gomez & Thedim-Costa, 1997). 

Além destes, os Ministérios da Previdência Social (MPAS) e do Meio 

Ambiente (MMA) e a Promotoria Pública, também têm responsabilidades: à 

Previdência Social, cabe o pagamento dos benefícios enquanto perdure a 

incapacidade decorrente de acidente do trabalho; os procedimentos de 

reabilitação profissional; a coleta, consolidação e divulgação de dados sobre 

ocorrência de acidentes de trabalho, ao Ministério Público, a assistência 

jurídica às vítimas de acidentes e doenças do trabalho e/ou a seus 

dependentes; a fiscalização e o acompanhamento de denúncias de 

descumprimentos das Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do 

Trabalho (Silva et al., 2003).  

Na Lei Orgânica de Saude, nº 8.080, encontra-se a definição de saúde 

do trabalhador, abrangendo ações assistenciais, de vigilância epidemiológica e 

sanitária, desenvolvimento de estudos e revisão normativa 

 
um conjunto de atividades que se destina, através das ações 
de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção 
e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à 
recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores 
submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de 
trabalho (Brasil, 1990, art. 6º, § 3º). 
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3- De 1991 a 2001: além da Constituição Federal e da Lei Orgânica de 

Saúde, outros instrumentos e regulamentos federais orientam o 

desenvolvimento das ações da saúde do trabalhador, resultando na 

significativa ampliação do número de programas, centros regionais, núcleos e 

coordenações de saúde do trabalhador e na realização da 2ª Conferência 

Nacional de Saúde do Trabalhador.  

Destaca-se nesse período, a Portaria n. 3.120, de 01 de julho de 1998, 

que define a Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) 

 
uma atuação contínua e sistemática, ao longo do tempo, no 
sentido de detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores 
determinantes e condicionantes dos agravos à saúde 
relacionados aos processos e ambientes de trabalho, em seus 
aspectos tecnológico, social, organizacional e epidemiológico, 
com a finalidade de planejar, executar e avaliar intervenções 
sobre esses aspectos, de forma a eliminá-los e controlá-los 
(Brasil, 1998). 
 
 

  Assim como, a Norma Operacional de Saúde do Trabalhador (NOST) 

estabelecida na Portaria nº 3.908, de 30 de outubro de 1998, tendo como 

pressupostos básicos 

 
universalidade das ações, independentemente de vínculos 
empregatícios formais no mercado de trabalho; integralidade 
das ações, compreendendo assistência, recuperação de 
agravos e prevenção por meio de intervenções nos processos 
de trabalho; direito à informação e controle social, com a 
incorporação dos trabalhadores e seus representantes em 
todas as etapas da vigilância à saúde; e regionalização e 
hierarquização, através da execução das ações de saúde do 
trabalhador em todos os níveis da rede de serviços, 
organizados num sistema de referência e contra-referência, 
local e regional (Brasil, 1998). 
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Estas tratam, respectivamente, da definição de procedimentos básicos 

para a vigilância em saúde do trabalhador e prestação de serviço dessa área. A 

operacionalização das atividades deve ocorrer nos planos nacional, estadual e 

municipal, os quais são atribuídos diferentes responsabilidades e papéis. 

Na Instrução Normativa de Vigilância em Saúde do Trabalhador no SUS, 

pretendeu fornecer subsídios para o desenvolvimento de ações de Vigilância 

em Saúde do Trabalhador no âmbito do SUS. Ela é apresentada como uma 

primeira aproximação normativa aos Programas Estaduais e Municipais de 

Saúde do Trabalhador e a outras estruturas das secretarias estaduais e 

municipais de saúde, especialmente as de vigilância epidemiológica e sanitária, 

buscava acrescentar estratégias de produção de conhecimentos e mecanismos 

de intervenção sobre os processos de produção, aproximando os diversos 

objetos comuns às práticas sanitárias daqueles oriundos da relação entre o 

trabalho e a saúde. 

A Norma Operacional Básica de Saúde do Trabalhador (NOST/SUS) 

complementa à NOB/SUS 1/96, buscou orientar e instrumentalizar a realização 

das ações de saúde do trabalhador no âmbito de estados e municípios. Definiu 

as responsabilidades dos municípios em cada uma das duas condições de 

gestão (Plena de Atenção Básica e Plena do Sistema) definidas pela NOB 

01/96. Desde a institucionalização das ações de Saúde do Trabalhador no SUS 

a área optou por organizar sua prática centrada no modelo dos Centros de 

Referência. 

No final de 2002, criou-se a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde 

do Trabalhador (RENAST), pela Portaria n. 1.679, de 19 de setembro de 2002, 
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coordenada pela Coordenação Nacional de Saúde do Trabalhador (COSAT), 

como forma de viabilizar a inserção da Saúde do Trabalhador no SUS, e 

atender uma necessidade que ainda permanecia descoberta, que é de garantir 

atenção à saúde dos trabalhadores, de acordo com os preceitos legais, tendo 

como atribuição prioritária de regulamentar a implementação da Política 

Nacional de Saúde do Trabalhador (PNST).  

Dias & Hoefel (2005) consideram a RENAST, conceitualmente, uma 

rede nacional de informação e práticas de saúde, organizada com o propósito 

de implementar ações assistenciais, de vigilância e de promoção da saúde no 

SUS, na perspectiva da Saúde do Trabalhador. Nela, os centros de referência 

passam a ter papel de destaque e a pactuar as ações em seu território. Dentre 

as ações da RENAST, encontram-se as de: prover suporte técnico às ações de 

assistência e vigilância da saúde do trabalhador; recolher, sistematizar e 

difundir informações de modo a viabilizar as ações de vigilância; facilitar os 

processos de capacitação e educação permanente para os profissionais de 

saúde e para o controle social. 

O pressuposto é de um modelo de atenção integrado, que considere 

todo o processo saúde-doença do trabalho, no âmbito da promoção, da 

assistência e da vigilância, e que articule todos os dispositivos, equipamentos e 

serviços do SUS, numa rede de abrangência nacional, com conexões 

organizadas nos diferentes níveis de gestão, com produção de informação e a 

implantação de Centros de Referência em Saúde dos Trabalhadores (CREST) 

(Silveira et al., 2005).  
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Considerando a importância da produção, sistematização, análise e 

disponibilização da informação em Saúde do Trabalhador, foi definida 

estrategicamente, nesta fase de implementação da RENAST, a organização de 

fluxo de atendimento aos adoecidos e acidentados do trabalho em todos os 

níveis de atenção do SUS: rede básica, Média e alta complexidade de modo 

articulado com as Vigilâncias Sanitária, Epidemiológica e Ambiental. A proposta 

é a de que com o tempo, todos os municípios brasileiros possam vir a se tornar 

“municípios sentinela” em Saúde do Trabalhador. O Brasil, hoje, compõe uma 

rede sentinela com 1043 unidades, destas 63 unidades, estão no estado de 

Goiás (Brasil, 2010). 

Sintetizando, o modelo de atenção à saúde do trabalhador, proposto 

pela RENAST, está sendo construído a partir de dois enfoques principais: o 

usuário-trabalhador, para o qual as equipes de saúde do SUS, em todos os 

níveis de complexidade, devem ter um olhar ampliado e instrumentalizado, que 

leve em consideração as especificidades do seu trabalho e sua inserção no 

processo produtivo, de modo a permitir uma atenção integral de qualidade, a 

identificação e notificando dos agravos relacionados ao trabalho e as ações 

intra e intersetoriais decorrentes, e a própria equipe de saúde do SUS, de 

modo a considerar seu processo de trabalho, a organização e as condições de 

trabalho e a situação de saúde, criando espaços de gestão que permitam 

intervenções e melhorias no ambiente e das relações de trabalho. 

Os Centros de Referência em Saúde dos Trabalhadores (CREST) 

passaram a ter a sigla CEREST. Eles realizam ações de prevenção, promoção, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação e vigilância em saúde dos trabalhadores 
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urbanos e rurais, e fazem parte da RENAST. Essa, por sua vez, é uma das 

estratégias de implementação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador. 

Os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador previstos na 

RENAST devem produzir serviços técnicos assistenciais, sem jamais substituir 

a rede de serviços do SUS. Não são pontos de entrada no sistema, são 

retaguardas técnicas e difusoras de ações e de ideias de vigilância em saúde 

de caráter sanitário e de base epidemiológica. 

O que se pretende é introduzir uma metodologia que promova no 

ambiente interno de cada Centro de Referência uma padronização de forma e 

conteúdo que propicie uma análise eficaz das atividades definidas como 

estratégicas; e no ambiente externo, junto aos usuários, trabalhadores, 

sindicatos, conselhos, profissionais de saúde, agentes do poder público DRT, 

INSS, MP, governantes, gestores, agentes de empresas empregadoras e de 

organizações de prestação de serviços na área de saúde do trabalhador, 

entidades de classe, cidadãos em busca de informação, entre outros, 

efetividade e qualidade na prestação de serviços e aumento da capacidade de 

regulação da RENAST. 

Essa rede foi ampliada posteriormente, mediante outras normas, como a 

Portaria nº 2.437/GM, de 7 dezembro de 2005. Destaca-se nessa portaria, que 

o CEREST regional deve dispor de delegação formal da vigilância sanitária nos 

casos em que a saúde do trabalhador não estiver na estrutura da vigilância em 

saúde ou da vigilância sanitária.  

Sobre os avanços decorrentes do esforço de articulação intersetorial, 

composto por representantes dos Ministérios da Saúde, do Trabalho e 
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Emprego e da Previdência e Assistência Social, tendo como objetivos: definir 

estratégias de trabalho integrado para a redução da morbimortalidade 

relacionada ao trabalho e promover a melhoria das condições de saúde e 

segurança do trabalhador, podem-se registrar: a elaboração da Política 

Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador (PNSST), que teve suas 

diretrizes publicadas na Portaria 1125/GM, de 06 de julho de 2005 e a 

preparação para a 3ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, 

realizada entre 24 e 27 de novembro de 2005, bem como a Convocatória 

Interministerial dessa mesma Conferência. 

Em 2008, a Portaria GM/MS nº 325 de 21/02/08, que estabelece 

prioridades, objetivos e metas do Pacto pela Vida para 2008, como os 

indicadores de monitoramento e avaliação do Pacto pela Saúde e as 

orientações, prazos e diretrizes para a sua pactuação, contém onze objetivos e 

metas prioritárias entre elas: “Saúde do trabalhador” (Art. 1º- VII). 

E posteriormente, em 2009, outro avanço, a Portaria nº 2728, de 

11/11/09, que dispõe sobre a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Trabalhador (RENAST) e dá outras providências. Evidencia-se, assim, o 

esforço de articulação intra-setorial da saúde do trabalhador. 

Dias e Hoefel (2005) consideram que os princípios e diretrizes que 

norteiam a RENAST e a PNST podem ser assim resumidos 

 
I) Atenção integral à Saúde dos Trabalhadores;  
II) Articulações intra e intersetoriais;  
III) Informações em Saúde do Trabalhador;  
IV) Apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas;  
V) Capacitação permanente em Saúde do Trabalhador;  
VI) Participação da comunidade na gestão das ações em 
Saúde do Trabalhador. 
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A despeito da presença, desde a concepção da vigilância em saúde do 

trabalhador, da perspectiva inovadora de integração, observa-se ainda uma 

grande dificuldade de inserção institucional e relacionamento intrainstitucional 

(Lacaz et al., 2002). A PNST e a RENAST emergem na busca desse novo 

modelo de atenção. Entretanto, apesar dos avanços significativos no campo 

conceitual, que apontam um novo enfoque e novas práticas para lidar com a 

relação trabalho-saúde, consubstanciados sob a denominação de Saúde do 

Trabalhador, depara-se, no cotidiano, com a hegemonia da Medicina do 

Trabalho e da Saúde Ocupacional e com a fragilidade na sua estruturação e 

articulação intra e intersetorial. Essa fragilidade institucional pode ser agora 

suplantada mediante sua nova inserção na estrutura do Ministério da Saúde e 

na centralidade que pode vir a alcançar com essa nova inserção. 

No entanto, ainda hoje, pouca ou nenhuma atenção é dada à qualidade 

de vida no trabalho, sendo que, normalmente, os postos de trabalho, são, na 

verdade, postos de tortura, o que não é um privilégio da era moderna, mas, sim 

uma cultura que acompanha todas as fases da introdução do sistema 

capitalista. Pode-se dizer que na vigilância em saúde do trabalhador tem 

ocorrido como nas demais vigilâncias, um avanço no que diz respeito à 

produção de conhecimento e no desenho de propostas metodológicas de 

intervenção. Entretanto, ainda é um processo inacabado, no qual a 

complexidade da questão produção/trabalho ainda coloca enormes desafios, 

dentre os quais se encontra a notificação dos agravos em saúde do 

trabalhador, caracterizando um quadro de subnotificação dos mesmos. 
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É importante destacar que, apesar da prescrição constitucional 

regulamentada pela Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, de 1990, de que o SUS 

assuma a atenção à Saúde do Trabalhador e das experiências isoladas que 

têm sido implementadas nos últimos anos na rede pública de serviços de 

saúde, o SUS ainda não incorporou, de forma efetiva, em suas concepções, 

paradigmas e ações o lugar que o “trabalho” ocupa na vida dos indivíduos e 

suas relações com o espaço sócio ambiental. Ou seja: o papel que o “trabalho” 

ocupa na determinação do processo saúde-doença, não apenas dos 

trabalhadores diretamente envolvidos nas atividades produtivas, mas, também 

da população em geral e dos impactos ambientais que essas atividades 

produzem (Hoefel, 2005). 

A fim de obter uma compreensão melhor da Saúde do Trabalhador, 

abordar-se a seguir a temática o processo saúde-doença. 

4.3. Trabalho e o processo saúde-doença  

Na realidade do mundo do trabalho atual, visto que o novo milênio 

implica em identificar, ainda que de forma sucinta, as transformações e suas 

repercussões na organização do trabalho, bem como o atual panorama das 

doenças relacionadas ao trabalho, torna-se necessário antes, obter um quadro 

da situação de saúde dos trabalhadores brasileiros para se estabelecer o 

processo de saúde-doença.  

Se compreenderem que a saúde não cai do céu, que ela é desenhada a 

partir do contexto econômico, social, político, cultural e subjetivo em que cada 

sujeito ou grupo social se depara com facilidades e limites para construir um 
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modo de vida de maior ou menor qualidade, verão que o mundo do trabalho, a 

saúde e o ambiente, trata-se de uma trama de relações que se intercomunicam 

(Valadares, 2001). As relações entre trabalho e saúde do trabalhador 

conformam um mosaico, que se reflete sobre o viver, o adoecer e o morrer dos 

trabalhadores. 

Portanto, é preciso contemplar as mudanças atuais no âmbito das 

relações de trabalho, nos mais diferentes setores, que acompanham o 

movimento mundial de reestruturação produtiva, sem com isso eliminar formas 

arcaicas de produção. Tais mudanças têm em comum a ênfase na globalização 

dos mercados, na rápida incorporação tecnológica para a produção de bens e 

serviços, na dinâmica do emprego, no aumento acelerado do desemprego e do 

trabalho informal e na exclusão social. Todos esses aspectos, somados aos 

problemas histórico-estruturais, leva a exposição dos trabalhadores a diversos 

agravos a saúde, exige uma grande capacidade de adaptação física, mental e 

social e traz profundas consequências para a vida e a saúde dos trabalhadores 

(Goméz & Lacaz, 2005).  

É essencial, para o estudo da saúde no trabalho, considerar os fatores 

tanto positivos quanto negativos, presentes no contexto a fim de evitar o 

adoecimento e promover a saúde enquanto um estado no qual a integridade 

física, psíquica e social dos indivíduos esteja assegurada. 

As mudanças na conjuntura social no mundo do trabalho exigem que a 

vigilância em saúde do trabalhador dirija o foco de sua atenção para as 

situações de trabalho em condições precárias, incluindo o trabalho autônomo e 

o do mercado informal, nas quais os acidentes ocupacionais devem estar 



 

 

 

78

ocorrendo em proporções maiores que entre a parcela dos trabalhadores 

inseridos no mercado formal. O conhecimento sobre o que ocorre entre 

aqueles trabalhadores é ainda extremamente restrito. 

A saúde deve ser entendida em sentido mais amplo, como componente 

da qualidade de vida. Assim, não é um “bem de troca”, mas, um “bem comum”, 

um bem e um direito social, onde cada um e todos possam ter assegurados o 

exercício e a prática do direito à saúde, a partir da aplicação e utilização de 

toda a riqueza disponível, conhecimentos e tecnologias desenvolvidas pela 

sociedade nesse campo, adequados às suas necessidades, abrangendo 

promoção e proteção da saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento e 

reabilitação de doenças. Em outras palavras, considerar esse bem e esse 

direito como componente e exercício da cidadania, que é um referencial e um 

valor básico a ser assimilado pelo poder público para a orientação de sua 

conduta, decisões, estratégias e ações (Almeida, 1998). 

Diante disto, pretende-se discutir o processo de saúde-doença das 

costureiras por facção em sua complexidade e abrangência.  

Percebe-se que a Saúde do Trabalhador é um campo das políticas 

públicas que traz na discussão do processo saúde-doença a categoria trabalho 

como central, não apenas dos trabalhadores diretamente envolvidos nas 

atividades produtivas, mas, da população em geral e dos impactos ambientais 

que essas atividades produzem. A partir dessa premissa, discutem-se as 

relações do trabalho com as outras políticas sociais, como condições de 

existência, moradia, alimentação, meio ambiente, lazer, autonomia, cidadania.  
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Considerando todas essas políticas transversais, ao estudar o processo 

de saúde-doença se faz necessário antes, abordar alguns conceitos 

fundamentais e contextualizá-los para melhor compreensão. 

O conceito de saúde vem sofrendo mudanças, por ter sido definido como 

“estado de ausência de doenças”; foi redefinido em 1958, pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), como “estado de completo bem-estar físico, mental e 

social”, e ampliado na 8ª Conferência Nacional de Saúde 

 
a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, 
entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o 
meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o 
lazer, o acesso a bens e serviços essenciais; os níveis de 
saúde da população expressam a organização social e 
econômica do país (Brasil, 1990, Art. 3). 
 

 
Nessa trajetória, a definição de saúde presente na Lei Orgânica de 

Saúde, nº 8.080/90, procura ir além da apresentada pela OMS, ao se mostrar 

mais ampla, pela explicitação dos fatores determinantes e condicionantes do 

processo saúde-doença. O conceito passa de uma visão mecânica da saúde 

para uma visão abrangente e não estática. Assim sendo, para se obter a 

compreensão mais precisa de saúde, convêm esclarecer, da melhor maneira 

possível, o que vem a ser o estado de doença. 

O conceito biomédico da doença é definido como um desajuste ou falha 

nos mecanismos de adaptação do organismo ou ausência de reação aos 

estímulos, cuja ação está exposto, processo que conduz a uma perturbação da 

estrutura ou da função de um órgão, de um sistema ou de todo o organismo ou 

de suas funções vitais (Jenicek & Cléroux, 1982 apud Herzlich, 2004) 
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Ao estudar o modelo biomédico nota-se que está centrado na explicação 

da doença e passou a tratar o corpo em partes cada vez menores, reduzindo a 

saúde a um funcionamento mecânico (Barros, 2002), destaca a concepção 

fragmentária do modelo biomédico, em que a percepção do homem como 

máquina é datada historicamente com o advento do capitalismo. 

A doença para Barreto (2000) seria sofrimento, pathos, agravo, prejuízo 

ou dano causado ao trabalhador/a pelas condições e organização do trabalho. 

Para Canguilhem (1995), saúde seria a possibilidade de ultrapassar a norma 

que define o normal momentâneo. E doença corresponde a uma norma de vida 

inferior, por se instalar uma limitação da capacidade normativa do organismo.  

Do ponto de vista previdenciário, a doença do trabalho e profissional se 

equiparam ao acidente. Então, a doença do trabalho, pode ser definida como 

aquela produzida, desencadeada ou agravada em função das condições 

especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente e 

como exemplos têm a LER/DORT, as neuroses do trabalho (Barreto, 2000).  

A doença profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo 

exercício peculiar a determinada atividade como exemplos têm a Silicose, 

Asbestose, Perda Auditiva Reduzida por Ruído (PAIR), Câncer Ocupacional, 

Dermatoses Ocupacional, entre outras (Lopes, 2007). 

E para uma compreensão mais ampla houve a denominação da Doença 

Relacionada ao Trabalho, designada como o conjunto de doenças que 

guardam uma relação com o trabalho atual ou pregresso exercido pelo 

trabalhador, que desempenha o papel de causa necessária, contribuinte ou 

modificadora do desencadeamento e ou agravamento do processo mórbido. 
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A explicação para as doenças começou a ser relacionada, às situações 

ambientais; a causa das doenças passava a estar num fator externo ao 

organismo, e o homem era o receptáculo da doença. A partir daí, buscou-se 

compreender o processo saúde-doença e quais suas relações com o trabalho. 

Em termos da determinação causal  

 
representa o conjunto de relações e variáveis que produz e 
condiciona o estado de saúde e doença de uma população, 
que se modifica nos diversos momentos históricos e do 
desenvolvimento científico da humanidade. O fato é que se 
passa a considerar saúde e doença como estados de um 
mesmo processo, composto por fatores biológicos, 
econômicos, culturais e sociais (Almeida, 1998) 
 
 

Desse modo, surgiram vários modelos de explicação e compreensão da 

saúde, da doença e do processo saúde-doença, como o modelo 

epidemiológico baseado em componentes: considerados como fatores causais, 

que evoluiu para modelos mais abrangentes, como o do campo de saúde, com 

o envolvimento do ambiente, estilo de vida, biologia humana e sistema/serviços 

de saúde, numa permanente inter-relação e interdependência. O importante é 

saber e reconhecer essa abrangência e complexidade causal: saúde e doença 

não são estados estanques, isolados, de causa aleatória, não se está com 

saúde ou doença por acaso.  

Para uma compreensão mais abrangente do processo saúde-doença, no 

final da década de 1970, começou a ganhar força a concepção deste como um 

processo sistêmico, com a contribuição de diferentes elementos do meio 

ambiente no processo saúde-doença, conforme exemplo da determinação das 
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doenças relacionadas ao trabalho (Roberts, 1978 apud Almeida Filho & 

Rouquayrol, 2002). 

A busca por explicações causais do processo saúde-doença resultou na 

configuração da História Natural das Doenças (HND), que é definida pelos 

principais sistematizadores como o conjunto de processos interativos que cria o 

estímulo patológico no meio ambiente, passando da resposta do homem ao 

estímulo, até as alterações que levam a um defeito, invalidez, recuperação ou 

morte, visa o acompanhamento do processo saúde-doença em sua 

regularidade (Leavell & Clark, 1976 apud Almeida Filho & Rouquayrol, 2002). 

Esta forma de sistematização ajuda a compreender os diferentes métodos de 

prevenção e controle das doenças. 

E apresenta uma dimensão basicamente qualitativa de todo o ciclo, 

dividindo em dois momentos sequenciais o desenvolvimento do processo 

saúde-doença: o pré-patogênico permite ações de prevenção primária7, e o 

patogênico, envolve a prevenção secundária8 e a prevenção terciária9. O 

primeiro, também considerado período epidemiológico, diz respeito à interação 

entre os fatores do agente, do hospedeiro e do meio ambiente, quando está 

submetido ao risco de adoecer. O segundo corresponde ao momento quando o 
                                                           
7 Conjunto de ações que visam evitar a doença na população, removendo ou 
reduzindo os fatores causais. 
8 Conjunto de ações que visam identificar e corrigir o mais precocemente possível 
qualquer desvio da normalidade, de forma a colocar o indivíduo de imediato na 
situação saudável, ou seja, têm como objetivo a diminuição da prevalência da doença. 
Visam ao diagnóstico, ao tratamento e à limitação do dano. 
9
 Conjunto de ações que visam reduzir a incapacidade de forma a permitir uma rápida 

e melhor reintegração do indivíduo na sociedade, aproveitando as capacidades 
remanescentes. Poderia ser encarada como reabilitação do indivíduo. 
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homem interage com um estímulo externo, apresenta sinais e sintomas e 

submete-se a um tratamento (Almeida Filho & Rouquayrol, 2002).  

O processo saúde-doença, portanto, é um conceito central da proposta 

de epidemiologia social, que procura caracterizar a saúde e a doença como 

componentes integrados de modo dinâmico nas condições concretas de vida 

das pessoas e dos diversos grupos sociais; cada situação de saúde específica, 

individual ou coletiva, é o resultado, em dado momento, de um conjunto de 

determinantes sociais, econômicos, culturais e biológicos. A ênfase, nesse 

caso, está no estudo da estrutura socioeconômica, a fim de explicar o processo 

saúde-doença de maneira histórica, mais abrangente, tornando a epidemiologia 

um dos instrumentos de transformação social (Rouquayrol, 1993). 

Conforme discutido desde o início, a saúde e a doença são 

determinadas socialmente, variando conforme os tempos, os lugares e as 

culturas. Nessa perspectiva, o estabelecimento da relação causal ou das 

implicações entre determinado evento de saúde, doença, e uma dada condição 

de trabalho constitui a condição básica para a implementação das ações de 

Saúde do Trabalhador nos serviços de saúde. De modo esquemático, esse 

processo pode se iniciar pela identificação e controle dos fatores de risco a que 

estão expostos os trabalhadores do setor formal e informal da economia 

presentes nos ambientes e condições de trabalho, e/ou a partir do diagnóstico, 

tratamento e prevenção das doenças provocadas pelo trabalho (Brasil, 2001). 

Segundo Guilam & Castiel (2006), entende-se por risco, como sendo, 

uma palavra com diferentes sentidos que nem sempre convivem em harmonia. 

O conceito de risco traduz tanto a probabilidade de ocorrência de 
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consequências negativas à saúde, que possam causar algum tipo de agravo ou 

dano à saúde de um indivíduo, de um grupo populacional ou ao ambiente.  

A saúde coletiva vem empregando o enfoque de risco de forma 

crescente, visando estudar os fatores condicionantes e determinantes a 

ocorrência e a evolução de doenças do trabalho; atualmente, de forma mais 

ampla, relacionado a todo o tipo de problema identificado. 

Classicamente, os fatores de risco para a saúde e segurança dos 

trabalhadores podem ser classificados em cinco grandes grupos. 

 
Quadro 1.  Classificação dos fatores de risco para a saúde e segurança dos 
trabalhadores. 
 

RISCO CARACTERIZAÇÃ O 

Físicos 
Ruído, vibração, radiação ionizante e não-ionizante, temperaturas 

extremas, pressão atmosférica anormal, etc. 

Químicos 

Agentes e substâncias química, sob a forma líquida gasosa ou de 

partículas e poeiras minerais e vegetais, comuns no processo de 

trabalho. 

Biológicos 
Vírus, bactérias, parasitas, associados ao trabalho em hospitais, 

laboratórios e na agricultura e pecuária. 

Ergonômicos 

e 

Psicossociais 

Decorrem da organização e gestão do trabalho, como, por 

exemplo: da utilização de equipamentos, máquinas e mobiliário 

inadequados, posturas e posições incorretas; locais adaptados 

com más condições de iluminação, ventilação e de conforto para 

os trabalhadores; trabalho em turnos; monotonia ou ritmo de 

trabalho excessivo, exigências de produtividade, relações de 

trabalho autoritárias, entre outros. 

Mecânicos 

Ligados à proteção das máquinas, arranjo físico, ordem e limpeza 

do ambiente de trabalho, sinalização, rotulagem de produtos e 

outros que podem levar a acidentes. 

 
Fonte: Manual de Doenças Relacionadas ao Trabalho, Brasil, 2001. 
 



 

 

 

85

 
Algumas ponderações têm sido feitas atualmente sobre o conceito de 

risco e sua utilização. As críticas ao modelo racional consideram que o cálculo 

matemático puro e o uso apenas dos efeitos biológicos, físicos ou químicos não 

levam em conta a complexidade dos problemas que afetam a saúde, tornando-

os subjetivos, e gerando controvérsias e conflitos no nexo causal da doença 

relacionada ao trabalho. Assim, segundo Freitas (2005), o modo de se 

perceber a realidade e de se organizar os fatos a ela pertinentes tem 

implicações, embora nem sempre visíveis, tanto nas avaliações de riscos como 

nos aspectos das políticas públicas e de justiça social quem se deve proteger 

de determinados riscos, a que custo e deixando de lado que alternativas. 

Portanto, no Brasil, o debate em torno do processo de saúde-doença 

recoloca, de forma politizada, a questão dos determinantes sociais da saúde, 

isto é, identifica-a com a noção de qualidade de vida, em contraposição ao 

reducionismo biomédico, e introduz o tema da intersetorialidade como questão 

fundamental para o alcance dos objetivos em saúde. 

A saúde e os determinantes sociais é um ponto importante no 

entendimento de que a relação entre organização e desenvolvimento de uma 

sociedade e a situação de saúde de sua população não é linear, colocando a 

necessidade de estabelecer hierarquização nas determinações entre os fatores 

mais gerais de natureza social, econômica e política e as mediações entre as 

quais esses fatores incidem sobre a situação de saúde dos grupos e das 

pessoas (Buss, 2000). Trata-se de uma visão dos determinantes como 

processos sociais, econômicos, políticos e culturais geradores de iniqüidades, 
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o que justifica uma profunda reorientação das políticas e intervenções públicas, 

visando promover e proteger a saúde e diminuir as desigualdades em saúde. 

É muito importante visualizar e considerar os determinantes sociais nas 

suas várias dimensões apresentadas na Figura 2, destacando a importância de 

cada fator e características na interferência da atividade desempenhada em um 

determinado ambiente de trabalho.   

 
 

 
 

Figura 2.  Determinantes sociais da saúde: modelo de Dahlgren e Whitehead. 

Fonte: Comissão Nacional Sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), 2006. 

  

Portanto, conhecer as condições e os problemas de saúde da população 

exige observar por meio de indicadores demográficos, socioeconômicos, 

ambientais ou de outra ordem, contextualizando-os a distribuição do risco e do 
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adoecer. Assim, o processo de saúde-doença deve considerar a dinâmica dos 

fatores de risco juntamente com os determinantes sociais para determinar o 

grupo de causas das doenças. 

De acordo estudos realizados na Área de Saúde do Trabalhador foram 

sintetizados quatro grupos de causas, para auxiliar na contextualização do 

processo de adoecimento do trabalhador: 1- Doenças comuns, aparentemente 

sem qualquer relação com o trabalho; 2- Doenças comuns (crônico-

degenerativas, infecciosas, neoplásicas, traumáticas, etc) eventualmente 

modificadas no aumento da freqüência de sua ocorrência ou na precocidade de 

seu surgimento em trabalhadores, sob determinada condição de trabalho. A 

hipertensão arterial e gastrites em profissionais submetidos à rotina estressante 

exemplificam esta possibilidade. 3- Doenças comuns que tem o espectro de 

sua etiologia ampliado ou tornado mais complexo pelo trabalho. A asma 

brônquica, a perda auditiva pelo ruído (ocupacional), doenças 

oesteomusculares e alguns transtornos mentais exemplificam esta 

possibilidade, na qual, em decorrência do trabalho, somam-se (efeito aditivo) 

ou multiplicam-se (efeito sinérgico) as condições provocadoras ou 

desencadeadoras destes quadros. 4- Agravos à saúde específicos, tipificados 

pelos acidentes do trabalho e pelas doenças profissionais. A silicose e a 

asbestose exemplificam este grupo de agravos específicos (Brasil, 2001). 

Os três últimos grupos constituem a família das doenças relacionadas ao 

trabalho. A natureza dessa relação é sutilmente distinta em cada grupo.  

O Quadro 2 resume e exemplifica os grupos das doenças relacionadas 

ao trabalho de acordo com a classificação proposta por Schilling (Brasil, 2001). 
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Quadro 2.  Classificação das Doenças Segundo sua Relação com o Trabalho. 
 

CATEGORIA EXEMPLOS 

I – Trabalho como causa necessária 

Intoxicação por Chumbo 

Silicose 

Doenças profissionais 

legalmente reconhecidas 

II – Trabalho como fator contributivo, mas não 

necessário 

Doenças coronarianas 

Doenças do aparelho locomotor 

Câncer 

Varizes de membros inferiores 

III – Trabalho como provocador de um distúrbio 

latente, ou agravador de doença já estabelecida 

Bronquite crônica 

Dermatite de contato alérgica 

Asma 

Doenças mentais 

 
Fonte:  Adaptado de Schilling, 1984 apud Brasil, 2001 
 
 

Esse grupo de agravos, Schilling I, é causa necessária, e tem também 

uma conceituação no âmbito do Seguro de Acidentes de Trabalho (SAT) da 

Previdência Social e sua ocorrência deve ser notificada segundo 

regulamentação na esfera da Saúde, da Previdência Social e do Trabalho. 

O grupo II, doenças em que o trabalho pode ser um fator de risco, e o 

Grupo III, doenças em que o trabalho é um provocador de um distúrbio latente, 

caracterizam grupos que são formados por doenças consideradas de etiologia 

múltipla, ou causadas por múltiplos fatores de risco. Nessas doenças comuns, 

o trabalho poderia ser entendido como um fator de risco, ou seja, um atributo 
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ou uma exposição que está associada à probabilidade aumentada de 

ocorrência de uma doença, não necessariamente um fator causal (Last, 1995 

apud Brasil, 2001). 

Portanto, a caracterização etiológica ou nexo causal será 

essencialmente de natureza epidemiológica, seja pela observação de um 

excesso de frequência em determinados grupos ocupacionais ou profissões, 

seja pela ampliação quantitativa do espectro de determinantes causais, que 

podem ser mais conhecidos a partir do estudo dos ambientes e das condições 

de trabalho. A eliminação desses fatores de risco reduz a incidência ou 

modifica o curso evolutivo da doença ou agravo à saúde (Brasil, 2001). 

Antigamente os trabalhadores eram vítimas de acidentes mais violentos, 

como membros decepados ou mesmo morte. Com a adoção de novas 

tecnologias, intensificação do trabalho, aliada à instabilidade no emprego, 

ocorreu uma modificação no perfil de adoecimento e sofrimento dos 

trabalhadores, ressaltando, entre outros, o surgimento de novas formas de 

adoecimento, como as Lesões por Esforços Repetitivos (LER), também 

denominadas de Distúrbios Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho 

(DORT), passando a incluir o estresse, os infartos, fadiga física, problemas 

gástricos, perda auditiva, de vista, problemas respiratórios, alergias, depressão 

e as alterações psíquicas até o isolamento social, passando pelos múltiplos 

ataques a saúde, induzido muitas doenças que se devem principalmente ao 

ritmo incessante de trabalho ao qual boa parte do trabalhador está submetida.  

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima que, no mundo, a 

cada dia morrem em média 5 mil pessoas devido acidentes de trabalho ou a 
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doenças laborais, isso equivale a um total de 2 a 2,3 milhões de mortes 

relacionadas ao trabalho.   

No ano de 2009, de acordo dados do Ministério da Previdência Social o 

número de mortes relacionadas a acidentes de trabalho caiu 11,4%, 

comparando com 2008, que houve 2.817 mortes em vários setores de 

atividades, número que em 2009 caiu para 2.496. Em 2009, o Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS) registrou 723.452 acidentes de trabalho, número 4,3% 

menor que em 2008, quando foram notificados 755.980 acidentes. Em Goiás, 

foram registrados 17.016 acidentes de trabalho contra 17.840 notificados em 

2008, no estado também houve um decréscimo no numero de acidentes de 

trabalho.  

Segundo especialistas, os números menores devem-se ao trabalho 

integrado que vem sendo feito pela Comissão Tripartite de Saúde e Segurança 

no Trabalho (CTSST), desde o início de 2008, no combate à acidentalidade e 

às mortes nos locais de trabalho. Apesar de a incidência de acidentes ter caído 

em relação a 2008, ainda é muito alta, devido às condições precárias de 

trabalho, do uso de máquinas obsoletas e processos inadequados. No entanto, 

ao analisar o período de 10 anos, percebe-se um crescimento grande de 

acidentes de trabalho, além subnotificação de acidentes de trabalho. 

As estatísticas oficiais brasileiras ainda são limitadas, pois, incluem 

apenas os trabalhadores registrados em carteira, caracterizado pelo acidente 

do trabalho, que compreendem a doença profissional, doença do trabalho, 
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acidente de trabalho típico10 e acidente de trajeto11, tendo a comunicação obri-

gatória por parte das empresas, dos acidentes e/ou doenças do trabalho, 

porém se restringe aos trabalhadores formais. 

No Sistema Único de Saúde, a notificação passou a ser obrigatória, para 

todo trabalhador, seja ele formal ou informal, por meio do Sistema de 

Informações de Agravos de Notificação (SINAN), com a instituição da Portaria 

Nº 777/GM, em 28 de abril de 2004, que regulamentava a notificação 

compulsória de agravos à saúde do trabalhador em rede de serviços sentinela, 

posteriormente revogada e criada a Portaria Nº 2.472/GM, em 31/08/10, que 

define as terminologias adotadas em legislação nacional, conforme disposto no 

Regulamento Sanitário Internacional 2005 (RSI 2005), a relação de doenças, 

agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória em todo o 

território nacional e estabelece fluxo, critérios, responsabilidades e atribuições 

aos profissionais e serviços de saúde. 

No Art. 6º desta Portaria, na forma do Anexo III, adota os acidentes e 

doenças relacionados ao trabalho, a Lista de Notificação Compulsória em 

Unidades Sentinelas12 (LNCS) conforme a seguir: 

                                                           
10

 Decorrentes da característica da atividade profissional desempenhada pelo 
acidentado, evento bem configurado no tempo e no espaço, de consequências 
geralmente imediatas, que ocorre pelo exercício do trabalho, acarretando lesão física 
ou perturbação funcional, resultando em morte ou incapacidade para o trabalho 
(temporária ou permanente). Nos períodos destinados à refeição, ao descanso ou por 
ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local ou durante o 
trabalho, o empregado é considerado no exercício de trabalho. 
 
11 É o acidente que ocorre no percurso da residência para o local de trabalho e vice-
versa, qualquer que seja o meio de locomoção. 
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1. Acidente com exposição à material biológico relacionado ao 
trabalho; 

2. Acidentes de trabalho com mutilações (Grave);  
3. Acidentes do trabalho em crianças e adolescentes; 
4. Acidente de trabalho fatal; 
5. Câncer Relacionado ao Trabalho;  
6. Dermatoses Ocupacionais; 
7. Distúrbios Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho 

(DORT); 
9. Perda Auditiva Induzida por Ruído – PAIR relacionada ao 

trabalho; 
10. Pneumoconioses relacionadas ao trabalho; 
13. Transtornos Mentais Relacionados ao Trabalho. 
 

 
Apesar da importância, no Brasil, as notificações de acidentes do 

trabalho, inclusive as de notificação compulsória sequer refletem a realidade, 

tais eventos são, atualmente, sub-registrados, e sua real magnitude não é bem 

conhecida, e permite estimar e acompanhar o real impacto do trabalho sobre a 

saúde dos trabalhadores, uma vez que a segurança do trabalho ainda não é 

uma unanimidade nas empresas regidas pela CLT (Consolidação das Leis do 

Trabalho), em especial nas pequenas e micro empresas, e nem mesmo no 

Sistema Único de Saúde, responsável também pela notificação dos agravos 

relacionados à saúde do trabalhador do setor formal e informal.  

Conforme a Tabela 2 constata-se a realidade e a dificuldade no 

processo de realização das notificações referentes aos agravos relacionados à 

saúde do trabalhador regulamentados pela Portaria Nº 2.472/GM, em 31 de 

Agosto de 2010, no SINAN. Visto que ao realizar a busca desses agravos 

relacionando-os à Classificação Brasileira de Ocupação (CBO) como 

                                                                                                                                                                          
12 É composta por unidades de saúde que identificam, investigam e notificam, quando 
confirmados, os casos de doenças, agravos e/ou acidentes relacionados ao trabalho. 

constituída por Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, hospitais de 
referência para o atendimento de urgência e emergência e atenção de média e alta 
complexidade, serviços de atenção básica e de média complexidade credenciados 
como sentinelas. 
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costureira, percebe-se que realmente há uma subnotificação dos dados, já que 

foram encontrados apenas registros de Acidente de Trabalho Fatal13 e Grave14, e 

em números pequenos ao comparado com o número total de acidentes de 

trabalho do Ministério da Previdência Social, que por sua vez também são 

subnotificados, não retratando assim a realidade do perfil de acidentes e 

doenças relacionadas ao trabalho no país. 

 
Tabela 2. Distribuição de acidentes de trabalho graves e fatais ocorridos com 
Costureiras por município de residência segundo faixa etária. Goiás, 2006 a 2010. 
 

Município  
Faixa Etária (anos)  

15-19 20-34 35-49 50-64 Total  

Aparecida de Goiânia - 3 - - 3 

Ceres - - 1 - 1 

Goiânia 2 10 2 2 16 

Palmeiras de Goiás - 1 - - 1 

Trindade - 1 1 - 2 

Total  2 15 4 2 23 

 
Fonte: Ministério da Saúde / Sistema Nacional de Agravos de Notificação, 2010. 
 
 

                                                           
13 É aquele que leva a óbito imediatamente após sua ocorrência ou que venha a 
ocorrer posteriormente, a qualquer momento, em ambiente hospitalar ou não, desde 
que a causa básica, intermediária ou imediata da morte seja decorrente do acidente. 
 
14 É aquele é aquele que acarreta mutilação, física ou funcional, e o que leva à lesão 
cuja natureza implique em comprometimento extremamente sério, preocupante; que 
pode ter consequências nefastas ou fatais, dentre elas, necessidade de tratamento em 
regime de internação hospitalar, incapacidade para as ocupações habituais, por mais 
de 30 dias, incapacidade permanente para o trabalho, debilidade permanente de 
membro, sentido ou função, fraturas, amputações de tecido ósseo, luxações ou 
queimaduras graves, desmaio (perda de consciência) provocado por asfixia, choque 
elétrico ou outra causa externa, entre outros critérios. 
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A notificação, através do SINAN, é importante porque os acidentes e 

doenças relacionadas ao trabalho são evitáveis e passíveis de prevenção. 

Além disso, é possível identificar o motivo pelo qual os trabalhadores adoecem 

ou morrem, associando esses dados aos ramos de atividade econômica e aos 

processos de trabalho, para que possam ser feitas intervenções sobre suas 

causas e determinantes. Tais intervenções são feitas a partir da elaboração de 

estratégias de atuação nas áreas de promoção e prevenção, controlando e 

enfrentando, de forma integrada e eficiente, os problemas de saúde coletiva 

relacionados com o trabalho. Os acidentes e doenças, relacionados ao trabalho 

resultam em custos sociais elevados para trabalhadores, família, empresa, 

estado e sociedade.  

Para lembrar que esse tipo de problema continua ocorrendo em todo o 

mundo, em 2003 a Organização Internacional do Trabalho (OIT) instituiu o dia 

28 de abril como o Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho.  O grande 

objetivo da comemoração é promover a conscientização sobre a importância 

da segurança e saúde no trabalho e alertar sobre a necessidade de prevenção 

dos riscos para a saúde e a integridade dos trabalhadores em todo o mundo. 

Lembrando ainda que qualquer processo de trabalho, inclusive o da saúde do 

trabalhador, deve ter uma finalidade. A finalidade “mais ampla” do processo de 

trabalho é: promover e proteger a saúde, atuando sobre os determinantes e 

riscos.  
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5. METODOLOGIA 

O estudo “O trabalho e o processo de saúde-doença das costureiras por 

facção – Região Metropolitana de Goiânia – 2010” teve como referência 

pesquisa realizada no ano 2000, quanto ao tipo de estudo e os sujeitos 

investigados - cinquenta e nove mulheres costureiras por facção, selecionadas 

intencionalmente como sujeitos investigados para a Tese de Doutorado, a ser 

identificada como estudo referência/ 2000, denominada - Mujeres que viven del 

trabajo a domicilio. El tiempo propio de las trabajadoras en  la confección de 

ropa de vestir. Goiás, Brasil, 1975/1995, caracterizado como um estudo de 

caso, exploratório, quali-quantitativo, em que foi abordado o tema através de 

grupos de discussão e de relatos de vida, realizados junto às mulheres que 

costuram em seu domicílio para a indústria têxtil de roupa de vestir no Estado 

de Goiás, Brasil, tendo como foco o tempo próprio das mulheres costureiras a 

domicílio.  

Portanto, após 10 anos daquele trabalho, agora em 2010, a proposta foi 

realizar uma pesquisa para verificar a situação daquelas mesmas mulheres 

costureiras por facção, tendo como objetivo geral: identificar as implicações 

decorrentes das condições ambientais, sociais e do trabalho no processo de 

saúde - doença das mulheres costureiras por facção da Região Metropolitana 

de Goiânia. E, como objetivos específicos: Identificar o ambiente e as formas 

de organização do trabalho por facção; Traçar a imagem, ponto de vista e 

expectativas das costureiras faccionistas frente a sua profissão e o seu tempo 

próprio; Levantar e identificar as mudanças do perfil socioeconômico e 
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demográfico da mulher trabalhadora no setor informal por facção; Levantar as 

condições de saúde-doença, identificando os agentes relacionados aos 

agravos de saúde das trabalhadoras por facção. 

5.1. Tipo de estudo e o caminho percorrido 

   Trata-se de um estudo qualitativo realizado por meio de entrevistas em 

profundidade cujo foco principal foi o ambiente, o trabalho e o processo de 

saúde - doença das costureiras por facção considerando a experiência vivida 

por estas costureiras no período 2000-2010.  

Foi adotada a abordagem qualitativa, com caráter subjetivo, porém, 

crítico, adequado a investigação proposta, pois, de acordo com Minayo (1998), 

o campo da saúde é considerado um fenômeno social. Se falar de Saúde ou 

Doença, essas categorias trazem uma carga histórica, cultural, política e 

ideológica que não pode ser contida apenas numa fórmula numérica, ou num 

dado estatístico. 

Ainda, segundo Campos (2001), a abordagem qualitativa se fundamenta 

em uma estratégia baseada nos dados coletados em interações sociais ou 

interpessoais, analisadas a partir dos significados que sujeito e/ou pesquisador 

se propõe a participar, compartilhar e interpretar as informações.  

Paralelamente foram levantados dados secundários referentes à 

economia goiana, as empresas de confecções e sua localização, as 

características da produção e dos trabalhadores deste setor que serviram como 

referências úteis para contextualizar o quadro ambiental e social para o estudo. 
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O primeiro contato com o campo foi realizado na fase de elaboração do 

projeto. Inicialmente, foi visitado o Sindicato das Costureiras para a 

identificação e caracterização atual da área. Posteriormente, foram feitos 

contatos e pesquisa de dados junto ao DIEESE, FIEG, SEFAZ, SEPLAN, INSS, 

SES, SMS. Os dados sobre o trabalho informal serviram de referência para 

delinear a trajetória das costureiras em domicílio em Goiânia. As informações 

sobre as últimas décadas do Brasil e Goiás foram importantes para fazer uma 

retrospectiva da situação das mulheres, demonstrando sua inserção e seu 

perfil no mercado de trabalho para posterior cruzamento com as informações 

das entrevistas.  

Os dados estatísticos possibilitaram uma leitura da realidade objetiva 

sobre o trabalho da confecção permitindo delinear aspectos da realidade das 

mulheres e abordando melhor os problemas vivenciados por elas. Sobre esta 

questão destaca Bruschini (1996) apud Almeida et al. (2002), que como em 

qualquer campo do conhecimento, as fontes secundárias não contém todos os 

dados necessários e têm que ser complementadas por estudos qualitativos, 

histórias de vida, entrevistas, etc. Por isto é que neste estudo foram utilizados 

os dados estatísticos para desenhar a tela de fundo do que se pretendia 

recorrer através das técnicas qualitativas. 

Um dos princípios que fundamentam a pesquisa qualitativa é que o 

objeto a ser investigado não se mostra de forma linear, nem aparece definido e 

completo ao ser submetido a instrumentos determinados. Portanto, o 

pesquisador deve estar atento durante toda a trajetória da pesquisa, pois, o 

resultado da pesquisa é fruto de fatores articulados ao longo do caminho e não 
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apenas em uma fase de coleta de dados (Matos, 2008).  E o que se realiza em 

uma pesquisa qualitativa não é uma coleta de dados, mas, um trabalho de 

campo dentro do qual cada nova informação, inclusive as que não foram 

previstas no momento da definição do problema, adquire significado para a 

pesquisa e deve ser inserida no processo de produção de idéias (Gonzalez-

Rey, 2002 apud Matos, 2008). 

Esta metodologia parte do fundamento de que há uma relação dinâmica 

entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o 

objeto, ou seja, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito. O objeto não é um dado inerte e neutro; nele contém 

significados e relações que os sujeitos concretos usam em suas ações Chizzoti 

(2001). Portanto, a abordagem qualitativa será priorizada por favorecer a 

imersão nas crenças, hábitos, atitudes dos trabalhadores informais, 

possibilitando conhecer as dimensões das rotinas de seus trabalhos. 

Diante disso, a identificação das implicações do trabalho informal na 

saúde das mulheres através de informações sobre o saber de si mesmas 

desde seu próprio discurso, como sujeitos e atores no processo de construção 

social de seu espaço frente às mudanças ocorridas em suas vidas, não poderia 

se pautar em um instrumento de caráter rígido e imediato.  

5.2. Os sujeitos da pesquisa: mulheres faccionistas  

O estudo foi realizado junto a trinta e quatro (34) sujeitos, costureiras por 

facção em seu próprio domicílio, localizadas a partir das 59 costureiras 

selecionadas intencionalmente nos cadastros /arquivos da pesquisa-referência 
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(Jonas, 2001), em que constavam as informações-endereços e números de 

telefones das costureiras e ao Sistema de Dados Cadastrais de Consultas 

(SICAA) da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. 

Dentre as 59 costureiras da pesquisa-referência, Jonas (2001), foram 

identificadas trinta e cinco (35) costureiras, sendo trinta e quatro (34) 

entrevistadas e uma (01) recusou participar da pesquisa; treze (13) costureiras 

não foram encontradas e outras onze (11) foram identificadas por meio de 

informações de terceiros, sendo que sete (07) mudaram de domicílio seja para 

o interior de Goiás, ou para outro Estado ou país e quatro (04) tem outra 

ocupação.  

As trinta e quatro (34) participantes entrevistadas têm entre 25 e 70 anos 

estão distribuídas em três (3) cidades da Região Metropolitana de Goiânia, 

sendo vinte e nove (29) em Goiânia, quatro (04) em Aparecida de Goiânia e 

uma (1) em Trindade.  Ao ser feita a comparação com os sujeitos da pesquisa-

referência (Jonas, 2001), houve uma redução significativa do número dessas 

costureiras em Goiânia sendo as cinco (05) restantes localizadas em Aparecida 

de Goiânia e Trindade (Figuras 3 e 4). 
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Figura 3. Distribuição das Costureiras por Cidades estudo referencia/2000. 

Fonte: SEPLAN / SEPIN/GO, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Distribuição das Costureiras por Cidades/2010. 

Fonte: SEPLAN / SEPIN/GO, 2010. 
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Cabe destacar que muitas delas recordavam de imediato de sua 

participação na pesquisa-referência (Jonas, 2001), já, para outras foi 

necessário explicar onde ocorreram as entrevistas, ano, forma de realização, o 

nome de algumas integrantes dos grupos de discussões, e até mesmo citar 

trechos dos relatos anteriores feitos por elas para que se certificassem da 

veracidade sobre as intenções deste novo trabalho. Destaca-se que a maioria 

foi bastante receptiva e não apresentou resistência para participar do estudo 

novamente, se disponibilizaram se necessário, a contribuir em outra pesquisa 

futuramente.  

5.3. Coleta das informações 

As informações foram obtidas por meio das entrevistas em profundidade 

realizadas a partir de um roteiro pré-definido que visou apreender o ponto de 

vista dos atores sociais (entrevistadas). O roteiro é um instrumento para 

orientar uma “conversa com finalidade” que é a entrevista (Minayo, 1998). Para 

tanto, o roteiro da entrevista (Apêndice I) fez com que cada questão levantada 

fizesse parte do delineamento do objeto e que encaminhassem para dar forma 

e conteúdo; permitindo ampliar e aprofundar a comunicação e não limitá-la; 

contribuindo para emergir a visão, os juízos e as relevâncias a respeito dos 

fatos e das relações que compõem o objeto, do ponto de vista dos 

interlocutores (Minayo, 1998). 

As entrevistas foram realizadas nos meses de setembro a outubro de 

2010, previamente agendadas no domicílio da costureira. As entrevistas foram 

gravadas e transcritas na íntegra, reproduzida com grafia respondendo 



 

 

 

102 

exatamente o discurso das costureiras, e preservado o sigilo da identidade dos 

sujeitos pesquisados, e para isso criou-se um código constituído da letra inicial 

do nome da costureira, o número de ordem de cada entrevista, a idade e o ano 

de realização da pesquisa.  

Para estudar o ambiente, trabalho, e saúde-doença das costureiras por 

facção a partir da pesquisa-referência, Jonas (2001), foram consideradas as 

variáveis: classe social, bairro, idade e o sexo além das mudanças nas 

relações de trabalho adotadas nos últimos anos, conformadores da 

subjetividade e identidade destas mulheres. Elementos que possibilitam a 

comparação entre os dois estudos no que se refere à história das costureiras 

nos últimos 10 (dez) anos, 2000 – 2010, no que se refere às mudanças em 

suas concepções sobre suas vidas, a experiência de vida durante o tempo de 

trabalho nessa atividade. Para a análise, foram identificadas no discurso das 

faccionistas as mensagens específicas sobre as atitudes e as posições que 

expressam, como estas mulheres sentem, percebem e refletem sobre o que as 

rodeia e sobre seu viver no cotidiano.  

As situações identificadas na observação livre foram registradas no 

diário de campo, conforme reforça Minayo (1998), onde devem constar todas 

as informações que não sejam o registro das entrevistas formais. Ou seja, 

observações sobre conversas informais, comportamentos, cerimoniais, festas, 

instituições, gestos, expressões que eram relacionadas ao tema da pesquisa. 

O interessante no método de observação foi à confrontação entre os dados 

obtidos pela observação e os dados coletados na entrevista, permitindo a 



 

 

 

103 

verificação da situação real do trabalho, fazendo um contraponto entre trabalho 

prescrito e trabalho real. 

A análise dos dados seguiu os procedimentos sugeridos por Bicudo & 

Martins (1989). Após a transcrição, cada relato foi lido sucessivamente tendo 

como referência o agrupamento das informações a partir das variáveis na 

busca da compreensão do fenômeno em seu sentido global. Posteriormente, 

foi realizada a transformação dessas unidades em categorias, e finalmente 

elaborada as unidades temáticas desse estudo, as quais ficaram constituídas 

desta maneira: ambiente, trabalho e saúde. 

A todas as costureiras entrevistadas foi explicado em que consistia este 

trabalho e apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice II) que foi assinado em duas vias, ficando uma delas com a 

participante conforme as normas éticas recomendadas pela Resolução 196/96, 

do Conselho Nacional de Saúde.  

O Projeto referente a esta pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (CEP-SGC/PUC 

Goiás) sob o CAAE 0102.0.168.000-10. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSAO:  VIDA – TRABALHO – 

SAÚDE/DOENÇA 

 

6.1. História de Vida das Costureiras por Facção: a pós a inserção no 

trabalho em domicílio elas permaneceram?  

 

Para identificar as implicações do trabalho na vida das costureiras, mais 

especificamente no processo de saúde – doença, depois de transcorrido dez 

anos de suas vidas, se faz necessário compreender como elas viveram, como 

ocorreu a sua inserção na costura, sua trajetória, suas conquistas, sua 

permanência ou saída do trabalho de facção em domicílio, ou seja, o que havia 

mudado? Esse contexto deve ser considerado, já que faz parte de um 

processo, no qual os indivíduos são independentes, e, portanto, reagem de 

forma diferente aos estímulos e acontecimentos da vida diária, ou seja, elas 

possuem identidade profissional, que é formada ao longo de suas histórias e de 

forma individualizada.  

Na busca por conhecê-las, e rever suas trajetórias de vida foi 

interessante, portanto constar o que havia mudado na história delas nos 

últimos 10 anos, e no decorrer dos relatos muitas experiências são 

semelhantes, porque elas fizeram parte de um mesmo contexto e inserção no 

mercado de trabalho durante anos de suas vidas. Somado ao contexto de 

mercado de trabalho de costureira por facção em domicílio, há também a 

questão cultural, afinal, costura é trabalho feminino, de mulher mesmo. 

Ao longo das três últimas décadas e, mais especialmente, a partir dos 

anos 90, vem se intensificando a inserção feminina no mercado de trabalho, no 
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Brasil, o novo trabalho em domicílio expandiu a produção em alguns setores e 

tem sido fundamental para adaptar os valores tradicionais das mulheres a suas 

novas expectativas e demandas, afirmando-lhes a visibilidade e o valor social 

que corresponde à sua contribuição econômica e social, não apenas de sua 

inserção no mercado de trabalho, mas também do seu serviço para a sociedade 

que normalmente são desconhecidas ou desvalorizadas, e assim, mais de um 

motivo determina esse interesse feminino por encontrar uma ocupação. Por um 

lado, o desejo de realização profissional leva muitas mulheres a se prepararem 

cada vez melhor para disputar um posto de trabalho. Por outro, crescentes 

necessidades familiares, por força da perda da renda ou do emprego do 

cônjuge, as empurram para o mercado (DIEESE, 2003).  

Identificou-se o movimento inverso, pois, no inicio as mulheres 

trabalhavam em casa, com a industrialização saíram das casas e foram para as 

fabricas, após a reestruturação produtiva pode–se presenciar o movimento 

inversão, as fábricas levam os seus trabalhos para fora da empresa, 

retornando pra casa, o trabalho em domicílio. Elas justificam essa mudança 

como a melhor decisão para as mesmas, porque estão mais perto de seus 

filhos. Então elas começaram a fazer a roupa, não tinha profissão e foi a única 

oportunidade que encontraram, elas não poderiam então escolher outra coisa. 

Dessa forma, a maioria das costureiras iniciou sua vida profissional, em 

fase de adolescência e juventude, aprenderam a costurar em casa e, em geral, 

com alguém de sua própria família, com a orientação da mãe, tia ou avó, e 

ainda como aprendizes. Posteriormente, veio um curso ou a instrução dentro 

da própria fábrica, a necessidade de trabalhar, a flexibilidade do contexto 



 

 

 

106 

econômico vivenciado nas últimas décadas e, dessa forma, as mulheres foram 

sendo inseridas no mercado de trabalho. E pode ser identificadas todas essas 

diferentes formas de inserção no ramo da costura, que foram relatados na 

pesquisa de Doutorado no ano 2001, e reforçados pelas costureiras nesta 

pesquisa em 2010. 

A palavra vocação foi utilizada por algumas costureiras para dar um 

sentido de escolha ao trabalho que realizava, como algo que considera nato, 

uma costureira relembra o início da sua trajetória profissional  

 
eu tinha onze anos quando eu comecei a costurá. Antes, eu 
cortava pano. Desfiava pra tirá linha porque a minha mãe não 
dava linha pra gente, né? E fazia boneca, fazia roupa de boneca. 
Mas com doze anos eu comecei a costurá mesmo (A. 3. 48 
anos, 2000). 

costuro desde os doze anos. Comecei costurando como 
brincadeira, fazendo roupa de boneca. Minha mãe costurava e 
não permitia que costurasse, [...] mas estava no meu sangue, 
eu queria era costurá, tinha que ser costureira (H. 32, 60 anos, 
2000). 

 

E esse ano, 2010, a segunda costureira citada acima, reafirma 

considerando que realmente tinha vocação para a costura, complementando 

sua fala depois de dez anos 

 
uma cliente chegou, e minha mãe não podia pegá a costura, e 
eu disse que faria, tinha apenas 13 anos, minha mãe não 
queria e disse que a responsabilidade era toda minha, tirei as 
medidas da cliente e fiz, daí para frente não parei mais, eu amo 
costurá (H. 32, 70 anos, 2010). 

 

Para algumas foi uma escolha, para outras a inserção na costura foi por 

falta de opção, por não saber fazer outra coisa e não ter estudo era o que 

tinham acesso no momento e, devido à falta de opção, consideram como uma 
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sorte trabalhar como costureira, pensando que não podia desprezar a 

oportunidade, tendo que aprender a costurar, por não ter qualificação e estudo 

para alcançar outra profissão. E ainda, ao falar do seu nível de instrução 

expressavam uma reação de exclusão e inferioridade, justificavam-se e 

respondiam abaixando a cabeça e o tom de voz por se acharem ainda 

excluídas de muitas profissões. A falta de opção é expressa 

 
eu num tem estudo, eu nunca fui na escola, nunca estudei, a 
gente foi criada no interior, na roça, eu nunca tive estudo, 
nunca fui numa escola sabe, aí mas se fosse assim, se eu 
tivesse um estudozinho é lógico que eu ia procurá outra 
profissão, né. Num tive estudo..., serviço de costureira, tem 
uma vantagem porque ocê num precisa de estudo (C. 7, 65 
anos, 2010). 

 

Grande parte das mulheres trabalhadoras, por não conseguirem se 

inserir no mercado de trabalho formal, busca na informalidade um meio para 

sua sobrevivência, procuram exercer atividades no próprio lar, na 

informalidade, e são vítimas do universo do trabalho precarizado e 

desvalorizado (Vasconcelos, 2003).  Elas assumem este tipo de trabalho por 

ser o único disponível, considerando o seu grau de escolarização e preparo 

para um mercado de trabalho altamente competitivo e exigente.  

 Percebe-se que essa nova forma de produção, permanece 

principalmente com a presença daquelas com baixas qualificações. Dentre as 

costureiras (01) uma não é alfabetizada, (02) duas são apenas alfabetizada, 

(22) vinte e duas concluiu ensino fundamental, (08) oito o ensino médio e (01) 

uma o ensino superior, evidenciando a baixa escolaridade entre as costureiras, 
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e o predomínio apenas do ensino fundamental, o que restringe seu leque de 

opções profissionais.  

 
Tabela 3 . Distribuição das costureiras segundo nível de escolaridade, Região 
Metropolitana de Goiânia, 2010. 
 

Escolaridade Número de Costureiras 

Não alfabetizada 01 

Alfabetizada 02 

  

Ensino Médio 08 

Ensino Superior 01 

Total 34 

 
Fonte:  Pesquisa (Pimentel, 2010) 
Elaboração própria. 
 
 

Algumas costureiras falavam que aprenderam a costurar pelo desejo de 

melhorar de vida, trabalhavam em busca de ganhar um dinheiro, para poder 

cursar uma faculdade, gostariam de ter outra profissão, expressavam o desejo 

de mudar em breve da costura para outros trabalhos, mas por falta de 

oportunidade seguiram a profissão de costureira, e permaneceram assim 

durante anos até conquistar uma nova profissão.  

Percebe-se que outras costureiras iniciam a profissão como uma 

necessidade de estar perto de casa, dos filhos, da família, dentro da sua casa. 

Procura o trabalho em domicílio para responder às novas formas de 

organização do trabalho e adaptá-lo às suas necessidades de sobrevivência, 

especialmente no trabalho informal, adicionando-o ao trabalho doméstico como 

Ensino Fundamental                                                 22 
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uma alternativa para aumentar a renda familiar e conciliar os vários papéis de 

mãe, dona de casa, esposa 

 
trabalhei de doméstica, depois trabalhei em portaria de hospital 
e aí depois comecei a trabalhar em confecção, trabalhei até tê 
a minha primeira filha, depois aí eu parei. E passei a trabalhar 
em casa [...] aí depois eu tive meus filhos, aí não tive como 
mais eu trabalhá fora, aí comecei a trabalhá em casa, aí tô até 
hoje, trabalhando (E. 5, 43 anos, 2010). 
 

 
As condições precárias e a necessidade de sobrevivência encontrada 

por mulheres, bem como apoiar os seus filhos, têm pressionado a encontrar um 

emprego remunerado e que optaram por trabalhar em casa. Muitas vezes, está 

em jogo à sobrevivência, a construção da independência financeira e 

autonomia e, por sua vez, a resposta às expectativas sociais como esposas, 

mães e donas de casa, os papéis atribuídos às mulheres, reafirmando assim, 

que o fenômeno do trabalho informal realmente atrai muitas mulheres ao se 

tornarem mães, pois podem também assumir seus compromissos familiares. 

Já a inserção de algumas delas no mercado de trabalho se deu diante de 

circunstâncias familiares difíceis, quando a necessidade financeira as 

impulsionava a assumir o trabalho que surgisse como possibilidade de 

emprego e renda, algumas se viam diante de um casamento desfeito 

 
não foi toda a vida que eu trabalhei com isso, não. Eu peguei 
essas coisas foi mais como uma terapia, porque há quatro 
anos eu me separei então pra mim não ir para um psicólogo eu 
optei por isso. Mas eu peguei essas facções mais pra uma 
terapia mesmo, pra mim não ser preciso de ir pra um 
consultório de um psicólogo. E eu estou gostando. [...] Ocupar 
a mente com o trabalho, né? (L. 4, 65 anos, 2000). 
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Há casos em que mesmo quando eram crianças tiveram que trabalhar 

para complementar à renda familiar, ao se verem diante do desemprego do 

chefe da família, reafirmando que muitas começaram muito novas, ajudando 

suas mães, relembram da vida de sua mãe como costureiras, e que não tinham 

dinheiro para sobreviver 

 

eu comecei a trabalhar aos onze anos de idade, meu pai 
perdeu tudo que tinha, fazenda e tudo, e a minha mãe se viu 
assim de repente, que ela olhava para todo lado, e que a única 
coisa que sobrou para ela foi uma máquina de costura, aquelas 
máquinas de pé, e morava na época no Pará, e minha mãe 
ficou sem saber o que fazer da vida. [...] E eu era muito 
pequena, eu sempre fui muito miudinha, e minha mãe me 
colocou para costurar, porque eu era a mais velha de dez 
irmãos. E eu lembro que eu era tão pequena, que a minha mãe 
tinha que colocar dois travesseiros em cima da cadeira para 
mim sentar, para poder costurar. Então eu comecei a trabalhar 
nessa época, tudo que eu fazia era para dentro de casa, para 
ajudar a criar meus irmãos (I.30, 61 anos, 2000). 

meu pai ficou desempregado também durante muito tempo e 
nós somos muitos irmãos, somos treze, e então era muita 
gente para ela sustentá (a mãe), ela também já trabalhava em 
confecção, ás vezes nas férias (ela não tinha férias), ela 
trabalhava nas férias de uma confecção, procurava outra 
confecção para trabalhar também naquele período das férias. 
Então aquilo era doloroso pra gente, né, via aquilo, 
incomodava, mas a gente não podia fazer nada. [...] Aí minha 
mãe falou: “Por que você não aprende bordar? Eu fui, fiz o 
curso e comecei a bordar a máquina aí comecei a bordar e a 
ganhar, ganhei bastante dinheiro nessa época, foi bem no 
auge. Aí a gente foi comprando outras máquinas, minha mãe já 
saiu da confecção e foi pra casa. Aí a gente começou a 
trabalhar juntas. Eu comecei a aprender com ela a fazer 
moldes, essas coisas, né? Então nós começamos a trabalhar 
juntas. (G. 18, 35 anos,  2000)  

e vamos vê, se Deus abrir as portas, preparar todas as coisas, 
aí eu vou só firmar ela e vou caçar meu rumo. Esse não é o 
meu não! (G. 18, 35 anos, 2000). 

 

No entanto, após dez anos, continua de forma intensa o trabalho por 

facção e ama o trabalho que faz 
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eu continuo, mas eu trabalhava na época com a minha mãe, na 
casa dela, mas depois minha casa estava ficando sozinha e foi 
assaltada três vezes, e foi ficando perigoso, e eu decidi vir 
trabalhar na minha casa. (G. 18, 45 anos, 2010). 
 
 

Foram retratadas diversas situações para se inserir no ramo da costura: 

a vocação; o nascimento do primeiro filho, o trabalho em casa na busca de 

proporcionar os cuidados maternos; o casamento desfeito, o marido que deixou 

a mulher com filhos adolescentes e crianças para criar, despertando assim a 

necessidade de trabalho e emprego para garantir-lhe o sustento, a conquista 

da independência financeira; o desemprego do chefe de família. 

Notou-se que o trabalho das mulheres não depende tão somente da 

demanda do mercado e das suas qualificações para atendê-la, mas, decorre 

também de uma articulação complexa de características pessoais e familiares. 

A presença de filhos, associada ao ciclo de vida das trabalhadoras, à sua 

posição no grupo familiar, como cônjuge, chefe de família, à necessidade de 

prover ou complementar o sustento do lar, são fatores que estão sempre 

presentes nas decisões das mulheres de ingressar ou permanecer no mercado 

de trabalho. 

O mercado de trabalho informal abrange trabalhadores tanto por falta de 

alternativa bem como trabalhadores por opção racional; segundo estudos o que 

se percebe atualmente é que a informalidade é geralmente bem difundida entre 

as mulheres.  

A prática da utilização desse tipo de mão de obra vem crescendo nas 

ultimas décadas. Constitui-se numa forma de adaptação e maximização dos 

lucros, particularmente na indústria de vestuário. Aparentemente ganhar 
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dinheiro sem sair de casa, proposta cada vez mais frequente em jornais de 

grande circulação, parece à saída ideal para as mulheres que não conseguem 

vagas nas poucas creches públicas existentes, e não dispõem de estrutura 

familiar que possam auxiliá-las no cuidado dos filhos. Elas poderão organizar 

sua dupla jornada de forma racional e complementar o orçamento familiar. 

Então, após saber como elas haviam se inserido no mercado de trabalho 

como costureira procurou saber se elas ainda permaneciam trabalhando como 

costureiras por facção em domicílio, ou se haviam saído e procurado outra 

opção de trabalho.  

E para obter essa resposta, houve muita dificuldade, por ter se passado 

10 anos, não foi possível encontrar as mesmas cinquenta e nove (59) 

costureiras da pesquisa-referência (Jonas, 2001), no entanto, ao final da busca 

não foram encontradas treze (13) costureiras, foram obtidas informações de 

onze (11) costureiras, e foram contatadas trinta e cinco (35), mas apenas trinta 

e quatro (34) costureiras foram entrevistadas e aceitaram participar da 

pesquisa, sendo que uma (1) delas, após marcar a entrevista por três vezes e 

não atendendo, por último, se recusou a participar, referindo  

 
eu quero esquecer que um dia eu fui costureira na minha vida. 
(M.35, 2010). 
 
 

Diante de tal reação, passa-se a respeitar a vontade dela, mas ficando 

um desejo enorme de saber a sua trajetória nos últimos 10 anos, o que a levou 

a ter rejeição de sua profissão e querer negar o seu passado como costureira. 

Depois de transcorrido dez anos, dentre as trinta e quatro (34) 

costureiras entrevistadas, a maioria, vinte e uma (21), permanecem como 
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costureira, destas, nove (9) permanece trabalhando por facção em domicílio, 

outras treze (13) continuam trabalhando no setor de vestuário, mas, não em 

domicílio, seis (6) trabalham por facção em um local próximo de suas casas, 

(onde várias mulheres se reúnem para costurar), outras quatro (4) montaram o 

seu próprio negócio, outras três (3) trabalham como costureira, mas, em 

confecção, compondo o setor formal de trabalho. 

E dentre as treze (13) que pararam de trabalhar como costureira, quatro 

(4) adoeceram, cinco (5) decidiram que estava no momento de parar, outras 

duas (2) mudaram de ramo de atividade, e duas (2) aposentaram, mas a 

aposentadoria não foi como costureira, uma por ser técnica de enfermagem e a 

outra pela pensão do marido que faleceu. Conforme Figura 5 a seguir: 
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Figura 5.  Esboço situacional das 59 costureiras por facção em domicílio após 10 
anos da pesquisa – referência (Jonas, 2000), na Região Metropolitana de Goiânia, 
2010. 

 

35  
Costureiras 

Encontradas  - 2010 

13  
Pararam de  
Trabalhar  

21 
Permaneceram 

Trabalhando 

01 
Recusou 
Participar 

09 
Facção em  

Domicílio  

06 
Facção fora 
do  Domicílio  

04 
Próprio  

Negócio  

03 
Mudaram p/ 
Confecção  

02 
Aposentaram 

04 
Adoeceram 

05 
Por Opção 

02 
Outra  

Profissão 

34  
Costureiras 

Entrevistadas  

59  
Costureiras  

Pesquisa Referência - 2000  

13  
Costureiras Não 

Encontradas  - 2010 

11 
Costureiras Obteve-se 

Informação - 2010 

04  
Mudaram para 

Exterior 

02 
Mudaram para 
Interior de GO 

01  
Mudou para 
outro Estado 

02 
Design de 

Moda 

01  
Pedagogia 

01 
Administração 

de Empresa 



 

 

 

115 

E ainda, foi realizada a classificação por faixa etária conforme a Tabela 4 

em três classificações: (25-40 anos), (41-55 anos) e (> 55 anos), foram 

acrescentados os dez anos a mais na classificação em relação pesquisa-

referência (Jonas, 2001), em que a faixa etária era (15-30 anos), (31-45 anos) 

e (> 45 anos). 

Ao considerar a faixa etária, a menor (25-40), foi a que menos 

encontrou-se, apenas cinco (5) costureiras foram entrevistadas, representando 

uma grande evasão, totalizando treze (13) costureiras não entrevistadas. Elas 

fazem parte da composição que mais decidiram mudar de profissão, percebe-

se que é reflexo do mercado de trabalho precarizado das costureiras, com 

carga horária excessiva, baixos salários, sobrecarga de trabalho, e o desejo de 

buscar novas oportunidades de vida, fato já previsto, segundo relatos da 

pesquisa – referência (Jonas, 2001), elas afirmavam que estavam na costura 

apenas de forma temporária até encontrarem outra fonte de renda melhor, e 

ainda acredita-se que muitas destas, fazem parte das mulheres que decidiram 

mudar para o exterior. Enquanto a faixa etária (> 55 anos) foi a mais 

encontrada e que mais permaneceu no ramo, devido à idade e falta de novas 

possibilidades de emprego permaneceu na costura.  
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Tabela 4 . Distribuição das costureiras segundo faixa etária e ano da realização da 
pesquisa, Região Metropolitana de Goiânia, 2000-2010. 
 

 Ano 2000 Ano 2010 

Faixa Etária Faixa Etária 

Número de 

Costureiras 

15-30 31-45 >45 25-40 41-55 >55 

18 23  05 14  

Total 

Encontradas 
59 34 

 
Fonte: Pesquisa referência (Jonas, 2001) e Pesquisa (Pimentel, 2010). 
Elaboração própria. 
 

Essas mulheres, denominadas de externas, trazem para suas 

residências um setor de produção da empresa, multiplicando o potencial de 

produção desta, permanecendo no trabalho. Muitas permaneceram até mesmo 

por comodidade e por estarem satisfeitas trabalhando em casa, pois os filhos já 

cresceram, não necessitam de cuidados como na infância.  

As que permanecem trabalhando por facção em domicílio 

 
continuo trabalhando, cada vez mais, é como se diz é o que eu 
sei fazer, né, faço facção, e faço muito conserto também, e já 
tem uns quinze anos que eu sou costureira (E. 5, 43 anos, 
2010). 
 
 

Outras costureiras continuam na facção, mas, não em domicilio, 

trabalham em um local próximo de suas casas 

 
eu ainda continuo, continuo com a facção, trabalho com jeans e 
brim, não faço aqui em casa, é na casa da minha tia, aqui 
pertinho. (A. 6, 45 anos, 2010) 

eu continuo, mas não aqui em casa, e acho bom porque eu 
trabalho perto de casa, e como eu ganho comissão, o meu 

18 15 



 

 

 

117 

salário é relativamente bom, não ter que sair pra longe, pegar 
ônibus, por isso eu acho bom (E. 25, 39 anos, 2010). 
 
 

Outras continuam no setor de vestuário, mas, não como costureiras por 

facção em domicílio, pois, montaram o seu próprio negócio, e hoje, tem 

confecção e loja, têm funcionários e sobressaíram na profissão 

 
já trabalhei por facção, em confecção, já fui funcionária ali na 
85, já trabalhei pra várias lojas, trabalhava nas lojas durante o 
dia e trabalhava pra mim a noite, eu conciliava o tempo, e hoje, 
continuo no mesmo ramo, só que naquela época (em 2000) eu 
costurava, e hoje (em 2010) eu tenho 28 funcionários, mas se 
preciso for eu ainda costuro, e eu trabalho com roupas pra 
bebê (J. 10, 45 anos, 2010). 

naquele tempo eu fazia facção pras lojas, depois eu montei, 
tem..., tem quantos anos a outra entrevista? (ela pergunta para 
pesquisadora), ah 10 anos, então tem 9 que eu tenho minha 
loja, própria, e fabricando pra mim mesmo, entendeu? ... de 
vez em quando ainda costuro, igual você me pegou costurando 
hoje, e hoje eu tenho a loja na Bernardo Sayão, ...eu faço 
modinha em geral, roupa feminina (I. 31, 63 anos, 2010). 

continuei no mesmo ramo, fabricamos travesseiros, almofadas, 
edredons, colcha, cama, mesa e banho em geral, e hoje a 
gente trabalha com 10 pessoas, somos uma família, meu 
marido trabalha aqui e meus filhos também, e mais 
funcionários. Naquela época (ano 2000) eu trabalhava naquele 
lugar que você foi lá (na casa), e eu tive que sair do domicilio 
porque foi crescendo, né, então não comportava mais, só que 
agora a gente esta reabrindo lá e vai ficar com as duas, aqui, 
atacado, e lá, varejo (S. 24, 55 anos, 2010). 

olha no tempo que teve essa reunião aí, eu acho que eu tava 
com a facção, foi o primeiro que eu fiz, aí eu disse sabe de uma 
coisa, eu aqui dentro de casa, eu tenho que mudar daqui pra 
mim fazer alguma coisa, aí eu aluguei essa salinha aqui tem 4 
meses, que eu to aqui, fazendo consertos e vendendo umas 
peças que eu mesma faço (M.P, 29, 62 anos, 2010). 
 
 

Pertencem ao setor informal, todas as unidades econômicas de 

propriedade de trabalhadores por conta própria com até cinco empregados, 

moradores de áreas urbanas, sejam elas atividade principal de seus 

proprietários ou atividade secundária, levando em consideração este conceito, 
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entre as que montaram o próprio negócio, duas ainda permanecem no setor 

informal. 

Outras não saíram do mercado de costura, ainda trabalham como 

costureira, mas em confecção, compondo o setor formal de trabalho, elas 

decidiram voltar ao trabalho formal e deixar o trabalho domiciliar 

 
continuo na ramo de confecção mas na época (ano 2000) eu 
trabalhava em domicilio por facção, trabalhei com facção 
durante uns dezessete anos, só facção, aí depois eu comecei a 
conciliar a facção com a modelagem, aí me aperfeiçoei na 
modelagem e fiquei trabalhando em casa só com a modelagem 
durante dois anos, a domicilio ainda, aí nesses anos eu recebi 
seis propostas pra trabalhar fora, e eu tava muito estressada 
em casa com muito serviço, muito serviço mesmo, aí eu fiquei 
naquela vô ou num vô, o salário pra mim trabalhar fora era a 
metade do que era pra mim trabalhar em casa, mas mesmo 
assim eu optei por trabalhar fora, foi seis meses pra mim 
conseguir me adaptar em trabalhar fora,  em  levantar e sair 
pra trabalhar, foi muito difícil pra mim, mas consegui hoje em 
dia eu gosto, e hoje, eu acho que eu não consigo mais 
trabalhar em casa (G. 21, 55 anos, 2010). 
 
 

O desejo de mudança na vida, de querer outra profissão, levou algumas 

a pararem de trabalhar na costura e seguiram os objetivos de vida de mudar de 

atividade. Esta realidade foi identificada principalmente na faixa etária menor, 

em que a maioria das costureiras que deixaram a costura e seguiram outro 

ramo de atividade, cinco (5) cursaram uma faculdade obtendo o nível superior, 

sendo que uma (1) fez Administração de Empresa, uma (1) cursou Serviço 

Social, uma (1) fez Pedagogia, e duas (2) fizeram Design de Moda.  

No entanto, vale ressaltar que destas cinco (5) que cursaram a 

faculdade, apenas uma (1) participou da pesquisa, as outras quatro (4) fazem 

partem daquelas que obteve-se informação, mas não foram localizadas para a 

entrevista, ou seja, as informações foram obtidas por terceiros  
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em 2000 aconteceu um acidente com a minha família, onde 
minha filha mais velha veio a óbito, então assim eu fiquei 
desnorteada, eu sai da confecção nesse período, até então eu 
acho que já tinha feito a entrevista com a Eline, e me bateu um 
desejo de ser advogada pra punir a morte dela, aí fui pra 
faculdade com o objetivo de ser advogada, e na segunda 
opção  eu coloquei serviço social e pro direito ficou faltando 4 
pontos pra eu atingir o necessário, e eu agradeço a Deus por 
eu ano ter entrado pro direito porque o serviço social me 
completou, aquilo tudo que eu precisava, então foi a partir daí 
que eu fui motivada a voltar a estudar, aí foi onde houve uma 
mudança muito grande na minha vida, entrei na faculdade em 
julho de 2000, e formei em 2005 (A. 19, 53 anos, 2010). 
 

 
Dentre as 13 costureiras que pararam de trabalhar, uma delas tinha o 

desejo de ser enfermeira conforme pesquisa – referência (Jonas, 2001), mas o 

seu futuro foi diferente, depois de muitos problemas durante esses últimos dez 

anos, hoje, ela diz ter superado os vícios com as drogas, e após vários 

empregos mal sucedidos, está na atividade de vendas de eletrônicos 

 
nossa...aconteceu tanta coisa na minha vida, eu me envolvi 
com pessoas muito errada, não quis trabalhar mais, tive 
envolvimento com droga, bebida, fiquei até os 20 anos sem 
trabalhar sem querer fazer nada, fiquei na perdição mesmo, saí 
do país, fui pra Portugal, fiz strip-tease e por lá, depois voltei 
continuei fazendo coisas ruins, até que eu comecei ir pra igreja, 
fiz campanhas, campanhas, e consegui sair das drogas, ah eu 
já tava até no crack, quando eu vejo na televisão o que o crack 
faz eu nem acredito que eu saí,  e comecei a trabalhar, entrei 
na locação de roupas, totalmente diferente, e não queria mais 
costura, porque eu sou um pouquinho elétrica, e não consigo 
ficar sentada parada aquele tempo todo,  depois trabalhei 
numa panificadora, depois fast food nos shopping, G, e depois 
conheci uma pessoa, que nos moramos juntos hoje,  e agora 
estou no ramo de vendas, vendo eletrônicos, ah, e depois que 
eu voltei de lá eu terminei o ensino médio, e depois da droga, 
tem muita coisa que eu não lembro, eu até falei com minha 
mãe, o que eu ia falar com você, pois eu não me lembro dessa 
entrevista, me desculpa, mas eu não lembro (D. 26, 25 anos, 
2010). 
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Outras quatro (4) mudaram para o exterior (Portugal, Bélgica, Holanda, 

Espanha), duas (2) mudaram para o interior de Goiás (Varjão e Abadia de 

Goiás) e uma (1) mudou de estado (Minas Gerais - Uberlândia).  

Embora se saiba a importância da mulher estar inserida no mercado de 

trabalho, para que elas próprias se considerem valorizadas, para muitas 

costureiras não bastava apenas ter uma emprego, era preciso ter outra 

profissão, que tivesse algum prestígio social, e que lhes proporcionasse 

melhores condições de vida  

 
hoje eu trabalho de contrato, não prestei concurso ainda, até às 
vezes por comodismo, [...] a jornada de trabalho que antes era 
bem grande, 14 h diárias, hoje a vida é tranqüila, é de 8 horas 
no máximo, [...] mudou da água pro vinho, hoje eu tenho 
reconhecimento, eu tenho um titulo [...] e quero talvez fazer 
mestrado, e honestamente eu me sinto realizada, valeu a pena 
meu esforço, e eu dou conselho pra qualquer pessoa, não 
acomodar, mediante a dificuldade (A. 19, 53 anos, 2010). 
 
 

Além das costureiras que saíram do setor de confecção para mudar de 

profissão, outras pararam por diversos motivos: ter cansado, aposentado, 

cuidar dos netos 

 

eu acho que foi mesmo da idade, o cansaço, eu costuro desde 
a idade de 14 anos, nessa profissão eu tive uma filha, estudei 
ela na maquina, costurando, a vida toda, ate que ela casou, e 
agora ela me ajuda. Então eu parei de costura. (O. 1, 51 anos, 
2010) 

eu parei de costurá, agora to fazendo só mesmo as coisas 
daqui de casa, e olho a neném, né, [...] minha menina teve 
neném e ela trabalha fora, aí não teve jeito de deixá a neném 
com os outros, aí eu tive que pará. O motivo principal foi pra 
olhá a neta, (risos) e já vai chegá otro, agora o mês que entra, 
e graças a Deus não foi por motivo de doença, foi pra olha a 
neta. (A. 3, 58 anos, 2010) 
 
ah...eu já tava cansada de costurá , eu costurei muitos anos, 
né, aí a gente cansa, aí resolvi  saí, e porque tava muito 
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apertado pra tomá conta de casa, as quatro trabaiava, né, aí 
resolvi saí e tomá conta só da casa. Eu fiquei 16 ano, e nunca 
trabalhei em confecção e de carteira assinada, toda vida foi lá 
(na facção da irmã). Eu trabaiava em casa, eu costurava 
sempre em casa, particular, né aí depois dexei  de trabaia aqui 
e fui trabaia com elas. (C. 7, 65 anos, 2010). 
 
 

E ainda têm aquelas que não queriam parar de trabalhar, estavam 

dispostas e com vontade de produzir, se viram diante de circunstâncias que 

fugiram do controle de suas mãos, foram obrigadas a deixar de ser costureira 

devido problemas de saúde 

 
eu, eu, parei porque já tava sentido muita dor de coluna, tem 
dois anos, de 2000 a 2008 tava costurando ainda, de 2008 pra 
cá (D. 2, 56 anos, 2010). 

eu tive problema, eu tive início de derrame, aí tive que pará, 
parei muito tempo, aí depois devido a condição financeira eu 
comecei de novo [...] mas aí com a doença, comecei a ter 
muito problema, problema de coluna, problema de fibromialgia, 
e que eu tenho até hoje, to em tratamento direto, porque a 
fibromialgia não tem cura, e não posso faze mais nada, nada, 
nada. (L. 4, 65 anos, 010). 

eu parei, por causa de saúde, eu tive problema de saúde aí eu 
parei, tem 3 anos que eu parei, eu tive um problema de tiróide, 
(A. 8, 44 anos, 2010). 
 
fiquei doente..., a visão é ruim..., e eu tem esclerose, na época 
eu trabalhava por facção, uma hora era outra hora num era, né, 
e tem uns seis anos que eu parei, eu parei por causa da 
doença eu não dava conta de trabalhá, e infelizmente eu 
aposentei, e sorte que eu contribuía, se eu não tivesse 
contribuído não conseguia não.Na ultima que eu tava 
trabalhando, que eu aposentei, eu era registrada, tudo certim, 
senão não tinha conseguido nem dá entrada no auxilio doença, 
né. (I. 9, 34 anos, 2010). 

  

Nos relatos identifica-se que as costureiras iniciaram a atividade laboral 

muito precoce, e, portanto a maioria tem em média de 10 a 20 anos de 

trabalho, ou seja, corresponde a 16 costureiras nesta média; 07 costureiras têm 

mais de 40 anos de profissão, neste grupo 01 tem exatamente 60 anos de 
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atividade em situações precárias de trabalho, estando expostas as mais 

diversas situações de risco, e muitas delas referem que deixaram ou estão por 

deixar a qualquer momento a profissão de costureira, devido aos problemas de 

saúde que estão afetando a sua saúde  

 
ih...minha filha eu to quase tendo que parar, por causa dos 
problemas que vieram [...] então eu to assim, pensando 
seriamente em parar esse final de ano (I. 30, 71 anos, 2010). 
 

 
Ao retratarem o afastamento com a costura, indagou-se cada uma 

quanto à sua posição diante da ruptura com o trabalho, e para algumas por ser 

uma opção, de parar ou mudar de ramo de atividade, o rompimento foi 

tranquilo e não demoraram a acostumar, nem mesmo sentiram falta do trabalho 

ou atividade anteriormente desenvolvida, uma vez que estavam certas da 

decisão e por ter em mente que agora vão aproveitar o tempo que conquistou 

durante os anos dedicados ao trabalho e que já contribuíram bastante, e ainda 

referiam que esse processo foi acompanhando de uma sensação prazerosa, de 

liberdade do trabalho, de dever cumprido, objetivos alcançados 

 
não senti falta não, eu trabaio muito em casa, né, arrumo essa 
casa tudo sozinha, eu lavo, eu cozinho, eu rumo casa, eu saio 
pra fazê compra, e de vez em quando eu volto lá porque lá é 
minha irmã, né, eu sempre vô lá, tem minha irmã, tem a divania 
que a gente é muito amiga, e tem minha menina que trabaia lá, 
e sempre eu vô lá. (C. 7, 65 anos, 2010) 

Máquina é uma coisa que não deixa saudade pra gente, é uma 
coisa que cê fica presa ali de traz, assim, por exemplo, eu 
trabalhei minha vida inteira, meu quarto de costura era virado 
pra lá, a porta daquele quarto era virada pra lá, eu passei a 
vida inteira, naquele quartinho lá, todo mundo aqui andando 
dentro de casa, assistindo televisão, e eu lá de traz da 
máquina, ali sem sair, máquina prende muito, então quando 
você sai, parece que não deixa tanta saudade, não (A. 3, 58 
anos, 2010). 
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Mas, esta mesma costureira que se sente livre e não sentiu saudade do 

trabalho domiciliar, quanto à ruptura com o trabalho na confecção, ela sentiu 

falta, pois, vivia em um ambiente mais harmonioso, com diálogo, amizade, 

compartilhava momentos prazerosos, retratando um ambiente saudável, sem o 

isolamento que o trabalho domiciliar traz para muitas delas, com esta descrição 

percebe-se a desmistificação do trabalho como apenas penoso para algo 

capaz de dar prazer ao trabalhador através do valor das relações interpessoais 

no cotidiano das costureiras, valor este que está difícil de manter atualmente 

com a intensificação e precariedade do trabalho 

 
agora, lá na confecção (quando saiu da confecção que 
trabalhava) deixou mais saudade, lá tinha as outras colegas, 
tinha a conversa e tudo mais, e mais aqui (em domicílio) a 
gente sozinha..., não. (A.3, 58 anos, 2010). 
 
 

Para outras, no entanto, foi extremamente difícil, pois, não tiveram 

escolha, simplesmente o seu processo de trabalho e de atividade diária foi 

interrompido por problemas de saúde, ocasionando diversas doenças, que as 

impediram de continuar trabalhando normalmente, levando ao isolamento e 

depressão. De acordo relatos em estudos, o desemprego é um dos agentes 

agressivos a saúde do trabalhador, especialmente a saúde mental, devido à 

instabilidade em que vivem 

 
nossa..., muito depressivo, muito ruim... , angustia, é sensação 
de vazio, de não ser mais ninguém, assim, sabe, não gosto 
nem de falá, é ruim porque eu sempre gostei, né, de trabalhá, 
eu amava, né, (I. 9, 34 anos, 2010). 

na época me deu uma fadiga muito grande, fiquei meia 
baqueada, era acostumada todo dia com aquela turma, 
conversando, a gente falava assim que, era a segunda casa da 
gente, aí passá assim e no outro dia cê tá sozinha, é ruim, eu 
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não gosto. Quando eu ligo pra elas (na facção em que 
trabalhava) assim, eu fico numa saudade...., numa vontade de 
voltá (A. 8, 44 anos, 2010). 

senti muita falta, porque, é..., comecei a facção com outra 
amiga há uns seis anos, e sempre tem gente lá pra conversá e 
tudo, né, e agora não, fico aqui em casa sozinha. (L. 4, 65 
anos, 2010). 

senti muita falta, ah... muito, muito, senti muita falta..., senti 
falta do salário, né, na confecção cê tem o dia certo do seu 
pagamento, das amizades, né, dos relacionamentos, assim, né. 
(M.D.11, 64 anos, 2010). 
 
 

No nível social identifica-se um sentimento de grupo compartilhado pelas 

costureiras no ambiente de trabalho, em que expressam um sentimento de 

relação, solidariedade e amizade. Afirma o ser humano como um ser social, 

que se faz e precisa do outro para se tornar mais humano, e ajudando-os a 

defenderem das angustias e pressões da dinâmica social (Carvalho, 2001). 

A vida se conserva e se mantém graças aos incessantes encontros entre 

os corpos e por isso o desejo de manter o contato possibilita as pessoas 

renovar o viver incessantemente ao mesmo tempo em que potencializa e 

permite suportar o na aparência, é insuportável. 

Os trabalhadores e trabalhadoras compõem a sua existência tendo 

como base os pilares da afetividade nos variados e diversificados encontros 

que constrói durante a sua vida, e para as costureiras a principal queixa da 

ruptura com o trabalho não está relacionado ao trabalho em si, mas aos laços 

afetivos, está relacionado ao fato de se sentirem isoladas, sozinhas, 

desvalorizadas, inúteis, o convívio social fazia bem para a maioria, pois todas 

referem à parte positiva do trabalho os laços afetivos, o fato de conviver com 

outras pessoas, conversar se divertir, dividir as tensões diárias, as 
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responsabilidades no trabalho, um ambiente de trabalho agradável é um fator 

positivo para o bem estar dos trabalhadores. 

6.2. Organização do ambiente de trabalho e o espaço doméstico. 

Do ponto de vista das trabalhadoras, passou a ser fundamental defender 

a simples situação de ter emprego, perdendo espaço as demandas relativas às 

boas condições de trabalho, boas relações interpessoais e respeito a sua 

individualidade, através da execução de atividades de trabalho em domicílio 

que acarreta a transferência de riscos ocupacionais para dentro de casa, um 

processo conhecido como domiciliação do risco. 

A oficina onde as costureiras confeccionam as roupas no espaço 

juntamente com seus familiares é no seu lar; o espaço do lar e o espaço do 

trabalho quase que se confundem. Em sua casa ela mora, alimenta-se, dorme 

e trabalha. Não havia uma fábrica de roupas ou um lugar apropriado 

exclusivamente destinado a fabricação.   

No trabalho informal realizado em ambientes domiciliares, há o 

agravamento da situação devido ao fenômeno denominado domiciliação do 

risco, onde não somente os trabalhadores, mas também suas famílias estão 

expostas aos mesmos riscos ocupacionais da atividade desenvolvida no 

ambiente de trabalho e familiar (Navarro, 2003). 

Nas visitas realizadas em domicílios das costureiras, pode-se observar 

que a invasão do espaço doméstico pelo trabalho assalariado, que pressupõe 

em muitos casos também a invasão de máquinas e equipamentos, além de 

subtrair do trabalhador e de sua família a privacidade do lar, coloca em risco a 
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saúde de todos. O ruído das máquinas que permanecem em funcionamento 

até mesmo em período noturno e em finais de semana são indicadores 

suficientes para afirmar que o aumento da informalização do setor, além de 

precarizar as relações de trabalho, agrava também as condições de trabalho, 

saúde e qualidade de vida dos trabalhadores e de seus familiares 

 
eu trabalhava na minha sala, não tinha um lugá só pra costurá 
não, não era organizado, nem confortável. (M.D.11, 64 anos, 
2010) 

é na sala, não é separado, é bagunçado, e muito barulho, é 
televisão ligada, barulho de criança, da maquina, no final do 
dia, estou que não agüento, o barulho me incomoda muito (K. 
15, 34 anos, 2010) 
 
 

No ambiente de trabalho, a maioria não tinha um cômodo especifico em 

casa para a costura, assim, as máquinas estão na sala, invadindo a 

privacidade da casa, o ruído da televisão, das pessoas da casa se misturam 

com o ruído das máquinas, nos casos onde tem um cômodo especifico, 

geralmente não são bem ventilados, pequenos, desorganizado 

 
toda segunda eu organizo, né, mas quando dá na sexta feira já 
ta bagunçado (E. 5, 43 anos, 2010). 
 
 

Quanto ao ambiente de trabalho, percebe-se que a casa sofre alterações 

para acolher a profissão da mulher, permitindo que o tempo de trabalho não 

seja distinto do tempo do serviço de casa e contribuindo para que o espaço 

doméstico passe a reproduzir não apenas as relações familiares, mas também 

as relações profissionais, pois, a máquina de costura não pode mais ocupar 

qualquer lugar dentro da casa. Essa atividade passa a ser realizada em um 
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determinado cômodo (específico ou não) da casa que deixa de exercer a 

função que lhe era atribuída  

 
era ali (cômodo fora da casa) naquele cômodo que você viu, 
mas era quente, aí com dois quartos desocupados dentro de 
casa, enfiei as maquinas aí dentro, e é quente do mesmo jeito, 
eu acho que podia ser melhor, eu to querendo fazer no fundo 
separado pra gente trabalhar melhor. (B. 20, 47 anos, 2010). 
 
 

Às condições de trabalho nos domicílios estão muito aquém do ideal, é 

comum a presença de máquinas velhas instaladas em um espaço pequeno. As 

instalações elétricas estão expostas, deixando à vista uma profusão de fios 

pendurados entre uma máquina e outra. As costureiras não têm um ambiente 

de trabalho e domiciliar definido e separado, os dois espaços se misturam. 

Sendo relato por elas precariedade das condições físicas de trabalho, 

como queixas referentes ao desconforto térmico, ventilação ineficiente e 

espaço de trabalho desconfortável. Não há iluminação natural, só artificial, o 

que ajuda a esquentar ainda mais o ambiente, e muitas vezes a iluminação é 

insuficiente. As costureiras têm que compartilhar seu espaço familiar com as 

caixas de papelão, que ficam espalhadas nas proximidades das máquinas e 

com as peças para serem costuradas e as finalizadas com os móveis da casa  

 
é um pouco quente, por motivo daquele tanto de motor. (A. 6, 
45 anos, 2010) 

muito quente, muito quente, era telha de zinco, era tudo muito 
confortável, tudo muito bom, os colegas, mas a única coisa que 
eu queixava era o calor, mas patrão não ta nem aí, né. (I. 9, 34 
anos, 2010) 

eu acho que ele poderia ser melhorado, porque esse horário lá 
é muito quente (período da tarde), o sol bate lá e esquenta um 
pouco. (E. 5, 43 anos, 2010). 
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Outro desconforto identificado é o ruído continuo das máquinas, que, 

segundo a maioria delas não se incomodam com o barulho, não possuem 

protetores auriculares, e acham que não é preciso, com exceção de apenas 

uma costureira, que usa o Equipamento de Proteção Individual (EPI), no caso 

especificamente, o protetor auricular. 

A ocorrência de muitas doenças e síndromes dolorosas associadas às 

condições ocupacionais está relacionada, em grande parte, a determinadas 

formas de organização da produção e do trabalho, bem como as condições 

físicas e objetivas em que esse trabalho é executado. 

O trabalho em condições insalubres e penosas pode agredir a saúde do 

trabalhador quando não respeita os limites do mesmo enquanto ser humano, 

entretanto, as doenças ocupacionais pode ser evitado, desde que as condições 

de trabalho garantam a capacidade técnica dos funcionários, como o uso de 

equipamentos de segurança. A organização do ambiente de trabalho minimiza 

os fatores de risco do trabalho que podem causar doenças, portanto, a 

execução do trabalho doméstico, como costureira, implica necessariamente em 

transformar a casa no local de sua produção, exigindo organização do espaço 

doméstico, seja nos aspectos físicos, sociais e familiares, buscando-se uma 

sintonia entre o ambiente e a organização do trabalho a fim de proporcionar 

basicamente segurança e bem-estar às trabalhadoras. 

Parte das atividades ocorre em ambientes bem delimitados, em 

ambiente domiciliar, frequentemente com instalações improvisadas e sem 

utilização de dispositivos de proteção ambiental coletiva e/ou proteção 

individual do trabalhador. Apesar de mais bem delimitado, os ambientes de 
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trabalho, na maioria das vezes, não são vistoriados pelos órgãos de 

fiscalização do trabalho, por se tratarem de empresas irregulares.  

De maneira geral, as condições de trabalho no setor informal, nas 

pequenas e microempresas, no domicílio e nas ruas são perigosas e 

insalubres, observando-se nelas a presença de fatores de risco para a saúde e 

a ausência de dispositivos e mecanismos básicos de proteção. Soma-se a 

esses fatores de risco presentes ou decorrentes do trabalho a ausência de 

proteção legal assegurada pela informalização do contrato de trabalho, o 

descumprimento de normas básicas de segurança, a ausência de fiscalização, 

além da falta de cobertura do seguro social e acidentes do trabalho.  

As costureiras por facção em domicílio, geralmente, não determinam um 

horário fixo de trabalho, assim não preserva um limite na relação profissional, e 

permitem que o seu trabalho interfira em outras atividades pessoais, em 

especial, nas atividades relacionadas à sua família.  

Constatou-se que a maioria das clientes não demonstra respeito aos 

períodos de descanso familiar (horário das refeições, noite e finais de semana) 

para serem atendidas, interferindo no funcionamento familiar, uma vez que os 

atendimentos são feitos em cômodos no corpo da casa e, muitas vezes, no 

próprio quarto da costureira. Elas percebem que a presença das clientes no 

interior de sua casa afeta a privacidade dos membros de sua família, é 

evidente que este tipo de atividade afeta implicitamente em invasão da 

intimidade. Porém, como não possuem condições para destinar um cômodo 

exclusivamente para o seu trabalho, observa-se uma aceitação da invasão de 

sua intimidade como algo inerente à sua profissão 
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a pessoa não tem hora pra ir na sua casa, você ta jantando a 
pessoa chega, você ta no banheiro o telefone toca, você ta 
tomando banho te grita no portão, é desse jeito, as pessoas 
não tem respeitam como profissional em casa, é isso, não 
respeitam seus horários, eu cheguei ao ponto de colocar uma 
plaquinha assim, horário de funcionamento, mas não adiantava 
não, não tinha como. (G. 21, 55 anos, 2010). 
 
 

Esse trabalho realizado no mesmo espaço onde são realizadas as 

atividades domésticas traz ao relacionamento familiar uma forte sinalização 

para as decisões das mulheres sobre suas vidas e atividades para a 

determinação do uso do tempo, quando, em geral, tem que negar a sua 

individualidade e adiar seus desejos e interesses aos de outros, como são 

condicionados por obrigações familiares, principalmente quando se trata de 

tarefas domésticas, cujo trabalho não é remunerado, e que retratam um papel 

simbólico que cria psicologicamente o seu estado subjugado.  

O trabalho em domicílio, identificado pela costureira como autônomo e 

livre, é um ato de invasão do capital dos espaços de intimidade e de 

capacidade de viver seu próprio tempo, sua vida privada, para que trabalhar, 

viver uma forma de prisão domiciliar "voluntário" durante o tempo necessário 

para atender à produção necessária, e é a "liberdade" para trabalhar e cumprir 

o que eles cobram. E muitas mulheres buscam o trabalho informal para 

poderem assumir seus papéis definidos socialmente de cuidadora da família e 

de trabalhadora doméstica, gerando a dupla jornada de trabalho (Jonas, 2001). 

6.3. Jornada de trabalho e a Remuneração 

A década de 1990, marcada pela mundialização das políticas 

neoliberais, pela hegemonia do capital financeiro e tendo como estratégia 
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central a flexibilização e precarização, levou ao aumento desmedido da jornada 

de trabalho e, até mesmo, a exploração do trabalho em domicílio, que cada vez 

mais se faz presente na contemporaneidade, e tem ocasionado o aumento das 

doenças relacionadas ao trabalho e criado condições que conduzam ao 

incremento da probabilidade de acidentes causadores de incapacidade 

temporária permanente ou mesmo de mortes de trabalhadores, o que evidencia 

o vínculo causal entre saúde e trabalho (Navarro, 2003). 

Em 1842, surge na Inglaterra à legislação protecionista Coal Mining Act 

e, posteriormente, o Factory Act, que proibiu o trabalho da mulher em 

subterrâneos e limitou sua jornada de trabalho em 10horas e 30minutos diárias. 

Devido ao progresso ocorrido nos primeiros 90 anos de industrialização, em 

1860 a jornada de trabalho na Inglaterra já se reduzia para cerca de 50 horas 

semanais, 10 horas diárias em cinco dias de trabalho por semana (Torres, 

2007). 

 

tem dia que até 12 horas, 15 horas, porque aí assim, aqui em 
casa, o valor da peça era baixo, então pra você ganha mais um 
poco, você tinha que trabalha um poco a mais, e a renda não 
dava nem..., no máximo era dois, um e meio, dois salários (M. 
P. 29, 62 anos, 2010). 

eu trabalhava 22 horas por dia, eu já cheguei a dormi 2 horas 
por noite, e nesse tempo, tomava um dorflex, um anador, e vai, 
era preciso na época (J. 10, 45 anos, 2010). 
 
 

A jornada de trabalho excessiva, a produção elevada de peças e a baixa 

remuneração, devem-se ao novo contexto econômico, pois, está relacionado 

ao medo de perder o trabalho que possui, por presenciar demissões e 

desemprego. Para os que assistem constantemente as demissões nas 
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empresas, manter-se trabalhando, significa a busca permanente da 

maximização produtiva, o aumento da jornada e do ritmo associado ao 

acúmulo e desvio de funções, submissão e sujeição a toda imposição do 

capital.  

Conforme Druck & Franco (2007), sinteticamente podem ser nomeados 

cinco tipos de precarização do trabalho: 1) os padrões de gestão e organização 

do trabalho, que têm levado a condições extremamente precárias, em razão da 

intensificação do trabalho (imposição de metas inalcançáveis, extensão da 

jornada, polivalência etc.), sustentados na gestão pelo medo; 2) a perda das 

identidades individual e coletiva, fruto da desvalorização simbólica e real, à 

medida que há uma estratégia de gestão centrada na descartabilidade das 

pessoas, na insegurança e na responsabilização dos indivíduos por sua 

empregabilidade. A condição que mais evidencia essa fragilização é o 

desemprego, que se torna, cada vez mais, de longa duração, deixando de ser 

uma condição provisória, para se tornar uma situação de longo prazo ou 

mesmo permanente; 3) as condições de (in)segurança e saúde no trabalho, 

resultado dos padrões de gestão que desrespeitam o necessário treinamento, 

as informações sobre riscos, medidas preventivas coletivas etc., na busca de 

maior produtividade a qualquer custo, inclusive de vidas humanas; 4) a 

organização sindical e as formas de luta e representação dos trabalhadores, 

decorrentes da violenta concorrência, heterogeneização e divisão, implicando 

uma pulverização dos sindicatos criada pela terceirização; 5) as formas de 

mercantilização da força de trabalho produzindo um mercado de trabalho 

heterogêneo, segmentado, marcado por uma vulnerabilidade estrutural e com 
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formas de inserção (contratos) precários e de redução na proteção social, com 

destaque para a difusão da subcontratação/terceirização. 

Portanto, um dos sintomas da precarização das condições de trabalho 

resultante dos processos de reestruturação produtiva nas últimas décadas, 

para aqueles que permanecem empregados, é a intensificação do trabalho 

 
a carga horária é alta, né, o salário é poco, né, aí cê tem que 
trabalhá um poco excedente a mais, pra consegui assim, o que 
você passa daquele horário e quantidade você ganha mais, 
como é por peça então você tem que trabalhá mais um poco, 
pra ganhá mais um poco, né. (M.D.11, 64 anos, 2010). 

eu começo as 7, 7 e meia, e só Deus sabe a hora que eu paro, 
paro mais ou menos 10 horas da noite, todo dia (G. 21, 55 
anos, 2010). 

vixe...., tem dia que eu sento na maquina 7 e vou ate 7 da 
noite, e paro pra faze almoço, é assim, eu começo 7 aí eu 
trabalho ate 11, onze e meia, venho faço o almoço, depois eu 
começo 2 , uma e meia, duas horas, aí eu vô ateee.... (E. 5, 43 
anos, 2010). 
 
 

Tomando como referência o excesso de horas trabalhadas, quando se 

refere à sua saúde, dizem que trabalhar dessa maneira gera ao longo do tempo 

o stress, problemas físicos, tais como problemas na coluna, sobretudo nas 

costas e, esta forma de trabalhar causa, principalmente, a dor por todo o corpo, 

a coluna, pernas e pés estão sempre inchados. Ainda, há o que pode ser 

evidenciado pela extensão da jornada de trabalho nos domicílios, como a 

aceitação de atividades e horas extras sem remuneração, fato bastante 

encontrado entre as costureiras. 

O excesso da jornada de trabalho é bom para os empresários, que não 

precisam custear as horas extras, e ainda tem toda a produção necessária em 

dia na suas fábricas. Dessa forma, o trabalho domiciliar mascarado como 
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autônomo, na verdade representa a precariedade do trabalho, sem 

regulamentação de jornada de trabalho e direitos sociais.  Esse tipo de pressão 

merece alguns comentários, tendo em vista seus efeitos nocivos sobre a vida 

dessas mulheres, que vão muito além da carga de trabalho absolutamente 

abusiva que muitas vezes elas têm que enfrentar. 

Apesar de ser um trabalho dito livre, as costureiras estão presas e 

sujeitas aos contratantes que mascaram inúmeras formas de controle sobre o 

trabalho dessas mulheres, utilizam varias estratégia para compensar o fato de 

que não podem exercer o controle direto sobre o uso da força de trabalho, 

como a imposição de ritmo excessivo de trabalho, assim como outras formas 

de controle vão desde a retirada da máquina, até a rejeição da encomenda, se 

a qualidade é julgada estar aquém do pedido, o que significa simplesmente o 

não-pagamento pelo trabalho realizado. Embora esses sejam procedimentos 

mais extremos, eles ocorrem com frequência ao lado das constantes ameaças 

de não oferecer mais trabalho.  

 
o cliente ele te traz hoje, por exemplo, 200 peças, né, eles 
coloca 200 peças aqui na sua frente e fala pra você assim 
amanhã eu quero, e ele acha que você da conta de fazer 
aquilo, você não dá, porque pra quem ta lá na máquina pra 
fazer um serviço bem feito é difícil, e ele fica te ligando antes 
do período que ele falou pra você, eu quero isso, eu quero 
essas peças, ele já ta ligando pra você, e aí já tá pronto, eu 
posso aí buscar, outra hora vem buscar sem nem te avisar, 
esse é um fator que eu vou te falar, acho que leva toda 
costureira a loucura (D. 13, 68 anos, 2010). 
 
 

O aumento do trabalho informal acaba submetendo os trabalhadores a 

qualquer condição de trabalho, pois o desemprego traz a falta de possibilidade 

de novas inserções profissionais. É como se a empresa estivesse internalizada 
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e ela reproduz esses valores como se fosse dela. Outra questão, aqui, o poder 

está institucionalizado quer no Estado, na empresas, nas oficinas. É legítimo. 

Então, ele se organiza como polaridade em que um predomina sobre o outro, 

ou melhor, um manda e o outro obedece, mesmo quando isso se dá em sua 

manifestação sutil, sedutora, porém perversa. É o caso da exigência dos 

clientes com a exploração expressa no controle, na pressão constante e na 

invasão da privacidade. 

Esse trabalho dito “livre”, contudo, nem sempre é real, tendo em vista as 

contínuas pressões quanto ao cumprimento de prazos a que as trabalhadoras 

estão sujeitas. Como a questão dos prazos de entrega, conforme já elucidamos 

anteriormente, assume uma centralidade muito grande na indústria da 

confecção, essas mulheres também têm que cumprir em seu domicílio, via de 

regra, prazos muito curtos, o que muitas vezes exige esforços que certamente 

interferem em sua vida doméstica, quando não em suas condições de saúde. E 

ainda tem a as costureiras que trabalham por facção fora de seu domicilio, e 

que, portanto, estão submissas a regras impostas e decididas sem critérios 

trabalhistas pelos responsáveis das pequenas facções nas proximidades de 

suas casas. As declarações que se seguem são esclarecedoras a esse 

respeito 

 
tem as hora, né, tem as hora de você ir no banheiro, tem as 
hora pro ce tomá água, tudo tem que ser aquele prazinho, 
porque é tudo muito corrido, é uma coisa que a gente 
acostuma, no dia-a-dia a gente acostuma. (A. 8, 44 anos, 
2010). 
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Em relação às pausas no trabalho não são realizadas conforme 

recomendações de estudiosos da área da saúde do trabalhador, que 

estabelece uma pausa de 10 minutos a cada hora trabalhada para descanso 

(Carvalho, 2001), visando à promoção da saúde, quando questionadas sobre 

as pausas, elas referem que possuem somente a pausa para almoçar e uma 

pausa de cinco minutos à tarde para lanchar. 

No trabalho realizado pelas costureiras na confecção, na facção 

realizada fora do domicílio e na facção em domicílio normalmente existe regras 

a serem cumpridas, elas devem obedecer a horários fixados pelo dono da 

confecção, pela costureira chefe ou responsável da facção fora do domicílio e 

pelo próprio contratante, ainda que de forma oculta, sutil e a distância na 

realização da facção em domicílio. 

Há uma imposição perversa com a intensificação do trabalho, jornadas 

excessivas, sem pausa e descanso, como regras para ir ao banheiro, referem 

que os patrões exigem autocontrole sobre o próprio corpo diante das 

necessidades básicas, então elas precisam controlar a vontade e hora de ir ao 

banheiro, para não poder perder tempo, então em todos os casos há a 

evidencia de uma sobrecarga de trabalho que provavelmente levará ao 

adoecimento.  

 
ixxi, tem dia que eu fico aqui até dez da noite. P: e não tem 
medo? Não é perigoso? Da sete eu fecho e fico aqui 
fechadinha, porque esse barzinho aí fica aberto a noite, né, até 
onze horas da noite, aí enquanto eles tão aí eu to também, 
mas é fechado, né, e normalmente eu começo no máximo 8 
horas.” P: intervalo para o almoço? Não, eu sento aqui (na 
maquina), e como com a máquina funcionando, porque não 
tem intervalo não. P: e não dá uma pausa, não levanta? 
Levanto pra vim cortar alguma coisa, aqui (na mesa), e eu 
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preciso, porque a coluna velha, você sabe, né. Tem vezes que 
quando a minha menina ta aqui, ela vai ali na padaria arruma 
um lanche, nós lancha, mas é sentada ali mesmo (na 
maquina), num levanta não, (risos). (M.P. 29, 62 anos, 2010). 
 
 

È relativamente frequente, as costureiras realizarem as refeições 

rapidamente e voltarem ao trabalho logo em seguida, ou até mesmo, 

realizarem as refeições nos postos de trabalho, sendo feitas nas próprias 

bancadas das máquinas das costureiras, evitando paradas prolongadas 

 
intervalo para o almoço? Não, eu sento aqui (na maquina), e 
como com a máquina funcionando, porque não tem intervalo 
não. Levanto só pra vim cortar alguma coisa, aqui (na mesa), e 
volto, tem vezes que quando a minha menina ta aqui, ela vai ali 
na padaria arruma um lanche, nós lancha, mas é sentada ali 
mesmo (na maquina), num levanta não, (risos) (Maria Pimentel) 
Engulo e venho pra máquina, é sempre assim, toda vida eu falo 
eu vou descansar, eu vou fazer um quilinho, eu não vou fazer 
isso mais, e tal, aí quando eu me pego aí eu tenho coisa 
demais pra fazer, procuro fazer logo e nunca tiro horário de 
almoço, almoço correndo (I. 31, 63 anos, 2010). 
 
 

A costureira citada acima não dá pausa para o almoço, assim como não 

deu pausa nem mesmo para responder aos questionamentos, a entrevista foi 

realizada com ela (costureira) costurando o tempo todo 

 
você não se importa não, deu não parar de costurar, porque 
tenho que entregar essas peças amanha sem falta, mas pode ir 
falando, ta (I. 31, 63 anos, 2010). 
 
 

O regime de trabalho das costureiras que trabalham por facção no 

domicílio é em media 12 horas diárias, iniciando às 7 h e terminando às 22 h; e 

neste intervalo geralmente param, apenas para fazer o almoço. As costureiras 

que trabalham na facção fora de seu domicílio e em confecção a jornada de 

trabalho é de 8 horas diárias, com início às 7:30 h e o término às 17:30h; 
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possuem dois intervalos, 1h de almoço e 05 a 10 minutos no período da tarde, 

para fazer um lanche. 

 
Tabela 5 . Distribuição das costureiras segundo jornada diária de trabalho, Região 
Metropolitana de Goiânia, 2010. 
 

Jornada de Trabalho Número de Costureiras 

Até 8h 07 

  

>14h 04 

Total 21 

 
Fonte:  Pesquisa (Pimentel, 2010) 
Elaboração própria. 
 

 
A remuneração das costureiras que trabalham na facção fora de seu 

domicílio e confecção é R$ 610,00 por mês, valor estabelecido pelo sindicato 

da categoria, enquanto a remuneração das costureiras por facção em domicílio 

fica em torno de R$ 1000,00 por mês. As exigências dessa atividade variam 

segundo o tipo de confecção, os preços pagos às costureiras por facção em 

domicílio é por peça fabricada, e segundo as costureiras a unidade do mesmo 

item do vestuário podem variar de R$ 0,05 a R$ 10,0 a peça fabricada. 

Esse novo perfil de trabalho passa a gerar situação de pobreza e de 

miserabilidade como identificado em uma visita domiciliar, onde uma das 

costureiras ganha R$ 0,05 (cinco centavos) por peça, como produz em média 

200 peças por dia, trabalhando normalmente 25 dias por mês, tem um 

rendimento mensal de aproximadamente R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta 

  9 - 13h                                                               10 
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reais) por mês, ou seja, um valor muito abaixo do salário mínimo nominal, o 

salário mínimo vigente, de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) mensais. 

Ao considerar o salário mínimo necessário15 estipulado pelo DIEESE 

(2010) seria de R$ 2.222,99 por mês, no entanto, o valor que esta costureira 

recebe por mês está ainda muito aquém do adequado para proporcionar uma 

vida digna de acordo com o preceito constitucional, caracterizando o trabalho 

precarizado a que ela está se submetendo, que gera uma cascata de 

problemas na sua vida entre eles, implicações em sua saúde. 

Ressalta-se que este, foi um caso isolado, a maioria apresentou uma 

renda de aproximadamente 1 a 2 salários mínimos por mês, outras, possuem 

um rendimento de até 8 salários mínimos, enquanto uma das costureiras que 

montou o seu próprio negócio se recusou a responder, referindo ser um valor 

alto, e outra referiu ter uma renda de 30 salários mínimos. 

A continuidade histórica de formas precárias de contratação está 

presente de forma significativa no setor do vestuário. O pagamento por peça 

não implica vínculo e a informalidade é dominante.  As formas de pagamento 

possíveis dentro das facções: por peça, por diárias, por mês de trabalho. 

Nesta produção, existem várias maneiras pelas quais elas organizam o 

trabalho. Em geral, as redes são muito pessoais: é articulada através de laços 

familiares ou de amizade, mas, também existe a forma de organização, em que 

                                                           
15 É o salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às 
necessidades vitais básicas e às da família, como moradia, alimentação, educação, 
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, reajustado 
periodicamente, de modo a preservar o poder aquisitivo, vedada sua vinculação para 
qualquer fim de acordo a Constituição da República Federativa do Brasil, capítulo II, 
Dos Direitos Sociais, artigo 7º, inciso IV. 
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uma costureira organiza a facção, sendo a responsável por toda a negociação 

com os contratantes, confecções e fábricas, apesar de serem subcontratadas, 

elas também subcontratam outras costureiras para trabalharem, e nesta cadeia 

de produção, a costureira responsável pela produção tem uma renda bem 

melhor que as outras 

 
eu trabalho em parceria com uma confecção, e aqui eu não 
tenho costureira, aqui tenho duas, uma caseia, e outra prega 
botão, finalização da roupa, e algumas coisas a gente borda 
também, é o que a gente faz aqui, eles me pagam e eu pago 
para as costureiras, e ganho mai ou menos R$ 4.000,00 (G. 18, 
45 anos, 2010). 
 
 

As facções incorporam mecanismos para explicar os seus lucros, eles 

cobram por peça produzida, cujo valor é negociado diretamente com quem 

distribui a roupa de trabalho. Remuneração do trabalho é determinada pela 

procura dos produtos no mercado, pela concorrência, pelo tamanho e tipo de 

peças, a produção é diversificada: roupas de bebês, infantis, modinha, jeans, 

enxovais de cama, mesa e banho, entre outros. Algumas recebem de acordo o 

salário mínimo R$ 510,00 ou de acordo o salário negociado pelo sindicato, hoje 

em 2010, R$ 610,00.  

Quanto à quantidade de peça fabricada foi bem variável, depende do 

tipo de roupa que elas fabricam, algumas que fabricam calcinhas conseguem 

produzir até 200 peças por dia, outras que fabricam roupas, vestidos de malha, 

chegam a produzir até 200 peças por semana 

 
de 150 a 200 peças por semana, só que tem a menina que me 
ajuda, sozinha eu não daria conta não, e eu ganho entorno de 
dois a dois e meio salário. (E. 5, 43 anos, 2010) 
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Neste processo a costureira não vende apenas a sua força de trabalho, 

mas toda a estrutura de seu domicílio, energia, água, maquinário e vários 

materiais necessários para a realização da atividade, ou seja, um bem que 

prevalece a coragem, mas que por sua vez, gera uma renda baixa em troca de 

quantidade de peças produzidas. 

Na verdade, o problema não esta somente nas novas tecnologias, mas 

na forma de os atores sociais hegemônicos terem se apropriado delas, portanto 

compreender a dialética deste movimento é fundamental para encontrarmos 

pistas para sua superação. Eles raramente aceitam transformar os ganhos de 

produtividade, que com elas tem obtido, em jornadas de trabalho menores, em 

manutenção ou criação de novos postos de trabalho, em melhores salários 

(Gomes, 2001). Este cenário possibilita estabelecer-se a preocupação com a 

identificação das formas camufladas de desemprego, bem como a definição da 

natureza e magnitude do problema ocupacional. 

As mulheres ainda sofrem mais do que os homens com o stress de uma 

carreira, pois as pressões do trabalho se duplicaram, houve um aumento da 

tensão laboral ocasionado por falta de autonomia e controle do processo, falta 

de reconhecimento pelo cumprimento da tarefa, e associado à dupla jornada, 

constituem fatores predisponentes para as doenças. É evidente que as 

mulheres dedicam-se tanto ao trabalho quanto o homem e, instintivamente, 

dedicam-se com a mesma intensidade ao trabalho doméstico, no entanto ainda 

existem marcas das desigualdades entre homens e mulheres na sociedade que 

estabelece condutas próprias de cada gênero  



 

 

 

142 

as atividades de casa sou eu que faço tudo, porque meus filhos 
são todos homens, faço a janta, no final de semana eu lavo a 
roupa, limpo a casa, e as vezes até no domingo (L.12, 41 anos, 
2010). 
 
 

A jornada da mulher é mais flexibilizada, extensa e elas ainda realizam o 

trabalho não produtivo em casa. A ausência e deterioração de políticas 

públicas aprofundam ainda mais a exploração da mulher, que continua 

responsabilizada pelo trabalho doméstico e pelo cuidado da família. A 

responsabilidade, ainda pouco compartilhada, sobre o cuidado da família é o 

principal motivo da ampliação da jornada de trabalho da mulher. 

As mudanças na organização do trabalho estão exigindo ritmo mais 

rápido de trabalho e mais produção. As maquinas novas exigem que uma única 

pessoa desempenhe cada vez mais outras funções. Esse contexto traz 

implicações ao processo de saúde – doença das costureiras, devido 

precarização do trabalho, as sobrecarga, intensificação do trabalho, baixa 

remuneração, ambiente de trabalho, organização do trabalho.  

6.4. Como conciliar o trabalho, a vida em família e  em sociedade? 

Nos tempos modernos, a entrada maciça de mulheres no mercado de 

trabalho, levou à mudanças nos padrões familiares, na vida privada e em 

particular na sociedade, alterando o ritmo e conteúdo da vida diária e 

significado do trabalho das mulheres. Estas mudanças apontam para uma 

realidade diferente da que se conhece.  

Com a transformação da casa em lócus de produção, novos conteúdos 

são introduzidos às relações de gênero dentro da esfera familiar, uma vez que 
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a renda advinda do trabalho feminino vem assumindo maior importância no 

orçamento familiar.  

Na conjuntura de reestruturação, a participação das mulheres na força 

de trabalho e o incremento do trabalho em domicilio são também elementos 

importantes. Dados sobre emprego feminino nesse tipo de trabalho revelam 

sua estreita ligação com um mercado local marcado por relações de vizinhança 

e de sociabilidade doméstica. O trabalho se confunde com a dinâmica familiar. 

Para Telles (1994) apud Antunes (1997) 

 
a ausência de direitos e a natureza pouco definida do vínculo 
de trabalho parecem configurar uma situação em que se 
dissolvem as diferenças entre o trabalho e o não-trabalho [...] e 
o trabalho precário se naturaliza como uma espécie de 
extensão das funções domésticas, de ajuda e complementação 
da renda familiar.  
 

 

No entanto, muitos entraves ainda se colocam na contemporaneidade 

para a mão-de-obra feminina como os trabalhos vulneráveis, o predomínio em 

atividades menos valorizadas, a conciliação do trabalho profissional com o 

trabalho doméstico. 

Analisando este fenômeno, tem-se que levar em conta um universo 

muito maior, pois, há uma mudança de valores sociais nesse caso. A mulher 

deixou de ser apenas uma parte da família para se tornar o comandante dela 

em algumas situações. Por isso, esse ingresso no mercado é uma vitória. 

Isso se concretizou devido a fatores históricos de maior exploração do 

trabalhador, sendo assim, a mulher se vê forçada a se inserir no mercado de 

trabalho para dividir o orçamento da casa junto com seu companheiro, e nesse 

caso, é preciso articular o tempo de trabalho com a vida privada, de modo que, 
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ela se sinta estimulada ao cumprimento das tarefas relativas ao trabalho e 

tenha tempo para momentos de lazer para si e sua família e pessoas do seu 

meio de convivência. 

As costureiras por facção, como ficou evidenciado, são mulheres que 

apresentam em comum o fato da idade variar entre 25 a mais de 70 anos. 

Dentre as entrevistadas 20 são casadas, 08 divorciadas, 02 solteiras, fato que 

leva a maioria a ser chefe da família e a renda ser a principal na casa, e 05 são 

viúvas. Nos relatos da maioria das viúvas, foi surpreendente a declaração de 

uma sensação de alivio após o óbito do esposo, elas se vêem livres do 

problema que era o marido 

 
e agora minha vida mudou completamente, vim trabalhar fora e 
fiquei viúva, eu já estava separada há algum tempo, mas a 
minha estabilidade financeira melhorou, porque eu recebo uma 
pensão pós morte, porque ele não quis me dar o divorcio, e 
hoje eu não posso falar que minha remuneração é ruim. (G. 21, 
55 anos, 2010). 

aí depois que ele (esposo) faleceu, fez oito ano, que ele 
faleceu, quando ele faleceu, aí eu sustentei a casa com a 
pensão que eu ganhei dele e com meu salário de lá. (C.7, 65 
anos, 2010). 
 
 

As divorciadas têm ainda uma agravante, estão sozinhas e precisam 

preocupar-se com o serviço a ser feito, com o dinheiro a receber, com as 

contas a pagar, com a alimentação, com a educação, e com a proteção dos 

filhos. São mulheres chefes de domicílio e assumem a dupla responsabilidade: 

de cuidadoras e provedoras. Estas mulheres já se preocuparam com quem 

deixar os filhos, porém, hoje, os filhos cresceram e a preocupação está em 

formá-los, dar uma estrutura para que não venham sofrer o que elas sofreram, 

sem estudo e melhores condições de vida 
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eu sô a chefe da família, sô o pai, a mãe, a madrasta, o 
padrasto, eu sô tudo, eu sô a base da minha família, e da 
família toda, de pai, mãe, irmão, Irma, de toda a família, eu 
ajudo todos. (J. 10, 45 anos, 2010). 
 

 
O excesso da jornada, sobrecarga de trabalho e falta de tempo livre para 

família leva ao divórcio e, consequentemente, a mulher ser a chefe da casa. 

Algumas mantiveram o casamento por não ter como se sustentar na velhice.  

A costura pode constituir-se inicialmente numa complementação da 

renda familiar, sofrendo transformação, passando, em muitos casos, a ser a 

principal fonte de rendas. Se, de início, constituiu-se numa ajuda doméstica, 

hoje, para a maioria delas, é a fonte principal de sustento da casa.  

Observa-se que mais da metade das costureiras entrevistadas 

participam ativamente na complementação da renda, assumindo compromissos 

fixos, como pagamento de água, telefone, compra de mantimentos e roupas. 

Tal condição favorece seu reconhecimento, permitindo a redução da 

desigualdade de classe, significando uma abertura para a sua autonomia. 

Também é importante ressaltar que a mulher pode se satisfazer com a 

remuneração de seu trabalho, mesmo que baixa, quando vê seus filhos 

vestidos e a família bem alimentada. Conforme relatado por algumas mulheres, 

o trabalho tem o poder também de satisfazê-las, afirmando em algum nível sua 

individualidade, mesmo que seus rendimentos não se destinem para si mesma, 

uma vez que esta individualidade não deixa de ser referida à família 

 
num sei porque a gente quando começa a trabalhá, 
principlamente mulher, quando começa a trabalhá e tê o 
dinheiro dela, num guentá depende de homem. Eu sempre 
falava pro meu esposo, que meu sonho era fazer o armário na 
minha cozinha, arrumá do jeitinho que eu queria, e ele falava 
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ah não, vamo fazê só de baixo da pia, aí eu falava eu trabalho 
e eu vo arruma minha cozinha, eu fiço do jeitinho que eu 
queria, falta uns trenzim ainda, mas eu sei que eu vo dá conta, 
porque eu vo voltá a trabalhá de novo. Se eu voltá  a trabalha 
meu marido vai acha bom porque aí eu não preciso do dinheiro 
dele, eu vo te o meu, né. (A. 8, 44 anos, 2010) 

eu mantinha a casa, não tenho marido, mantinha tudo na 
maquina de costura, formei a minha filha, e agora no momento 
ela me ajuda muito, ai o orçamento ajuda mais, na ajuda pra 
minha mãe... tudo o que eu tenho hoje, é graças a costura, 
sempre eu brinco, o meu marido é minha maquina de costura.” 
(O. 1, 51 anos, 2010). 
 

 
Para a mulher abrem-se novas oportunidades de participação social no 

trabalho, embora o pensamento predominante fosse à impossibilidade de 

conciliação da atividade produtiva com a criação de filhos e cuidados com a 

casa. Pressupunha-se que as responsabilidades familiares deveriam ser 

privilegiadas por serem de tempo integral. A priorização das obrigações 

domésticas e maternais contribui para a geração de empregos de baixos 

salários e não especializados.  

Nas últimas três décadas, a inserção das mulheres no mercado de 

trabalho e novas formas de organização social do trabalho, o trabalham em 

domicílio, moldaram as suas vidas por outras razões, para atender as 

necessidades de sobrevivência. Assim, a nova organização da produção, a sua 

dedicação às atividades diárias e sua integração no tecido das relações sociais 

demonstra distribuição do seu tempo, sendo afetado no modo de organizar a 

vida cotidiana e os seus relacionamentos.  

Pode-se identificar outra característica deste trabalho, o nível de 

isolamento em que costureiras pela própria natureza da sua organização 

clandestina, produzindo a regra do ambiente social mais alargado. Elas estão 
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se afastando de qualquer tipo de vida social, fora de sua casa, as exceções 

são para as visitas ocasionais às suas famílias e, em alguns casos, somente 

com a permissão de seus parceiros. Isto demonstra a natureza opressiva e 

alienante do trabalho afirma-se naturalizou e cria uma situação que é reforçada 

por elas em um papel a ser fragmentado, e se afastaram da sua união. 

Dentre as costureiras, uma deixa transparecer o conflito interno entre os 

papéis de trabalhadora, e dona de casa. Para ela, trabalhar é condição de 

auto-realização e valorização, garante a subsistência de sua família, mas, por 

outro lado, sacrifica-lhe a saúde, trabalha com dor. Durante a entrevista 

percebe-se que ela está trabalhando no seu limite, ficando evidente a 

necessidade de trabalhar para se sustentar, uma vez que ficou viúva e não é 

aposentada e não tem outra fonte de renda, algumas vezes chegou a se 

emocionar e conteve o choro 

 
no momento eu estou costurando numa casa, não é aqui (na 
sua casa), eu já costurei só que eu parei, porque eu fiquei 
doente, problema de circulação por que eu costurei mais de 
dez anos, eu fiquei 8 anos parada, e não tem nem 1 mês que 
eu voltei, ate pra falar a verdade eu voltei, porque..., na 
realidade é por dois motivos: é..., porque eu sou apaixonada 
por costurar, gosto muito, e o segundo é porque, eu perdi meu 
esposo, tem 1 anos e três meses, e eu fui procurar uma coisa 
pra mim fazer lá fora pra mim ocupar o tempo, sair de casa, 
tava difícil pra mim, né. Até então..., eu até melhorei um pouco, 
sabe, assim... meu emocional, é igualzinho eu era numa casa 
mesmo, por facção, só que eu costurava em casa, né, aí 
minha amiga me chamou pra mim ajudar ela lá, aí eu fui... (S. 
27, 64 anos, 2010). 
 
 

Conforme Barreto (2003), para a mulher, o sentido do trabalho se 

relaciona a cuidado e melhora da qualidade de vida da família quanto à auto-

realização e reconhecimento social. Por isso muitas mulheres vivem a tensão 
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entre a vontade de trabalhar e as obrigações da vida doméstica. 

Neste contexto, a possibilidade de desfrutar de um tempo próprio é cada 

vez mais difícil, devido à imposição das características próprias do trabalho 

domiciliar por facção, trabalho pago pelo número de peças produzidas, e isso 

faz com que elas prolonguem o horário de trabalho reduzindo o tempo de 

próprio (Jonas, 2001). 

Assim pode-se perceber que as flexibilidades do trabalho utilizadas para 

articular o tempo entre o trabalho e os afazeres domésticos deixam esquecidos 

necessidades próprias de cada costureira no quesito descanso e lazer 

 
em casa, aí é que foi trabalho mesmo, tem dia que até 12 
horas, 15 horas, porque aí assim, aqui em casa, eu trabalhava 
por peça, [...] Não sobrava tempo (lazer), né, porque, por 
exemplo, eu trabalhava de segunda a sexta, aí no sábado era o 
serviço da casa, no sábado cê lava ropa, no domingo, cê 
passa, cê arrumá a casa, e a hora de lazê é poco, né, não tinha 
e não tenho, hoje eu tenho um poco mais. (M.D.11, 64 anos, 
2010). 
 
 

Outra entrevistada sempre trabalhava no seu limite, com carga horária 

excessiva, não tirava férias, nem dia para o lazer, até que ficou doente teve 

que se afastar do trabalho, aposentou e hoje se lamenta profundamente  

 
eu dexava o trabalho tomá conta, não tinha fim de semana, 
descanso, não, tinha não, ate hoje nem tem, depois de 
aposentada, num saio pra lugá nenhum. Nunca tirei férias na 
minha vida, quando eu trabalhava, agora eu to de férias eterna, 
né, depois que aposenta, né, mas quando eu trabalhava nunca 
tirei um dia (I. 9, 34 anos, 2010). 
 

 
Essas mulheres acumulam a atividade de costurar roupas profissionais e 

trabalhar para realizar suas atividades domésticas. Outra característica 

importante a considerar é que, neste trabalho, quando dominado pelas 
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mulheres, não se refere apenas pela necessidade de manter os compromissos 

familiares sob a casa, mas também porque, em geral, têm uma posição mais 

fraca e marginalizada no mercado de trabalho, estão em risco de não fazê-lo 

voluntariamente, porque a relação contratual é historicamente desigual, uma 

violência mais explícita, no passado, mas que continua ainda hoje, cada vez 

mais escondidos. Essas mulheres ainda se consideram como trabalhadora no 

sentido convencional e são apresentadas como pequenas empresárias 

 
fim de semana eu trabalho mais, ainda não dá tempo, trabalho 
final de semana, trabalho no domingo das 2 da manha as 4 da 
tarde, eu sempre descanso no sábado, que eu trabalho só até 
meio dia, o resto da tarde eu descanso, quando eu viajo, eu 
viajo na segunda e volto na sexta, assim período de férias, eu 
não deixo de trabalhá final de semana. (J. 10, 45 anos, 2010). 

não saia não, quando eu trabalhava na feira, você trabalhava 
de segunda a sexta, quando era no sábado, você ia separá 
mercadoria, passava o dia todo, quando era duas horas da 
manha você levantava e ia pra feira Hippie, voltava por volta de 
treis, quatro horas da tarde, aí ia vê o que que vendeu, o que 
que ia faltá, isso era a semana toda, que faltava, quando era na 
segunda feira ia comprá mercadoria, terça feira cortava, e 
começava a rotina de novo, a semana toda, não tinha lazer, 
não tinha nada. (L. 4, 65 anos 2010). 

 

O tempo livre, cuidados com a família e o cumprimento dos vários 

papéis (mãe, esposa, dona-de-casa, profissional) se misturam no cotidiano das 

costureiras por facção em domicilio 

 
ah, eu gosto muito de passear, agora eu não passeava, né, era 
só criá filho, e trabalhá, trabalhá, trabalhá, trabalhá, porque o 
dinheiro não dava pra nada, era só pra pagá água, luz, e 
comida, e remédio, e uma coisa e outra. Agora não, agora 
graças a Deus, meus filhos não precisam mais da minha ajuda, 
e meu marido tem o salário dele, e agora a gente ta mais 
tranquilo, meus filhos sempre me chamam pra sair, vamô mãe, 
pro restaurante, vamô aqui, vamô ali, no ano passado mesmo 
fui pra Maceio, esse ano eu ia pra Natal, agora não vô porque 
minha menina tá esperando nenen, ai falei não vô não, agora, 
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mais...., agora eu to saindo muito. Vixe, na época que eu 
trabalhava, eu não tinha jeito nem de tomá um sorvete fora, 
agora que eu to vagabundando, agora eu tem tempo, (risos) (A. 
3, 58 anos, 2010) 

 
 

De acordo com os relatos das entrevistadas, os relacionamentos 

interpessoais que possuem restringem-se às suas famílias e clientes. Diferente 

do trabalho formal, que possibilita a tomada de consciência, tomada de 

decisão, troca de experiências, sensação de viver no mundo e ter voz ativa o 

trabalho informal restringe o círculo social do indivíduo, como é o caso das 

costureiras. Portanto, embora elas relatem obter informações dos 

acontecimentos sociais e políticos através do rádio, televisão e com as próprias 

clientes, a sua participação efetiva é mínima ou até mesmo nula em alguns 

casos (Almeida et al, 2002). 

Algumas por imposição da família conseguiram separar o trabalho dos 

momentos de lazer e ter um convívio social  

 
meu marido não gostava, não deixava, se deixasse eu 
emendava a noite o dia, aí ele falava assim você trabalha mais 
do que eu, ele gostava que na hora que ele chegasse eu já 
tivesse parado, eu fazia assim, eu parava antes, eu não 
marcava horário depois do horário que ele tivesse chegado, eu 
já marcava antes um pouco, às vezes eu ainda tava na 
maquina, mas já não tinha freguesa. (D. 2, 56 anos, 2010) 
 
eu conseguia separá, principalmente assim o meu domingo 
com minha família ninguém conseguia tirá, dia de domingo era 
meu e delas, eu empre gosto de sai assim, todo domingo nois 
gosta de sai, sabado a tarde quando a gente ta em casa a 
gente gosta de ir pra uma chacrinha, um lugarzinho gostoso, 
toda vida eu nunca deixei isso não. (A. 8, 44 anos, 2010). 
 
 

O trabalho em domicílio, dito “livre”, notadamente piora as condições de 

trabalho e ainda traz implicações à saúde 
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eu tive, acho que pelo stress mesmo, mas médico nenhum 
sabe o que, que é, é tipo uma psoríase, nos meus dedos, só 
que eram em todos os dedos, eu acho que pelo o stress, eu 
comecei a tomar calmante, a pressão subiu, os batimentos 
cardíacos sempre acelerado, isso trabalhando em casa, 
depois, por isso que eu falo pra você, quando a gente tem 
alguém pra gente dividir a responsabilidade até o estado 
emocional da gente melhora, e depois que eu vim pra cá eu 
melhorei demais da conta. E já tive bastante enxaqueca, hoje 
não tenho mais. (G. 21, 55 anos, 2010). 
 
 

Além de causar o isolamento das pessoas que trabalham para 

estabelecer uma relação de trabalho com a empresa contratante individual e 

direta, ou seu representante, o que dá a este tipo de trabalho, um caráter 

individualista forte.  Abreu & Sorj (1993) apud Antunes (1997) consideram que 

essa situação reforça a ideologia da domesticidade, pois o fato de trabalhar 

isoladamente, sem possibilidades de carreira ou promoção, ignoradas pelos 

sindicatos e sem benefícios sociais, faz com que as mulheres trabalhadoras 

tenham grandes dificuldades para diferenciar a sua atividade profissional 

daquela de mãe e esposa 

 
chegou um ponto que eu senti necessidade de sair de casa, 
porque elas (filhas) já estavam formando, crescendo, saindo de 
casa, eu pensei, gente eu preciso arrumar novos contatos com 
outras pessoas, fazer novas amizades, porque eu vivia meu 
mundo ali só, isolada, mas foi muito difícil pra mim, mas o que 
me levou a sair de casa para trabalhar foi a busca de novas 
amizades, pra mim sair daquele mundo das meninas ali, 
porque aquilo já estava me acomodando, porque eu vive 
praticamente 23 anos por conta delas, única e exclusivamente, 
trabalhando e educando, e junto ali, levando na escola, tinha 
reunião na escola eu participava, essa foi a opção que eu tive 
por trabalhar em casa. Eu vim recebendo a metade do que eu 
ganhava lá em casa, mas fui reconhecida com cinco meses 
que eu estava aqui, viram o meu potencial, e me deram 
aumento, então eu não posso reclamar de jeito nenhum, minha 
vida mudou da água pro vinho, trabalho de segunda a sexta, 
não trabalho dia de sábado, feriado só final de ano, que o 
serviço fica muito e a gente da uma esticadinha, então a gente 
faz uma hora extra, assim. (G. 21, 55 anos, 2010). 
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É neste sentido que se identifica como a flexibilidade do trabalho atende 

as necessidades de sobrevivência para as mulheres, mas com o tempo de 

trabalho prolongado e na maximização da produção, implicando, 

consequentemente, reduzindo o tempo para elas escolher suas próprias 

atividades. Em geral, seus projetos, seu tempo é destinado apenas para 

ampliar as oportunidades neste trabalho. O trabalho flexível atendeu por um 

tempo depois se cansou e mudou a forma de trabalho, para o trabalho formal. 

De uma forma ou de outra, cuidar da família começa a sugar a maior 

parte de seu tempo. Seus interesses e necessidades são fornecidos para o 

concreto e, por vezes muitos anos mais tarde. E, é comum referir-se ao pouco 

cuidado e atenção que se dedicam. O trabalho e a família tomam o tempo e 

elas esquecem de cuidar de si, se ficar doente tem que trabalhar doente, se 

parar para de receber.  

É muito fácil confundir esta forma de trabalho flexível com as tarefas 

domésticas ou serviço doméstico, que se estende à esfera do lar, porque 

consideram que elas têm a responsabilidade de manter as despesas da família, 

embora elas próprias sejam responsáveis quando são as famílias 

monoparentais, e sem garantias de direitos, e sujeitos a riscos ocupacionais. 

Portanto, para construir seu próprio tempo, precisa afirmar a sua 

presença no mundo público ou em atividades profissionais re-significando seus 

espaços, re-definir as suas relações no espaço público, privado e doméstico, 

articulada com o trabalho, um elemento importante na formação da sua 

identidade e viver a sua privacidade. 
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6.5. Processo de saúde-adoecimento período de 10 an os 

Sendo fundamental o reconhecimento do papel do trabalho na 

determinação e evolução do processo de saúde-doença dos trabalhadores 

procurou-se identificar as implicações do trabalho à saúde das costureiras no 

período de 10 anos, percorrendo alguns aspectos como o meio ambiente de 

trabalho, jornada de trabalho, remuneração, tempo livre, lazer, o bem-estar, o 

sofrimento, a saúde e a doença a partir da perspectiva do trabalhador frente às 

novas relações do capital.  

Dez anos se passaram e o processo de saúde-doença das costureiras 

por facção em domicílio apresentou várias alterações nos últimos 10 anos, 

como a incorporação de novos ofícios, aumento a demanda, densificou o 

trabalho, maior pressão externa e interna e consequentemente novas doenças. 

O modelo da produção flexível sustentado por novas formas de gestão 

passou a fazer parte do cotidiano fabril, e se intensificou com reestruturação 

econômica. A produção fechou centenas de postos de trabalho, demitiu 

preferencialmente as mulheres, os jovens e os portadores de baixa 

escolaridade. Os desempregados passaram a conviver com a impossibilidade 

de retorno ao mercado formal e se submeteram às novas exigências impostas, 

ao novo ritmo de trabalho, ao aumento da tensão laboral, trabalhando em 

postos inseguros e insalubres, em residência de poucos cômodos, em 

condições precárias, como forma de sobrevivência familiar gerando incertezas 

e promovendo o aparecimento de novas doenças principalmente na esfera 

mental, que coexistem com as velhas doenças (Barreto, 2000). 
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ah..., já fui parar no psicólogo, no psiquiatra com esse negocio 
de stress, sabe? (I. 31, 63 anos, 2010). 
 
 

A incidência das doenças, como entre as costureiras aumenta com o 

crescimento destas profissionais no mercado de trabalho, por falta de mobiliário 

adequada a este tipo de atividade, longos períodos de trabalho, sem pausas, 

concentrada em atividades que exigem passar muitas horas em posturas 

imóveis, com movimentos rápidos, precisos e repetitivos, esforço físico 

excessivo, intensificação do trabalho, instabilidade no emprego, desemprego, 

posturas incômodas o que produz um grande desgaste do sistema músculo-

esquelético, e implicações a saúde como varizes, edemas, dores articulares, 

cãibras, cansaço crônico, e dores na coluna que podem ser consequência do 

trabalho que realizaram durante anos. 

Além dessas, tem se constatado o aparecimento de novas doenças 

relacionadas ao trabalho, inclusive reconhecidas pela previdência social, caso 

do Burn-out e de doenças que, a despeito de serem antigas, tomam uma forma 

epidêmica, como são as Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbio 

Osteomuscular Relacionado ao Trabalho (LER-DORT), relacionada fortemente 

às novas tecnologias, instalando-se quando não existe mais nenhuma 

possibilidade de se defender contra o sofrimento, o estresse e o esgotamento 

profissional, resultantes da precariedade das condições de trabalho e de vida. 

Em relação aos cuidados de saúde, pelo fato da propriedade de seu 

próprio trabalho, apesar de saber da necessidade de cuidados preventivos de 

saúde, vão muito pouco ao médico, geralmente quando precisam, recorrem às 
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farmácias e, frequentemente, se automedicam, toma doses paliativas para 

enfrentar as dores da jornada diária de trabalho 

 
eu vou médico quando sobra tempo, a gente fica só 
trabalhando, trabalhando, e nunca sobra tempo, já tem 3 anos 
que eu não faço prevenção, não sobra tempo. (B. 20, 47 anos, 
2010) 

e eu sinto dor na coluna, mas como diz, hoje eu to com ela 
doendo tomo um remedinho, aí amanha já amanhece boa, aí já 
vou pra maquina e costuro o dia inteiro. (E. 5, 43 anos, 2010). 
 
 

Apesar da maioria, reclamar do excesso de trabalho, presença de dores, 

desconforto, implicitamente aceita como natural como parte das suas funções 

e, ainda assim, colocam o trabalho em primeiro lugar, deixando a saúde para 

segundo plano. Mas, devido à intensificação do trabalho elas não têm tempo de 

se cuidarem, e com o tempo o desconforto se agrava, e o que era simples pode 

vir a complicar e provocar doenças incapacitantes. De acordo o desconforto 

apresentado, com uma pausa no trabalho, alivia, mas, em outros momentos a 

situação da saúde já se agravou de uma forma que mesmo com pausa na 

jornada de trabalho, descanso, e medicação a dor não desaparece  

 
na época que eu trabalhava já sentia dores no corpo, e a dor 
me impedia de trabalhá, ela impedia, tinha hora que eu não 
dava conta de trabalha não, tinha hora que a dor era tanto que 
você não consegue, mas tem que trabalha (L. 4, 65 anos, 
2010). 
 
 

Então, chega um momento em que o corpo não suporta a sobrecarga, o 

stress, tendo assim um esgotamento físico e problemas de saúde como as 

doenças osteomusculares que são progressivas e levam a um 

comprometimento e afastamento das atividades laborais temporárias ou 
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permanentes. É necessário se cuidar, ir ao médico, dar pausas e descanso, ao 

contrário, chegará um tempo que será obrigada a afastar do trabalho, e o que é 

mais grave na facção, sem direitos e garantias, passando assim a depender de 

filhos e outras pessoas 

 
tomo guaraná em pó, pra não dormir, e conseguir trabalhar, 
então uma vez eu dormi na máquina de arrebite, de pregar 
botão e bati no dedo, quebrei o dedo, e fiquei parada um mês, 
sem trabalhar e sem receber (K. 15, 34 anos, 2010). 
 
 

Embora apresente problemas de saúde, essas mulheres que estão 

inseridas em um processo de trabalho que intensifica as condições precárias 

de trabalho, adia as suas necessidades pessoais, não permitindo que realizem 

os cuidados pessoais básicos à saúde dessas trabalhadoras, quando para de 

trabalhar não têm direito a qualquer cobertura de saúde e, se elas ficam 

doentes, não têm direito a nada, nem podem se aposentar, e ainda não têm 

direito a uma pensão, fato que se reflete na sua sobrevivência e a da sua 

família, contribuindo para deteriorar a saúde em médio prazo. 

Estas atitudes fazem parte de sua capacidade de produção, tendem a 

provocar conflitos pessoais e contradições que exigem mudanças nos 

princípios e conduta de seu projeto pessoal para cumprir as metas e os 

interesses da produção e, muitas vezes, se contradiz, uma vez que deseja ter 

direitos sociais garantidos, porém, na atual conjuntura não tem acesso.  

Na estruturação de uma sociedade, independentemente do seu regime 

político, os trabalhadores desempenham importante papel, pois, deles 

dependem a obtenção da parcela produtiva, e para a saúde dos trabalhadores 

devem estar voltadas as atenções dos indivíduos responsáveis pelas diretrizes 
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de uma nação, que terá a sua economia alicerçada no trabalho desses 

mesmos trabalhadores; estes, portanto, devem ser o objeto de um programa 

que tenha por objetivo a preservação e a conservação do seu completo bem 

estar físico, mental e social. 

Durante a entrevista foi apresentado às costureiras à figura do corpo 

humano (Figura 6), dentre as 34 costureiras, os pontos álgicos (dor, 

formigamento e adormecimento) mais referenciados, estão identificados a 

seguir, ressaltando que a maioria das costureiras apresenta queixas em vários 

pontos do corpo. 

           

 

Segundo a tese de Leriche apud Canguilhem (1995), é impossível 

considerar a dor como a expressão de uma atividade normal, de um sentido 

capaz de exercício permanente, ela é considerada como um detector e um 
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Figura 6.  Esquema de pontos álgicos apresentados pelas costureiras. 
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sinal de alarme das ameaças externas ou internas à integridade orgânica, que 

deve ser respeitada e analisada. Para Brown apud Canguilhem (1995, p.27), “a 

vida só se mantém por uma propriedade peculiar, a incitabilidade, que permite 

ao ser humano serem afetados e reagirem”. Portanto, a dor referenciada pelas 

costureiras é de fundamental importância na contextualização das implicações 

do trabalho no processo de saúde – doença, a fim de que a identificação 

precoce evite danos mais graves ao organismo e saúde dessas trabalhadoras. 

Com as principais queixas detectadas durante a entrevista e com as 

demais informações coletadas em textos científicos, observou-se que a 

incidência de dores osteomusculares entre as costureiras aumenta com 

crescimento destas profissionais no mercado de trabalho, e a cada dia estão 

ainda mais expostas os riscos advindos do ambiente de trabalho.  

Geralmente, as dores apresentadas são decorrentes de problemas 

ergonômicos nos postos de trabalho, por falta de mobiliário adequado a este 

tipo de atividade, incluindo problemas com as cadeiras e máquinas, 

movimentos repetitivos e a permanência prolongada de posturas sentadas e 

inadequadas, sem pausas, má postura, sobrecarga mental, pressão para 

produzir, relações conflituosas com as chefias, estímulo a competitividade, falta 

de autonomia, que comprometem a habilidade funcional para a realização das 

atividades, ocasionando sobrecargas nas estruturas articulares, causando 

sintomas dolorosos.  

A coluna pode ser afetada em toda sua extensão acarretando dores no 

pescoço (região cervical), ombros, costas (região dorsal e lombar) que 

corresponde à região abaixo da cintura (cintura pélvica), quadril, pernas, pés e 
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joelhos. E dentre as doenças de coluna, a mais comum é a dor lombar, 

conhecida como lombalgia e muitas vezes, pode levar o indivíduo à 

incapacidade física, impedindo o trabalhador de realizar determinados tipos de 

tarefas. Ainda existem outros problemas de coluna como a hérnia de disco, que 

também há queixas de dores. Também podem acarretar as LER/DORT, que 

são lesões dos tendões, fáscias, ligamentos, nervos e músculos mais comum 

nos membros superiores. A queixa dominante é dor, adormecimento e 

formigamento. Evolui de incapacidade temporária inicial para incapacidade 

permanente, se o trabalhador não for afastado precocemente das atividades 

pode evoluir para incapacidade permanente. São doenças provenientes da 

organização e relações do trabalho e constitui uma nova epidemia do mundo 

do trabalho (Barreto, 2000). 

E apesar da maioria das costureiras entrevistadas apresentarem queixas 

de dores na coluna vertebral, durante a realização das entrevistas foi 

observado vários itens inadequados durante a atividade de trabalho, sendo que 

alguns deles, não foram referenciados em nenhum momento pelas costureiras, 

elas não apresentaram queixas quanto ao mobiliário, como a cadeira que é 

visivelmente muito desconfortável, talvez elas não tenham conhecimento da 

importância e necessidade de mobiliário adequado para o trabalho, que tem 

como finalidade evitar problemas de saúde como as dores osteomusculares. 

No entanto, percebe-se que apesar de não fazer referência à cadeira, é 

evidente que todas as costureiras desta pesquisa apresentam incômodos com 

as cadeiras que utilizam para trabalhar, elas procuram minimizar o desconforto 
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através da adaptação das cadeiras de ferro ou madeira com a colocação de 

almofada ou retalhos de tecido no assento (Figuras 7 e 8).  

 

 

Figura 7. Assento adaptado com almofadas. 
 

         

Figura 8. Assento adaptado com retalhos de tecidos. 
 

A maioria das costureiras desenvolve suas atividades a maior parte do 

tempo sentada, no entanto, apenas uma das costureiras trabalha no setor de 

modelagem, e realiza a tarefa em pé durante toda a jornada, flete 

constantemente o tronco sobre a bancada, realizando movimentos 
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lateralizados. No setor de costura tanto a posição sentada em cadeiras 

desconfortáveis e posição em pé durante toda jornada, gera fadiga muscular, 

dores no pescoço e na coluna lombar, e formigamento nos membros inferiores.  

Alguns estudos na área consideram a atividade de trabalho sentada de 

médio esforço; considerando-a menos cansativa que a em pé, mas desde que 

a cadeira seja confortável, o que não é o caso das cadeiras do setor de 

costura, onde as trabalhadoras improvisam almofadas nas mesmas, que são 

de madeira, sem forração.  

Segundo os requisitos de saúde no trabalho, a má postura desvia o 

alinhamento normal da coluna vertebral, podendo causar deformidades da 

mesma, como: cifose, escoliose, lordose dentre outras doenças que podem 

inflamar as estruturas das articulações. Do ponto de vista da Ergonomia, o ato 

de sentar adotado pelo usuário, deve manter suas costas eretas, a fim de 

minimizar as pressões nos discos vertebrais, para não causar tensões nos 

músculos eretores do tronco, preservando a curvatura normal da coluna 

vertebral. E esta se consegue através da educação postural, atenção e 

vigilância constante (Carvalho, 2001).  

Dentre as 34 costureiras entrevistadas apenas duas não apresentam dor 

de coluna, confirmando o trabalho citado acima, de postura ereta e correta 

durante a atividade laboral 

 
eu sempre mantive uma postura correta, eu nunca sentei na 
maquina com coluna curvada, porque eu sempre pesquisava 
pra saber, porque se você senta curvada e vai trabalhar, isso 
dificulta muito a articulação do corpo (A.19, 53 anos, 2010) 
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A jornada prolongada, sem pausas, permanência prolongada de 

posturas sentadas e inadequadas além das doenças osteomusculares também 

provoca doenças como dor de cabeça, enxaqueca, labirintite, varizes, gastrite, 

devido alimentação inadequada, e estresse diário 

 
eu tive que faze uma cirurgia de varizes, porque as minhas 
perna estava inchando muito, e a situação tava muito ruim, 
assim e tenho sempre dor na coluna, (A. 6, 45 anos, 2010) 

Eu já tinha naquela época (em 2000), tenho dor no estômago. 
(I. 30, 71 anos, 2010) 

[...] tenho também problema seríssimo de gastrite, tenho 
labirintite, insônia, tenho varizes, minhas pernas dói demais, 
tem dia que eu não suporto tanta dor nas pernas, eu não tinha 
nem uma veia arrebentada mas depois, (M.P. 29, 62 anos, 
2010) 

tenho labirintite, tenho dor de cabeça quase todos os dias têm 
problema de estomago, gastrite, fiz endoscopia e deu Gastrite 
crônica. (S. 27, 66 anos, 2010) 

às vezes sinto dor de coluna, dor no corpo, as pernas incham, 
ficam pesadas, tenho muitas varizes, mas comecei a fazer 
esteira em casa mesmo, todos os dias, e a dor nas pernas 
melhoram bastante e o inchaço também, porque ficamos muito 
tempo sentada, né. (E. 25, 39 anos, 2010) 

minhas vistas está uma porcaria, varizes, gastrite, devido má 
alimentação, muita comida requentada, e dói muito o meu 
pescoço porque trabalho muito emborcada, eu sempre tenho 
torcicolo, ataca muito a coluna, pernas e pescoço, e as vistas, 
e também tem muitas costureiras com problemas de rins por 
não poder ir ao banheiro e nem beber água. (D. 22, 37 anos, 
2010) 

já tive problema de tromboflebite, justamente por causa da 
costura, as veias intupiram, porque você fica, já pensou você 
ficá 12, 14 horas sentado, não num sofá que você senta é 
numa cadeira, aí abalou muito as veias, aí eu tirei essa veia 
aqui, já tirei essa outra aqui. Tem que tomá remédio direto, 
constantemente, eu tenho bico de papagaio, tenho problema 
muito serio na coluna (L. 4, 65 anos, 2010) 

tive tendinite, muita tendinite, no braço, na mão, e eu tenho 
certeza que foi provocada pelo movimento repetitivo de cortar, 
muitas varizes, inchaço nas pernas, esporão de ficar em pé, e 
o dia em que eu venho pra maquina eu fico com dor na coluna, 
e eu já entrei em stress duas vezes, tive queda de cabelo, 
devido o stress (I. 31, 63 anos, 2010) 
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Outra queixa bastante referenciada é fadiga visual, cansaço nos olhos e 

sensação de lacrimejamento, devido à costura exigir precisão na atividade, 

minuciosidade e olhar atento, as condições de trabalho devem ser adequadas 

e o posto de trabalho deve estar iluminado adequadamente. A sobrecarga 

sobre os olhos podem ocorrer dores de cabeça, visão duplicada que, 

consequentemente, diminuirá a produção e a qualidade do trabalho, o cansaço 

visual aumenta a penosidade do trabalho, pois a fadiga é sempre um sinal de 

alerta do organismo 

 
eu tive problema nas vistas, né, aí eu parei, porque eu falei não 
adianta eu continuá, porque eu tava, prejudicou muito as 
minhas vista. (A. 8, 44 anos, 2010) 

questão da visão mesmo, eu comecei a usar os óculos bem 
cedo, stress a gente sabe que acarretou isso de lá pra cá. 
Minha visão é deficiente pelo esforço que fazia por costurar 
fora de hora. (A. 19, 53 anos, 2010). 
 
 

A dor apresentada pelas costureiras pode ser aguda, insidiosa após um 

esforço físico, uma situação momentânea de sobrecarga e estresse, podendo 

vir a sentir ao mesmo tempo vários sintomas. O diagnóstico precoce é de 

fundamental importância na evolução do quadro clínico da trabalhadora, porém 

se não for tratada no início, pode se agravar e transformar em dor crônica, 

estudos considera-se como crônica, a queixa ou o sintoma quando a pessoa 

refere dores por 3 meses. Portanto, a maioria das costureiras, nos últimos 10 

anos, já apresentava sintoma, caracterizando-se as dores das trabalhadoras 

em estudo, como crônica, pois estão ou estiveram submetidas às situações 

incômodas por vários anos seguidos, algumas até a mais de dez anos, referem 

às queixas álgicas.  
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Embora as inovações tecnológicas tenham reduzido a exposição a 

alguns riscos ocupacionais em determinados ramos de atividade, no setor 

informal estes riscos são ainda pouco estudado e conhecido, sendo, portanto 

de controle mais difícil, em especial das mulheres trabalhadoras, a saúde 

humana destas trabalhadoras, no Brasil e no mundo atual, tem em suas 

marcas a forma como o processo de globalização e reestruturação produtiva 

vem desenhando o modo de vida e definindo outros padrões de saúde-doença 

dessa classe da população (Rigotto, 2005). 

Para compreender os problemas de saúde ocasionados pelo trabalho, 

no qual os trabalhadores estão expostos, deve-se ter um conhecimento da 

atividade, e observar a relação de três elementos: trabalho, ser humano e 

saúde. Se não houver uma relação harmoniosa entre eles, consequentemente 

desenvolver-se-á o risco ocupacional, ocasionando várias doenças. 

Além de todas as doenças citadas, ainda há um agravante a saúde do 

trabalhador novo contexto econômico vivenciado nas ultimas décadas, a 

presença do trabalho informal, que traz uma carga de instabilidade, incertezas 

do futuro profissional e sustento familiar, sobrecarga de trabalho, situações 

estressantes e de humilhação no trabalho, causadores de danos à integridade 

física ou mental e a dignidade do trabalhador, tem sido objeto de estudo por 

constituir um risco invisível a saúde dos trabalhadores, potencializando ou 

desencadeando doenças psíquicas como depressão, angústia, ansiedade 

 
se você trabalha por facção igual eu tava trabalhando, por 
exemplo quem trabalha como faccionista essa é um, um.... 
fator assim inevitável, por exemplo, ela tem estresse, ela tem é 
nervosismo, porque o cliente ele te traz hoje por exemplo, 200 
peças, né, eles coloca 200 peças aqui na sua frente e fala pra 
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você assim amanha eu quero, e ele acha que você da conta de 
fazer aquilo, você não dá, porque pra quem ta lá na maquina 
pra fazer um serviço bem feito é difícil, e ele fica te ligando 
antes do período que ele falou pra você, eu quero isso, eu 
quero essas pecas, ele já ta ligando pra você, e aí já ta pronto, 
eu posso aí buscar, outra hora vem buscar sem nem te avisar, 
esse é um fator que eu vou te falar, acho que leva toda 
costureira a loucura, pressão alta, estresse, dor de cabeça, 
esse aí, por isso que eu larguei, falei não quero mais (D. 3, 68 
anos, 2010) 

igual eu, no caso, é só eu mexo, o pesado vem pra mim, né, o 
responsável por tudo sou eu, ali eu tenho que comprar, eu 
tenho que pagar, eu tenho que fazer, isso tudo é preocupação, 
né, aí a gente vai criando esse tanto de coisa assim, né. Você 
não fica livre cada dia aparece uma. (M.P. 29, 62 anos, 2010) 

ah assim, na verdade eu ainda nem descobri o que que é, [...] 
falam que é a sobrecarga mesmo, diz que é o estresse, [...] Eu 
já cheguei no semestre passado a ter que ficar deitada, deu 
não dar conta, déu travar mesmo, eu queria levantar mas o 
corpo não obedecia, e aí eu não conseguia dormir também, 
sabia que eu tinha que fazer o serviço, que tava dependendo 
de mim, que eu tinha que entregar, e aí eu tava ruim, eu fiquei 
uns três dias sem conseguir levantar... nem dormindo eu 
descanso, que o pouco que eu durmo eu não descanso, eu 
durmo em media 4 horas por noite, eu sonho uai, sonho, aí eu 
acordo, as vezes eu deito eu to cansada, aí que bom vou 
dormir, aí a hora que eu deito, eu lembro de uma coisa, aí o 
que que eu faço, eu pulo da cama, e acabou, acabou o sono, aí 
pra vir o sono de novo, aí vai ser la pra 2h da manha,eu já sei 
que se eu exceder eu não vou dar conta, eu já to no meu limite, 
alias eu acho que eu já ultrapassei. (G.18, 45 anos, 2010). 
 
 

De modo esquemático, os trabalhadores compartilham os perfis de 

adoecimento e morte da população em geral, em função de sua idade, gênero, 

grupo social ou inserção em um grupo especifico de risco. Além disso, os 

trabalhadores podem adoecer ou morrer por causas relacionadas ou trabalho, 

como conseqüência da profissão que exercem ou exerceram, ou pelas 

condições adversas em que seu trabalho é ou foi realizado. As doenças 

relacionadas ao trabalho, que tem sua frequência, surgimento e/ou gravidade 
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modificadas pelo trabalho e doenças comuns ao conjunto da população, que 

não guardam relação etiológica com o trabalho.  

O aparecimento de queixas álgicas e doenças nos trabalhadores 

independem do sexo, estando relacionado com o tipo de função e atividade 

que o ser humano ocupa na produção. Como as mulheres desempenham 

tarefas manuais que exige destreza e atenção, necessitando olhar 

minuciosamente cada ato realizado com as mãos, como a atividade das 

costureiras, e para melhor controle mantêm a cabeça fletida, em posição 

inadequada, é comum entre elas a dor no pescoço conhecida como cervicalgia  

 
tive que fazer uma cirurgia na mão aqui, deu rompimento dos 
tendões, e não sei se o que eu tive que operar foi LER, se não 
é quase igual (S. 27, 66 anos, 2010)  

a dor na coluna, que era muita. Eu tenho desgaste na coluna, 
assim artrose e tenho escoliose, sinto muita dor, mesmo 
fazendo hidroginástica (D. 2, 56 anos, 2010) 

LER, também eu sinto que a articulação hoje, motora não é 
mais a mesma, e é proveniente do auto exercício repetitivo, 
então eu imagino que se eu tivesse tido uma vida mais 
tranqüila na época, hoje eu etária coma saúde melhor, e não 
dava pausa no trabalho (A. 19, 53 anos, 2010) 

eu fiquei doente, e não dei conta mais de trabalhá, eu dei LER 
na mão, no braço, é por causa dos movimentos repetitivos, né, 
eu costurava jeans, eu fazia jaqueta, calça, só ropa pesada. 
(M.D. 11, 64 anos, 2010) 

eu tenho artrose, pra você ver, oh, você ta vendo meus 
dedinhos assim, isso aqui não é normal não, isso daqui é 
porque já está crescendo as juntas, é uma por uma, ta 
crescendo todinho e doendo, isso dói, dói demais, tem hora 
que eu digo assim, olha já to perdendo as forças dos nervos, 
assim, oh, pra segurar alguma coisa assim, eu não do conta de 
pegar com uma mão só, eu tenho que pegar com as duas, eu 
tenho artrose em tudo que é osso, na coluna eu tenho 
escoliose, e artrose, aqui eu tenho hérnia de disco, (risos) 
(M.P. 29, 62 anos, 2010). 
 

 



 

 

 

167 

Pensemos, então, corpos flexibilizados, a serviço dos interesses 

empresariais, alienados do produto e de si, cansados e fatigados, irritados e 

isolados, doentes e com medo, vão revelando que o trabalho no neoliberalismo 

deixou de ser definidor da condição de humanidade, tornando-se 

extremamente nocivo para a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras 

(Canguilhem, 1995). 

Conforme relacionado na Tabela 6, às doenças mais referenciadas pelas 

costureiras por facção em domicílio neste estudo que apresentam diagnóstico 

médico pode ser identificadas a seguir, apresentando um maior número de 

costureiras acometidas com as doenças da coluna (cervical/dorsal/lombar) 

representada por 09 costureiras, em seguida, a hipertensão arterial com 08, e 

posteriormente as gastrites e varizes com 07 costureiras, ressaltando que uma 

mesma costureira tem mais de um diagnóstico.  

 
Tabela 6.  Doenças mais referenciadas pelas costureiras da Região Metropolitana de 
Goiânia, 2010. 
 

Doenças Referenciadas Número de Costureiras Acometidas 

Artrite/Artrose 04 

Acidente Vascular Encefálico - AVE 01 

Coluna (Cervical/Dorsal/Lombar) 09 

Enxaqueca 02 

Fibromialgia 01 

Gastrite 07 

Labirintite 04 

Hipertensão Arterial 08 

Continua... 
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Hemorróida 01 

Insônia 01 

Esclerose Múltipla 01 

LER/DORT 02 

Stress 03 

Varizes 07 

Psoríase 01 

 
Fonte: Pesquisa O trabalho e o processo de saúde - doença das costureiras por facção – 
Região Metropolitana de Goiânia, 2010. 
Elaboração Própria 
 

 
Ao comparar a Tabela 6 com a Figura 6, que representa o esquema de 

pontos álgicos mais referenciados pelas costureiras, observa-se que a 

quantidade de costureiras que apresentam queixas álgicas é bem maior que as 

costureiras que apresentam uma doença com diagnóstico médico confirmado. 

Ao referir à dor na coluna, na Tabela 6, tem-se 09 costureiras, enquanto na 

Figura 6, tem-se 20 costureiras, fato que reflete a sobrecarga de trabalho e a 

falta de tempo para ir ao médico e cuidar da saúde, reflete que mesmo 

apresentando dor, as costureiras desconhecem os problemas de saúde que 

podem estar afetando a saúde de cada uma delas. Portanto, acredita-se que o 

número de costureiras acometidas por doenças é bem maior do que o número 

relacionado na Tabela 6. 

E dentre, as doenças citadas à maioria pode está relacionadas com a 

profissão de costureiras, como artrite/artrose, coluna (cervical/dorsal/lombar) e 

LER/DORT, que estão associadas a movimentos repetitivos sobre 

determinadas articulações, contratura estática ou imobilização por tempo 
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prolongado de segmentos corporais como mão, cabeça, pescoço, ou ombro e 

tensão crônica; o stress, que está ligado à reestruturação produtiva, 

vivenciando a ameaça de perder o emprego, insegurança social, econômica e 

ritmos de trabalho intenso. Hipertensão arterial está ligada a vários fatores, 

entre eles fatores genéticos e ambientais, como estilo de vida, stress 

decorrente de problemas no trabalho e desemprego. Varizes, por 

permanecerem por muito tempo sentadas e as Gastrites, devido à má 

alimentação, comidas requentadas, períodos prolongados de jejum e não 

alimentar em horários corretos.  

Ao excluir as causa não-ocupacionais, a maioria das doenças citadas 

pelas costureiras, podem ser classificadas como doença relacionada ao 

trabalho, do Grupo II da Classificação de Schilling, posto que o trabalho pode 

ser considerado fator de risco, no conjunto de fatores de risco associados com 

a etiologia multicausal destas doenças. Trata-se de um nexo epidemiológico, 

com informações sobre as condições de trabalho, adequadamente 

investigadas, consistentes e com evidencias epidemiológicas disponíveis. 

É necessário, portanto, analisar com precisão as queixas das 

costureiras, pois todo processo patológico deriva de seu aumento, diminuição e 

alterações. E assim, as diferentes formas de adoecimento no trabalho informal, 

emergem como respostas que o ser humano dá aos sofrimentos, conflitos, 

desafios e contradições a que é submetido, fato que se configura como um 

processo dinâmico, complexo e multidimensional por englobar dimensões 

biológicas, psicológicas, sócio-culturais, econômicas, ambientais, políticas, 

enfim, pode-se identificar uma complexa inter-relação quando se trata de saúde 
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e doença de uma pessoa, de um grupo social ou de sociedades, 

caracterizando, o processo saúde-doença.  

A abordagem desse processo se coloca como um esforço de 

operacionalização, do ponto de vista do processo saúde-doença tendo em vista 

os diferentes níveis de organização da vida e adaptação das condições 

laborais as características psicofisiológicas dos trabalhadores. 

A sistematização sugerida no modelo da Historia Natural da Doença 

(HND) orienta a organização do cuidado por diferentes níveis de complexidade, 

em termos de recursos e ações. Ao considerar a possibilidade de evitar o dano, 

são trazidas com este modelo diferentes formas de prevenção e promoção da 

saúde, e promoção da vida com qualidade.  

Nas ciências sociais, numa abordagem qualitativa, esse conceito busca, 

mediante análise das representações sociais e da percepção de risco, 

estabelecer as influências culturais ligadas ao risco, identificar como as 

pessoas percebem o risco a que estão expostas. 

A operacionalização do risco é que faz das Vigilâncias em Saúde um 

importante componente da saúde coletiva. Ao perguntar as costureiras quais 

eram os riscos, fatores causais do adoecimento, segundo a percepção delas  

 
ficá muito sentada muito tempo (D. 2, 56 anos, 2010). 

é claro que é a carga horária (I. 30, 71 anos, 2010). 
 

 
Foi quase unânime o fator carga horária e ficar muito tempo sentada. 

Elas foram bem objetivas, transparecendo o que elas verdadeiramente 

enxergavam só os riscos visíveis e, se esquecem de todos os outros fatores de 
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risco invisíveis que estão em seu ambiente de trabalho e que fazem parte do 

processo precário de serviço ao qual estão inseridas, que levam à jornadas 

excessivas de trabalho e a permanecer por longas horas sentadas para 

atender a demanda do seu trabalho marginalizado. 

Em relação ao fator risco, algumas não conseguiram identificar nenhum 

risco e não souberam responder  

 
não sei por que, a gente não sabe porque, né, não sei explicar. 
(M.P, 62 anos, 2010). 
 
 

Elas não identificaram o risco na complexidade e sim isoladamente. 

Estão submetidas a stress, situações difíceis, baixo salários, separação, e não 

percebem o contexto de risco em que estão inseridas.  Por isso é importante o 

contextualizar todos os fatores agravantes das doenças relacionadas ao 

trabalho, pois, durante anos, mais especificamente há no mínimo dez anos, 

elas estão expostas aos mais diversificados fatores e determinantes sociais 

que agravam a saúde, mas, não percebem que estão adoecendo, não têm 

consciência e geralmente, não mudam a situação a que estão sujeitas.  

Apenas uma contemplou outros fatores subjetivos e compreendeu que é 

um conjunto de fatores de risco e de determinantes sociais, ou seja, que é uma 

questão bastante ampla, esta por sua vez não trabalha mais como costureira, 

possui atualmente nível superior, acredita-se que devido o grau de instrução 

possui uma percepção mais completa do questionamento 

 
olha, muitos fatores contribui a vida familiar contribui, hoje ta 
muito difícil de você ter uma família solida, é bastante amplo os 
conflitos familiares hoje, os conflitos na empresa, hoje apesar 
de ter uma certa liberdade de contratos, efetivação, não deixa 
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de ter um stress, eu ate falo que o ser humano hoje perdeu um 
pouco daquele carinho que tinha com o outro, estão assim 
numa fase de egoísmo, de um desamor bem mias intenso, é 
uma competição meio que camuflada, é o próprio sistema que 
provoca isto hoje, e isto provoca o fator de doença mental, e 
tudo. (A.19, 53 anos, 2010). 
 

 
Assim, considerar a noção de complexidade faz com que não se possa 

reduzir a análise dos riscos aos componentes isolados do problema sob pena 

de não ser capaz de compreendê-lo em todas as suas dimensões e aumentar 

as incertezas, dificultando as estratégias de prevenção e controle dos riscos.  

 É necessário compreender os problemas de saúde em seus múltiplos 

aspectos, em suas relações sociais, culturais e econômicas, pois as interações 

entre elas resultarão em diferentes níveis de riscos e danos, seja à população, 

a grupos específicos ou ao ambiente, como apresentado na (Figura 9) a ser 

retratado através do esquema da Historia Natural da Doença (HND), que 

compreende o período pré-patogênico, patogênico e pós-patogênico. 

 

 
 
 

Figura 9. Demonstrativo de histórico natural da doença. 
Fonte: Almeida Filho & Rouquaryrol, 2002. 
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Seguindo o esquema da HND as costureiras estão expostas durante o 

período pré-patogênico a diversos riscos, incorporação tecnológica para a 

produção de bens e serviços, na dinâmica do emprego, no aumento acelerado 

do desemprego e do trabalho informal, exclusão social, a perda de vínculos 

formais de trabalho, a precarização, riscos ergonômicos, ambiente de trabalho 

insalubre e desorganizado, a instabilidade, a subcontratação, o trabalho em 

domicílio, o aumento desmedido da jornada de trabalho, posturas inadequadas, 

mobiliários impróprios afetando o estado físico, psíquico e social dos 

trabalhadores. Se permanecerem expostas a esses fatores de risco, sem 

nenhuma medida de promoção e prevenção no período pré-patogênico, as 

trabalhadoras serão inseridas no próximo período, o patogênico, onde a 

doença se instala, sendo necessário cuidados e intervenção no processo, a fim 

de obter o desfecho da patologia, que poderá ser cura, invalidez ou morte. 

É necessário uma avaliação e monitoramento constante das condições e 

dos ambientes de trabalho, ainda no período pré-patogênico, com atenção para 

o modo como as tarefas são realizadas, especialmente nas atividades que 

exigem movimentos repetitivos, imobilização por tempo prolongado de 

seguimentos corporais.  

Portanto, as próprias mulheres, muitas vezes, não percebem que seus 

sintomas ou queixas têm relação com as condições de trabalho. Por falta de 

conhecimento e informação, dizem que se cansam demais porque trabalham 

muito ou relacionam suas doenças a alguma fraqueza pessoal ou a doenças de 

família, caracterizando-as como doenças hereditárias 
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o que eu sinto mesmo é essa dor na coluna, só, e a escoliose é 
um pouco hereditário também, porque minha família tem 
problema de coluna também. Minha mãe tinha e era costureira 
também (D. 2, 56 anos, 2010). 
 
 

No entanto, pode se perceber o quanto esse processo dinâmico pode 

ser compreendido no presente estudo.  Uma costureira referia não apresentar 

nenhum tipo de dor, ou seja, por um período até apresentou dor na coluna, 

estava submetida a fatores de risco (período pré-patogênico), mas procurou em 

tempo oportuno, o serviço de saúde ao apresentar os primeiros sinais e 

sintomas de desconforto e dor (período patogênico), assim foi adotadas 

medidas para minimizar os riscos para a sua saúde através de atividade física 

e fisioterapia, proporcionando um grande benefício, acabando com a dor. 

Essa costureira ainda buscou mudar os hábitos no seu ambiente de 

trabalho, adotando pausa durante jornada de trabalho, não trabalhava fim de 

semana, mantinha um ambiente de trabalho e familiar bem organizado, não 

trabalhava a noite, respeitava uma jornada de no máximo 8 horas diárias, e 

realiza atividade física três vezes por semana, faz caminhada, com isso pode-

se perceber que o cuidado com a saúde através de medidas de promoção e 

proteção a saúde é algo compensatório, então após o decorrer dos anos, 

ressaltando que a costureira estava no mercado de trabalho há mais de 40 

anos, e, portanto não permitiu que o seu estado de saúde fosse agravado, 

alcançou a cura, através da remoção dos fatores de risco a que estava exposta 

diariamente no seu ambiente de trabalho   

 
eu costuro desde a idade de 14 anos [...] a dor de coluna 
melhorou demais com hidroginástica, umas fisioterapia 
melhorou, não tem mais [...] fiz muita atividade muita 
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hidroginástica me ajudou demais, [...] eu trabalhava da oito às 
seis da tarde, à noite não (e ao se quanto as pausas no 
trabalho), fazia, fazia, e não costurava fim de semana não, toda 
vida eu soube separar, quando tem problema de família, eu 
sou uma que ajudo muito, também, nunca deixei assim, assim 
no... quando tem festa, casamento, nunca deixei de ir. [...] Eu 
tenho esse quarto aqui, e tenho tudo separado, não gosto de 
mistura, tudo muito organizadinho, eu procuro manter 
arrumado (O.1, 51 anos, 2010). 
 

  
Percebe-se que o fato que determina um ambiente de trabalho saudável 

ou não é o equilíbrio entre os vários fatores que estão presentes na relação 

estabelecida entre o ser humano e a tarefa que ele exerce no seu ambiente de 

trabalho. 

A humanização do trabalho e bem-estar físico, mental e social dos 

trabalhadores dependerá fundamentalmente do controle eficaz dos riscos 

existentes no ambiente de trabalho, adaptando as condições laborais as 

características do trabalhador de modo a proporcionar, ao mesmo tempo, 

conforto, segurança, desempenho eficiente no trabalho e suporte aos 

sofrimentos físicos, psíquicos e sociais do trabalhador. 

6.6. Trabalho por facção em domicílio: vantagens e desvantagens  

A reestruturação do setor de indústria de vestuários, e com a 

flexibilização das relações de trabalho, as empresas descentralizaram suas 

atividades produtivas em diversos territórios. Levaram para fora dos muros das 

fábricas, e na maioria das vezes, levaram o trabalho para o domicílio das 

mulheres.  

A dupla jornada de trabalho e a busca de um trabalho alternativo, que 

muitas vezes, é realizado na própria residência para facilitar a administração do 
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tempo e das atividades, acabam resultando, em muitos casos, num trabalho 

mal remunerado e isento de benefícios.  

Este tipo de atividade cria uma imagem de disponibilidade permanente 

pelo fato de ser desenvolvido na própria casa. Dessa forma, o espaço 

doméstico passa a ter dupla significação: realmente passa a ser o local de 

trabalho e o local de descanso familiar. Este último, porém, passa a não ser 

respeitado pela clientela interferindo nas atividades familiares e nos momentos 

de lazer e descanso, caracterizando uma desvantagem deste trabalho 

domiciliar 

a desvantagem é que você vira escravo do trabalho, você 
trabalha alem do que precisa, você trabalha mais do que todo 
mundo (J. 10, 45 anos, 2010) 

a desvantagem, é que você não tem horário pra comer, não 
tem horário pra dormir, chega visita você ta com a casa toda 
cheia de linha, e aquilo é um stress, hoje, honestamente eu 
não faria isso novamente, porque eu acho que é muito 
sofrimento (A. 3, 58 anos, 2010). 
 
 

Muitas referem à falta de privacidade, falta de tempo para si e horas de 

descanso, o ambiente de trabalho se mescla e confunde com o ambiente 

familiar, causando stress, cansaço e sofrimento para essas mulheres que estão 

inseridas neste trabalho domiciliar. 

Apesar de comentar que trabalham duro, elas revelam e acreditam que o 

trabalho aproxima a família, estreitam as relações familiares por estar dentro de 

suas casas enquanto trabalham. Já para outras tem se tornado em desarmonia 

familiar, por dedicar demais ao trabalho e não ter tempo para cuidar e participar 

das atividades de sua família em conjunto com o marido e filhos, estão 

próximas dos familiares, mas ao mesmo tempo muito distante devido à 
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ocupação e atividades diversas que desempenham durante o dia. Assim, 

expressam a preocupação com a necessidade de descansar e dedicar à 

família. Na maioria das vezes se sentem culpadas sobre os problemas com a 

ausência na família, no casamento e, portanto, passa a perceber a 

desvantagem do trabalho domiciliar 

 
a desvantagem é a falta com a família, que fica cobrando, e a 
família cobra, já tem cinco anos que eu não tiro férias, desde 
que eu fiquei grávida, tem seis anos que eu trabalho direto, já 
chegamos a programar, mas na hora não dá certo, tem que 
correr e socorrer os outros, e acaba que você fica pra trás, mas 
eu estou querendo mudar isso, porque eu sei que isso dái não 
é certo, que prejudica, eu já estou sentindo, já tentei esse ano 
mesmo, diminuir a carga, domingo mesmo eu já não fico o dia 
todo trabalhando, já tem domingo que às vezes eu nem 
trabalho (G.18, 45 anos, 2010). 
 
 

O trabalho em domicílio realizado pelas costureiras está diretamente 

relacionado com o papel que desempenha no seu domicílio: mãe, esposa, 

dona de casa e profissional. Não existe uma separação do tempo do trabalho, 

ambiente laboral, e o tempo do convívio familiar, no espaço doméstico. Fato 

que leva a jornada excessiva e exaustiva de trabalho. 

Para outras a maior desvantagem é quanto à falta de direitos 

trabalhistas, ou seja, além de ter uma jornada de trabalho excessiva, não tem 

férias, nem horas extras. Elas não recebem nada a mais pelas horas 

trabalhadas excedentes no dia, o seu trabalho é isento de todos os direitos 

trabalhistas 

 

desvantagem, não ter carteira assinada, não tem férias, não 
tem 13º, aqui se você trabalhou você ganha, se não você não 
ganha (D. 2, 56 anos, 2010). 
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nenhuma nenhuma vantagem. Desvantagens, todas, que que 
eu vo te falá, você não tem férias, você não tem horário, é 
igual, eu vou citar o casa da minha menina que é contadora, 
ela montou um escritório em Brasília, ficou lá muitos anos, 
Desistiu, e foi trabalhá de empregada, porque, agora ela 
trabalha de segunda a sexta, tem o final de semana livre, e se 
você trabalha por conta própria você não tem, final de mês por 
exemplo tinha que virá noite pra dá conta do serviço, então ela 
falou, ah não mãe prefiro trabalha de empregada. E todo 
mundo prefere trabalha de empregada, nem que seja menos, 
mas o final de semana você ta livre, você tem umas férias, 
você tem um décimo terceiro, você tem um carteira assinada 
(L. 4, 65 anos, 2010). 
 

 
A grande maioria refere à desvantagem pela falta de direitos trabalhistas, 

uma vez que, o reconhecimento do vínculo empregatício garante ao empregado 

uma série de direitos previstos em lei. Podem-se citar os principais: salário, 

férias, décimo terceiro salário, licença-maternidade, recolhimento para Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), aviso prévio e multa sobre o FGTS 

em caso de rescisão de contrato, horas extras, adicional noturno, adicional de 

insalubridade e periculosidade, em alguns casos. Por essa gama de direitos e 

detalhes que devem ser cumpridos, independentemente do porte das 

empresas, a legislação trabalhista brasileira é, inclusive, considerada pelos 

empresários como um dos principais fatores de desestímulo ao investimento 

produtivo pelo custo trabalhista gerado.  

Apesar de citar como a principal desvantagem não ter direitos sociais 

garantidos, elas sempre comparam o trabalho formal, na confecção, com o 

domiciliar e, neste momento, preferem não ter acesso aos direitos a ter que 

voltar a trabalhar em confecção, ter que conviver com chefe, ter horário, 

enfrentar transporte. 
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se eu tiver um, se eu tiver que ir ali, sai agora, eu posso saí, eu 
passo, falo pros meninos o que tem que fazê e vô resolvê meu 
problema, se eu tivesse em outro trabalho eu não poderia. (J. 
10, 45 anos, 2010) 

eu acho bom porque eu trabalho perto de casa, e como eu 
ganho comissão, o meu salário é relativamente bom, não ter 
que sair pra longe, pegar ônibus, por isso eu acho bom (E. 5, 
43 anos, 2010) 

só por não andar de ônibus, é cansativo demais, é pesado 
demais, você adoece demais (C.7, 65 anos, 2010) 

se eu tiver que lavar as vasilhas, e eu tiver o serviço pra fazer 
agora, eu vou fazer, e pronto, e isso aqui fica pra depois, 
entendeu, e a vantagem é que eu descanso mais, to fazendo 
pra mim, faço a hora que eu sinto vontade, se eu quiser ficar o 
dia interinho costurando minhas pecinhas eu fico, se eu não 
quiser eu não fico, entedeu, eu acho que a vantagem é essa e 
é também uma desvantagem, não sei, então você ta lá no seu 
trabalho, você ta lá por exemplo, obrigatoriamente tem que 
cumprir seu horário, e pronto, tem que fazer e tem que produzir 
(D.13, 68 anos, 2010) 

eu acho que era melhó, porque assim, ta dentro de casa, né, 
depois cê sai, trabalha, trabalha, trabalha, trabalha, trabalha, 
quanto mia cê trabalha a patroa ainda acha que você tem que 
trabalhá mais, num é fácil, não, tem que dá duro, tem dia que 
cê tá doente, ta com dor de cabeça, ta com uma coisa, com 
outra, dor nas costas, tem que ir no médico, se tem que...., 
é...., fazê, por exemplo, quando chega gente na sua casa, ai 
você num pode da atenção, você tem que ir pro serviço, igual 
meu pai nesse período mesmo, meu pai adoeceu, eu tive que 
largá meu pai doente aqui em casa pra ir pro serviço, porque 
eu não podia matá (A. 3, 58 anos, 2010). 
 

 
Essas mulheres referem que os limites impostos a elas, através do 

trabalho formal, são mais prejudiciais à saúde que o trabalho que realizam em 

seus domicílios sem garantias e direitos. Preferem viver uma instabilidade a ter 

limites e problemas referentes à falta de estrutura dos serviços de transportes 

públicos, levando a fadiga física, perda de tempo. Além de realçar que em casa 

são “livres” para decidir e controlar o seu tempo.  

Evidenciam um falso conceito de autonomia e liberdade, ocultam a 

exploração que se expressa no controle, na pressão constante e na invasão da 
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privacidade. Um homem ou mulher, não pode contemplar a si mesmo num 

mundo criado e submetido a um poder exterior, privado de sentido de sua 

própria atividade, ele inventa um mundo irreal, submete-se a ele e com isso 

restringe ainda mias a sua própria liberdade (Mészaros, 2006). 

E ainda, em sua imensa maioria, as costureiras por facção em domicílio, 

não contribuem para a Previdência Social, o trabalho é realizado sem a 

proteção de qualquer regulamentação legal, regido apenas por acordos 

informais, estando diante da completa falta de direitos trabalhistas que é a 

principal característica do trabalho informal. 

Uma minoria dessas mulheres contribui com o sistema previdenciário, 

dentre as vinte e uma (21) costureiras que permanecem trabalhando, apenas 

sete (7) contribuem com o Instituto Nacional de Previdência Social, visando 

garantir uma aposentadoria que lhes possa auxiliar no futuro. Mas, quatorze 

(14) delas não faz qualquer recolhimento e como trabalham por conta própria e 

não pagam impostos, acabam sendo excluídas dos direitos sociais e 

previdenciários. 

Em função disso, o período de trabalho pode vir a se estender a uma 

idade bastante avançada para, obrigatoriamente, garantir sua sobrevivência. 

Caso a sua saúde não lhe permita continuar na atividade, certamente 

dependerá do auxílio de filhos e/ou familiares 

 
não tenho marido, mantinha tudo na máquina de costura, 
formei a minha filha, e agora no momento ela me ajuda muito, 
ai o orçamento ajuda mais... (O. 1, 51 anos, 2010). 
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O arrependimento por não ter contribuído como autônomo é em grande 

parte das mulheres acima de 55 anos, que já se encontra com a saúde 

debilitada, cansadas, e por não ter direitos adquiridos durantes os seus vinte, 

trinta anos de trabalho, continuam trabalhando. Muitas falaram que se 

pudessem voltar no tempo, iriam repensar e contribuir. A faixa etária de 25 – 40 

anos, que compreendem as mais novas, fala da importância de contribuir, mas, 

ainda não contribui, sempre refere que no próximo ano vão olhar esta questão  

 
não contribuo, é porque eu quero montar uma firma, uma loja e 
tal, então eu fico esperando pra definir até o ano que vem esse 
ano não tem jeito mais não (G.18, 45 anos, 2010) 

 

Mas, o que percebe-se, é que realmente não dão a devida importância a 

esta questão, já se passaram dez anos após a última entrevista da pesquisa- 

referência (Jonas, 2001) e até hoje estão protelando o início da contribuição 

como autônomas, realmente elas não priorizam a sua segurança social, uma 

questão tão importante para todo trabalhador. 

Na facção, todos os direitos trabalhistas são negligenciados. Isso 

parece acontecer de forma naturalizada, pois, o trabalho por facção teve sua 

origem na formalidade. Para ter acesso a esses direitos, uma das 

prerrogativas é o empregado ter a CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência 

Social - assinada pelo empregador. O fato do trabalhador em domicílio não ter 

carteira assinada, permite às empresas ou contratantes a transferência dos 

custos sociais do emprego para as costureiras, ajustamento da produção à 

demanda flutuante e, transforma a relação entre as partes em uma compra e 

venda entre produtores independentes, aumentando as taxas de exploração 
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quando promovida a assimilação do setor formal para o emprego informal 

(Abreu & Sorj, 1993 apud Antunes, 1997). 

E no trabalho por facção não domiciliar, aquele que funciona fora do 

domicílio por um grupo de mulheres nas proximidades de suas casas, ainda 

tem mais um agravante, além da falta de direitos sociais, tem suas próprias 

práticas, limites e regras estabelecidas pelo responsável da facção, mesmo 

não fazendo parte de um trabalho formal e com carteira assinada.  Neste caso, 

são estabelecidos acordos com as costureiras, como o limite de intervalos 

durante jornada de trabalho, exigência de produção, determinação de horário 

para ir ao banheiro, almoçar e lanchar, resistência para receber atestado 

médico, levando-as a trabalhar doentes agravando o seu estado de saúde.  

A experiência das costureiras mostra que não há regras claras quanto a 

essas ocorrências, muito menos o cumprimento do que estabelece a 

legislação trabalhista. Distante de outras companheiras de trabalho torna-se 

difícil para essas mulheres buscar, coletivamente, formas de organização que 

melhorem as condições de trabalho 

 
tem as hora, né, tem as hora de você ir no banheiro, tem as 
hora pro cê tomá água, tudo tem que ser aquele prazinho, 
porque é tudo muito corrido, é uma coisa que a gente 
acostuma, no dia-a-dia a gente acostuma. (A. 8, 44 anos, 
2010). 
 

 
De qualquer forma, as costureiras que se sentem pressionadas a se 

regularizar no mercado de trabalho, sair da informalidade, ainda é minoria. A 

maioria ainda atua em completa clandestinidade, aceita trabalhar sem carteira 

assinada e apresentam-se uma atitude de conformismo a tais medidas. 
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Nesse contexto as mulheres trabalham em condições precárias, sem 

proteção trabalhista e direitos, jornada de trabalho prolongada, sem férias, sem 

décimo terceiro salário, sem auxílio-doença, falta de privacidade no ambiente 

domiciliar, conflitos familiares devido ao excesso de trabalho em casa, falta de 

lazer, horário sobrecarregado. Enfim, as mulheres estão inseridas na 

informalidade e precarização dos seus serviços. 

Percebida as desvantagens deste trabalho flexível quando submetido às 

flutuações do mercado é evidente a instabilidade e a demanda irregular e à 

concorrência de grandes indústrias e suas implicações para a geração de 

prestadores de serviços estruturados.  

As vantagens desta relação de trabalho para as empresas são muitas. 

Ao transferirem para fora de seus muros o trabalho, as empresas também o 

fazem de forma eficiente, com os problemas, retirando sua responsabilidade de 

todo e qualquer direito social, além de transferir para o trabalhador a 

incumbência e a responsabilidade de zelar pelas próprias condições de higiene 

e segurança do trabalho, bem como dos que consigo vivem e trabalham.  

Todos os riscos são assumidos pela mulher, que às vezes, chega a sentir-se 

grata de poder estar trabalhando, apesar de toda a limitação que as condições 

de trabalho impõem.  

Outros fatores contribuem para torná-lo um trabalho rentável para as 

empresas. Sua especificidade, não está na mesma estrutura do valor gerado 

por ele, mas, na distribuição e proporção de cada uma de suas peças, sendo 

configurada a transferência para o trabalhador/costureira parte dos custos de 

produção e, os custos com os desgastes dos meios de produção. Em suma, os 
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empregadores não pagam o montante do conjunto dos trabalhos, os 

trabalhadores, os equipamentos e os custos de instalações e custos sociais, 

tais como impostos e gastos com segurança e desfrutam de grande 

capacidade de adaptação às flutuações da procura em relação ao mercado. 

Obviamente, essa mercantilização tem custo zero para o empregador, 

pois, ele paga o mesmo para as costureiras que mantém a indústria (e 

operando com um capital fixo da fábrica), que aqueles que trabalham em 

domicílio, para que transferiu estes custos de produção. É um processo que 

resulta em uma dupla alienação da costura, pois, não apenas recompensa do 

trabalho feito para fazer uma promessa, mas, ele também foi expropriado o 

valor de suas máquinas para ele transferido, além dos insumos necessários 

para a roupa. 

Conforme afirma Leite (2004), de um lado encontra-se o empregador, 

que busca flexibilidade, redução de custos e transferência de riscos, em um 

contexto de elevada competitividade. De outro, estão às costureiras, mulheres, 

mães e esposas que acumulam a dupla função: da exclusividade dos cuidados 

dos afazeres do lar e da contribuição para o seu sustento. Nesse contexto a 

indústria da confecção reforça as condições de subordinação das mulheres na 

sociedade, mantendo intacto seu papel de principal responsável pelas tarefas 

domésticas, ainda que isso lhe custe um trabalho precário e mal remunerado. 

Verifica-se que as vantagens para o empregador são inúmeras. E para 

as mulheres, costureiras por facção verificam-se que elas também relatam uma 

série de vantagens. Ao longo das entrevistas, a maioria refere que a 

possibilidade de cumprir os vários papéis de mãe, esposa, dona de casa no 
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mesmo ambiente de trabalho é a grande vantagem, assim contempla o 

trabalho e os cuidados com a família em um mesmo contexto familiar 

 
deixa eu te falá, trabalhá em casa é melhó, porque a gente ta 
ali, a gente tá...., observando o que tá passando dentro de 
casa, é..., o que você faiz, é, é pra você, mesmo que eu 
trabalhasse mais, né. Eu levanta de madrugada, tinha dia que, 
2:30 da manhã eu tava na maquina, e..., você trabalha bem 
mais, e mesmo assim (A.19, 53 anos, 2010). 

Vantagem, mesmo, a única é que cê ta na sua casa, cê ta 
vendo o que que ta acontecendo, [...] e também facilitou pra 
cuidá dos meus filhos. (M.D.11, 64 anos, 2010). 
 
Ixiii, Oh vantagem é que você ta ali dentro de casa participando 
da vida dos seus filhos, né, tudo, ta dona de casa mesmo, e a 
desvantagem, eu nem sei qual é a desvantagem, pra mim acho 
que não tem desvantagem não, só tem vantagem, é eu 
considero assim. (E. 5, 43 anos, 2010). 

 
 

Ainda que a mulher encontre motivos para a realização do trabalho 

domiciliar, cumprimento de vários papéis, este constitui como uma forma de 

inserção excluída da mulher no mercado de trabalho. Por ser 

predominantemente do sexo feminino denuncia o atraso devido os papéis 

atribuídos as mulheres, identificado como obrigatoriedade a dupla jornada de 

trabalho, retratando a situação de desigualdade das mulheres no trabalho, e 

levando-as a reconhecerem que o cumprimento de vários papéis 

(mãe/esposa/dona-de-casa) ininterruptamente em um mesmo ambiente é uma 

grande vantagem. 

No entanto, elas não percebem que trata-se de um trabalho precário, 

baixa remuneração, ausência de direitos trabalhistas e sem limites. Mais que 

uma opção da mulher, refere-se a um novo patamar de acumulação do capital, 

marcada pelo retorno de formas exarcebadas de exploração do trabalho. Esta 
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forma de incorporação de trabalho, embora os trabalhadores permaneçam em 

suas casas, é um canal alternativo para a obtenção de uma renda, mas, é 

precária e vulnerável às flutuações econômicas e de mercado, falta de 

segurança social e dos direitos trabalhistas.  

No Brasil, o sistema previdenciário sempre esteve intimamente ligado à 

consolidação e estruturação do mercado de trabalho, cujos recursos recolhidos 

sobre a folha de pagamento fazem parte de sua principal base de 

financiamento. Outras proteções, direitos e benefícios sociais e trabalhistas 

estão atrelados ao modo de inserção do indivíduo sobre o mercado de 

trabalho, como a proteção à saúde, o amparo na doença e no desemprego, 

reconhecimento e proteção para periculosidade, insalubridade, acidente de 

trabalho, qualificação do ambiente de trabalho, entre outros. A ruptura do 

vínculo empregatício formal representa, na prática, a perda dessas condições, 

entre elas toda a proteção da saúde e segurança no trabalho. 

6.7. Trajetória das costureiras por facção: o que m udou 10 anos depois?  

Apesar de trabalhar duro, elas dizem que o trabalho foi e para algumas 

continua sendo o apoio, porque a maioria delas gosta do que faz e acredita que 

trabalhar em outra atividade que requer menos esforços deve ter outras 

formações. Mesmo diante das condições e imposições apresentadas pela vida, 

a maioria se sente realizada por desenvolver a atividade de costureira 

 
eu não mudaria nada, foi perfeito pra mim, acrescentou muito 
pra mim (J. 10, 45 anos, 2010) 

acho que eu continuaria do jeito que eu to, porque como diz 
assim, é corrido, tem dia que ta corrido, tudo, mas eu gosto, eu 
gosto do que eu faço, assim e se fosse pra faze outra coisa, eu 
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não saberia faze outra coisa, então eu acho que continuaria 
sim, do jeito que ta pra mim ta bom. (E. 5, 43 anos, 2010). 
 
 

Embora outras mudariam de profissão, teriam estudado e mudado o seu 

destino em busca de condições melhores de vida 

 
eu mudaria..., eu acho que eu procuraria outra coisa pra faze, 
sem se costureira, porque, a profissão de costureira não tem 
vantagem nenhuma, ce vê o salário de uma costureira, ce 
trabalha dia e noite, de 8 da manha as 6 tarde e é trabalho 
mesmo, você ganha pouco mais que um salário mínimo, e sem 
os benefícios (L. 4, 65 anos, 2010). 

 

eu não gosto nem de pensá também, outra coisa que me 
entristece assim, porque, se eu tivesse trabalhado menos, 
estudado mais, arrependo de não ter feito isso antes, mas eu 
gostava do trabalho, tava feliz, agora hoje, nunca pensei que 
eu ia ficá doente assim. (I. 9, 34 anos, 2010). 

ah moça, eu faria diferente, não valeu a pena não, porque, por 
exemplo, eu trabalhei aqui em casa, e agora não aposentei, 
faltou minhas contribuição do INS, se eu tivesse empregada, 
né, agora eu completei minha idade de aposentá, mas eu não 
tenho direito por falta das contribuições, e se eu tivesse 
empregada, hoje eu já estaria aposentada, e talvez era mais 
fácil pra mim, então eu faria diferente. (M.D.11, 64 anos, 2010). 
 

 
Já o relato de uma costureira é preocupante, pois, ela considera que 

alcançou os objetivos de vida e se sente realizada após esses 10 anos, mas, 

ressalta que consegui por intermédio do seu marido, ela se anula como mulher, 

mãe e acima de tudo como profissional, ela é uma mulher que trabalhou muito, 

durante mais de 20 anos na costura e, depois de tanto esforço, dedica tudo o 

que conseguiu ao marido  

 
claro que eu queria uma velhice saudável, e eu acho que eu 
consegui através do meu esposo, igual eu,  não contribuía, 
como que ia ser minha velhice. Eu sempre falava, eu vô pagá o 
INSS, ele falava, não, num precisa, não (D. 2, 56 anos, 2010). 
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Apesar de trabalhar mais para produzir mais, elas consideram como 

fundamental o trabalho, foi através dele que elas conseguiram sobreviver, ou 

seja, conseguiram a compra de roupas, calçados, medicamentos, entre outros, 

além de ter pagado as despesas domésticas e familiares. 

Para algumas o trabalho deu a oportunidade não apenas de sobreviver, 

mas, de viver, de ter uma vida melhor e alcançar os seus objetivos de vida, 

conquistando tanto bens materiais quanto profissionais 

eu comprei um terreno no lago de Corumbá III, de vez em 
quando eu vou pra lá, nos finais de semana (G.21, 55 anos, 
2010) 

eu tenho minha casa alugada, aí na frente, já tenho outro 
apartamento alugado, [...], a gente tem a renda dos aluguéis, 
dois aluguéis bom [...] e agora eu to estudando sabia? Tô 
fazendo Música! Uma coisa que eu gosto muito que eu tive 
vontade de fazer a vida inteira (I.31, 63 anos, 2010) 

foi perfeito pra mim, acrescentou muito pra mim, naquela 
época, eu não tinha casa eu morava de aluguel, hoje, eu tenho 
essa fabrica aqui que nada, nada, nada, ela vale uns 
seiscentos mil reais, eu tenho minha casa que nada, nada, 
nada, ela vale uns seiscentos mil reais, então assim, eu tenho 
bens, patrimônio, aluguel, então assim, pra mim eu to realizada 
(J. 10, 45 anos, 2010). 
 
 

Para algumas, além das conquistas materiais e pessoais, a maioria se 

realizou nas conquistas que puderam oferecer e prover aos filhos, a realização 

do outro é a dela 

 
valeu a pena, porque tudo o que eu tenho hoje, é graças a 
costura, sempre eu brinco, o meu marido é minha maquina de 
costura. Que tudo o que eu tenho, consegui compra esse 
apartamento, comprei também um fusquinha, mas eles 
também me roubaram, mas tudo com o serviço de costura, e 
formei minha filha (O. 1, 51 anos, 2010). 

ah, alcancei, porque uma coisa que eu fiz, que eu nunca pensei 
que ia dá conta, e dei conta, e dou graças a Deus todos dias, é 
por ter colocado meus meninos na faculdade, eles estudaram, 
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e hoje graças a Deus tão todos dois bem empregado, então pra 
mim essa é a maior gloria da minha vida (A. 3, 58 anos, 2010). 
 
 

O maior orgulho em ser costureira está alicerçado no fato de conseguir o 

sustento da família pelo resultado financeiro do seu trabalho, ou seja, o alcance 

dos objetivos de vida através da profissão traz o orgulho e certeza de que o 

esforço foi válido, mas, a maioria delas se diz realizadas mesmo com a 

conquista dos filhos.  

Este trabalho tornou-se significativo para muitas delas em épocas 

difíceis, quando se defrontaram com a viuvez, divórcio ou desemprego do 

marido. Algumas mulheres eram costureiras e hoje, possuem uma pequena 

empresa em casa, e subcontratam outras colegas, caracterizando a 

quarteirização dos serviços que já são terceirizados para as confecções, 

formando uma cadeia de produção de prestação de serviços informalmente  

 
eu continuo na facção, eu trabalho em parceria com uma 
confecção, eu fabrico para ela, eu corto, aí na verdade eu não 
funciono aqui (na casa dela), eu passo para as costureiras, pra 
elas fazer, eu passo pra outras costureiras, daí eu finalizo 
(G.18, 45 anos, 2010). 
 
 

Elas instalaram linha de produção em suas próprias casas, podendo 

identificar nesta pesquisa as várias formas de contratar o trabalho de uma 

facção segundo Stefanos (2007), como: quando só costura para a confecção; 

quando se faz o fechamento da peça, acabamento final, passadoria e 

embalagem; quando recebe o tecido da confecção, corta, fecha, faz o 

acabamento final, passadoria e embalagem e quando faz a modelagem. Os 

serviços prestados é puramente uma prestação de serviços par terceiros. 
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No grupo de 40-55 anos, costureiras que compõe a faixa etária 

intermediária, a maioria valoriza o trabalho, seus relacionamentos, seus 

desejos, seus papéis, numa atitude de confronto entre a vida que levam e a 

busca de sucesso para seus projetos, principalmente o profissional, pessoal e 

emocional.   

As costureiras que compõe com a idade mais avançada, o grupo de 

mais de 55 anos, demonstraram uma maior abertura à discussão, abordando 

diretamente os problemas que surgiram com a ideia de que muito pouco resta 

a fazer. Lamentam não ter vivido com intensidade e de acordo seus desejos, 

estavam sempre sujeitas as decisões ou à guarda de seus pais ou de seus 

parceiros, estes que muitas vezes, transferiram as responsabilidades da família 

para elas, especialmente no cuidado das crianças, e muitas vezes, com as 

responsabilidades econômicas da casa. 

O grupo referenciado acima é o que representa o maior arrependimento 

por não ter contribuído com a Previdência Social. Atualmente se sentem 

cansadas, apresentam problemas de saúde e até mesmo muito doentes, com 

dificuldades de trabalhar, mas, tem que continuar trabalhando para manter as 

necessidades básicas da família 

 
eu já costurei só que eu parei, porque eu fiquei doente, 
problema de circulação por que eu costurei mais de dez anos, 
tive que fazer uma cirurgia na mão aqui, deu rompimento dos 
tendões, aí eu achei melhor parar, [...] eu fiquei  8 anos parada, 
e não tem nem 1 mês que eu voltei, mas na realidade eu não 
queria, sabe por quê?  É duas coisas, eu gosto, mas ao mesmo 
tempo eu não me sinto bem pra minha saúde, porque em faz 
mal (S. 27, 66anos, 2010). 
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Durante estes 10 anos que se passou ela permaneceu sem trabalhar 

durante 8 anos, mas, devido à necessidade se viu obrigada a retornar ao 

trabalho, ainda que não se sinta bem, devido aos problemas de saúde. Mas, 

como não tem outra fonte de renda e não ter contribuído com a previdência, é 

preciso trabalhar. 

Uma das costureiras passou um exemplo de determinação e superação, 

pois, em certo momento da vida, perdeu tudo, viveu momentos de muito stress 

e preocupação, mas, não desistiu de continuar no ramo, logo se restabeleceu, 

a atividade (ramo de enxovais, atacadista) se desenvolve bem e possui um 

rendimento médio de trinta salários mínimos 

 
de lá pra cá muitas coisas boas aconteceram, mas em 2003 
esse galpão pegou fogo e queimou todo e perdemos tudo... Foi 
acidental, foi um curto circuito, mas não sobrou nada, porque 
trabalhamos como muita espuma, então o fogo pega rápido, 
mas conseguimos nos recuperar até rápido, levamos três 
meses para começar a produzir novamente, e por incrível que 
parece, voltamos e as coisas só melhoraram, os negócios 
cresceram mais. (S. 24, 55 anos, 2010). 
 
 

Portanto, para entender o processo de saúde – doença das costureiras 

deve-se levar em conta a estrutura da sociedade, as formas como organizam o 

cotidiano de seu trabalho no mesmo ambiente familiar, as relações sociais, os 

cuidados com a família e o cumprimento dos vários papéis (mãe, esposa, 

dona-de-casa), o seu tempo livre, e os cuidados com a saúde.   
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A intensificação do processo de modernização tecnológica associado a 

mudanças na organização do trabalho e nas suas formas de gestão trouxe 

novas exigências para os trabalhadores, buscando aumentar a produtividade e, 

simultaneamente, ocorre um processo de mudanças no mundo do trabalho 

com a perda de direitos, redução de salário, degradação das condições de 

trabalho e de seu ambiente, diminuição do número de trabalhadores 

empregados. 

Ao rever a história das costureiras por facção, foram reencontradas, 

mulheres sujeitas a riscos e doenças do trabalho relacionadas ao chamado 

“trabalho livre”, mulheres excluídas de direitos trabalhistas, ainda inseridas no 

mercado de trabalho de forma marginalizada, sujeitas ao serviço precarizado e 

excluído. Essa precarização se estabelece e se institucionaliza como um 

processo social que gera instabilidade e cria uma permanente insegurança no 

trabalho, fragilizando os vínculos e impondo perdas dos mais variados tipos (de 

direitos, do emprego, da saúde e da vida) para todos os que vivem do trabalho 

(Druck, 2010).  

Comparados com os dados do estudo referência (Jonas/2001), o perfil 

das mulheres costureiras por facção em domicilio, em sua maioria compreende 

a faixa etária acima de 55 anos de idade, são brancas, casadas, inseridas 

neste trabalho por vocação, por necessidade de ajudar em casa ou por falta de 

oportunidades melhores. Assim, costureira era a profissão que lhes permitia 

desempenhar uma função compatível com sua baixa escolaridade. Das 34 
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costureiras que permanecem trabalhando, 22 têm até oito anos de estudo 

(Ensino Fundamental).  O grau de precarização em que vive a maioria das 

costureiras por facção em domicílio ainda é muito grande. Das 21 costureiras 

que permanecem trabalhando, 16 compõe o setor informal cuja precariedade 

histórica do passado é reconfigurada no presente, vivendo sob a regra 

permanente da instabilidade e insegurança no capitalismo flexível.  Sua 

inserção frágil no mercado de trabalho impõe a condição do subemprego. O 

trabalho é instável e inseguro, pertencem aos grupos vulneráveis: menor 

escolaridade, baixa qualificação. A faixa etária mais avançada foi o grupo que 

mais acessível para realizar as entrevistas e representam as que mais 

permaneceram na costura. Esta característica era previsível, pois, a faixa etária 

mais nova estava exercendo a costura de forma temporária até encontrar outra 

profissão que oferecesse melhores condições de vida e trabalho. Então, elas 

reconhecem que é bem provável continuar na informalidade e que continuem 

tendo maiores dificuldades para se inserir no mercado formal e, mais 

especificamente, obter um emprego decente. Entre elas, muitas estão 

trabalhando como costureira a mais de 20 anos e duas trabalham na costura 

há 60 anos. Isso quer dizer que vivenciaram o período das políticas neoliberais 

no Brasil e sofreram as consequências do ajuste econômico. 

A precarização desse trabalho é também uma demonstração da 

exclusão social. A maioria trabalha mais de 12 horas semanal, não dá pausa 

durante o trabalho, realiza horas extras sem receber nenhuma remuneração, 

recebem baixos salários e ainda, exerce trabalhos domésticos, o que confere à 

situação, características de dupla jornada de trabalho, aumentando assim o 
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risco de desenvolvimento de doenças pela sobrecarga excessiva de trabalho. 

Muitas carregam o peso do sustento da casa, são chefes de família. E com 

isso, a maioria não consegue desfrutar do seu tempo livre e descansar, tirar 

férias, ter um convívio social, não tem tempo nem mesmo para a própria família 

que está junta no mesmo espaço familiar e de trabalho.  

O ambiente de trabalho geralmente é desorganizado, e desprovido de 

conforto visual, térmico, acústico, com mobiliários inadequados e, na maioria, 

se mistura com o familiar, não conseguem separá-los, são responsáveis 

individualmente por todo trabalho executado, não tem norma de trabalho, o 

ritmo de trabalho é ditado por cada uma delas, não é adotado um modelo único 

de organização, pelo contrário, o que se observa é uma mescla de 

características, onde os lucros são a prioridade e a saúde do trabalhador se 

torna ameaçada.  

São pessoas descrentes de organização sindical, pois, suas 

organizações são fracas e pouco representativas. Essa falta de organização as 

impedem de exigir mais e melhores condições de trabalho e, dessa forma, sem 

uma forte representatividade, são excluídas politicamente pela dificuldade de 

manter uma organização mínima que lhes permita participar de tomadas de 

decisões que afetem suas condições de vida.  

Em relação aos fatores de risco, não é possível desconsiderar nenhuma 

variável, devido ao caráter multifatorial etiológico do processo de adoecimento. 

Entretanto, alguns elementos merecem destaque, como a postura sentada 

adotada durante a jornada de trabalho; o intenso ritmo de trabalho; a vibração a 

que estão expostos os trabalhadores; os ruídos; o mobiliário; a pouca 
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iluminação e ventilação; a baixa escolaridade; a pressão psicológica imposta 

pelos contratantes; o trabalho isolado; as relações conflituosas de trabalho. 

No que se refere à prevalência de doenças, todas apresentaram 

problemas e as alterações mais identificadas foram, as disfunções 

musculoesqueléticas, alterações na coluna vertebral, alterações digestivas, 

alterações visuais, cefaléia, labirintite, dores nas pernas, fibromialgia, varizes, 

hipertensão e estresse. Quanto aos sintomas álgicos, verificou-se uma 

prevalência ainda maior, sendo os locais de queixas mais comuns a coluna 

cervical; coluna lombar; coluna dorsal; punho; perna; cabeça; pé; braço; 

antebraço; mão; joelho; coxa e ombro. 

Levando em consideração a vida nos últimos 10 anos, a maioria 

encontra como desvantagem nesse trabalho dito livre, pois há falta de direitos e 

garantias sociais, se arrepende por não ter procurado contribuir com a 

previdência antes da velhice ou doença chegar. Esta é uma preocupação da 

faixa etária mais avançada, em contrapartida, para as mais novas, é uma 

preocupação sempre para o próximo ano, mas já se passaram 10 anos e elas 

continuam desprovidas de direitos, na verdade, se veem jovens, saudáveis, 

produtivas, e não se lembram que irão envelhecer e que ainda poderão 

adoecer. E como vantagem, o fato de ter conciliado os vários papeis de mãe, 

esposa e dona de casa. Quanto às realizações, a maior, foi contribuir para a 

educação e formação dos filhos, pois, acreditam que valeu a pena todo o 

esforço empreendido durante esses anos.  

A descrição do percurso das diferentes abordagens e indicadores das 

condições adequadas ou inadequadas de trabalho permite concluir que o 
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processo de saúde-adoecimento é resultado de uma dinâmica que envolve 

conflitos e contradições, inerentes ao confronto entre as necessidades e 

desejos dos trabalhadores e os diferentes contextos nos quais o trabalho é 

realizado, retratando, assim, uma articulação entre as condições subjetivas e 

objetivas do trabalho, o invisível e o visível, o físico, o psíquico e o social. 

Certifica-se que além de terem que considerar os determinantes e 

condicionantes biológicos, físicos, químicos, mecânicos ou ergonômicos, tem 

que lidar com determinantes socioambientais, com a organização do Estado e 

a implementação de suas Políticas Públicas. A avaliação do risco na dimensão 

estritamente técnica, de identificação e mensuração, não é suficiente para 

identificar o processo de saúde-doença das costureiras por facção em sua 

totalidade, portanto, deve ser feita de forma integrada a aspectos sociais, 

econômicos e políticos na hora da decisão e da ação. 

Deve-se ainda, observar a construção de sua subjetividade, e entender 

que elas são adicionadas às diferenças individuais e que consiste no lugar que 

ocupam na sociedade. Considerando o perfil histórico de sua inserção no 

mercado de trabalho ao enfrentar alguns desafios para manter ou avançar no 

trabalho, consideram-se os elementos que exigem mudanças nos princípios e 

conduta de seus agentes para atender os objetivos do projeto e os interesses 

da produção, verifica-se a diferença da capacidade de cada uma, pois, 

algumas têm mais estrutura, trabalham porque gostam, outras trabalham para 

sobrevivência, e outras são mais ousadas buscaram novas conquistas.  

Conforme caminham ao longo da cadeia, fica cada vez mais claro que a 

saúde e a doença das trabalhadoras dependem dos rumos do capitalismo e, se 
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este se encontra em crise, a saúde e o adoecimento ficam mais evidentes, 

pois, precisam responder as demandas oscilantes do mercado. E quaisquer 

alterações no panorama de saúde-doença nos marcos da sociedade capitalista 

estão subordinadas à política, aos planos econômicos e sociais adotados pelo 

sistema, portanto o processo de trabalho das costureiras configura um nítido 

processo de deterioração das condições de trabalho, sendo vítimas da 

precarização do trabalho no setor informal.  

O novo trabalho flexível e em domicílio, apesar da perspectiva de maior 

sobrevivência da liberdade e as possibilidades de utilização do tempo, 

notadamente piora as condições de trabalho e limitam o tempo de vida social, 

relações públicas, familiar, pessoal e emocional, trazendo implicações à saúde. 

Ainda, pode-se afirmar que, o trabalho informal, especificamente o 

trabalho por facção em domicílio, pode ser comparado a um iceberg (Figura 

10), onde identifica-se os fatores de riscos visíveis e invisíveis a que as 

costureiras estão expostas constantemente e, que de uma maneira geral, elas 

ainda não se atentaram para a diversidade de fatores de risco presentes no 

trabalho por facção em domicilio, elas conseguem identificar apenas os riscos 

visíveis, como a carga horária excessiva e postura inadequada, ou seja, a parte 

menor do problema. Porém, não perceberam os fatores de riscos invisíveis, 

que são bem maiores, como a flexibilização do trabalho, o isolamento social, a 

falta de direitos sociais, o cumprimento dos vários papeis (mãe-esposa-dona de 

casa), os psicológicos, os econômicos, os políticos e os ambientais, levando 

assim à alta prevalência de doenças e dor entre as costureiras.  
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Figura 10. Identificação dos riscos visíveis e invisíveis das costureiras no trabalho por 
facção em domicilio: a visão de um iceberg. 
Elaboração própria. 
 
 

Na condição de subcontratadas, não são identificadas as doenças, os 

riscos, os acidentes de trabalho e o adoecimento, estas questões estão 

encobertas e invisíveis tanto para as costureiras como para a sociedade. E, a 

mulher, costureira por facção em domicílio, não terá sua doença reconhecida 

como doença do trabalho se estiver em atividades informais, sem contrato, sem 

carteira assinada, sem garantias trabalhistas. A forma de inserção no mercado 

de trabalho de forma marginalizada traz consequências maiores, na medida em 
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que não existe vínculo empregatício, nem unidades de produção legalmente 

reconhecidas, para se responsabilizar por qualquer dano à saúde decorrente 

do processo de trabalho, uma vez que permanece ignorado, expondo as 

mulheres a riscos de doenças e acidentes de trabalho. 

Sob essa perspectiva, considerando a esfera pública como um espaço 

de visibilidade, o trabalho tem reduzido a probabilidade de que estas mulheres 

tornem-se visíveis, uma condição importante para a construção de sua 

individualidade e autonomia, e avaliar e viver suas vidas diárias, de gerir o seu 

tempo à experiência pessoal, acreditar em si mesmas, em suas vidas diárias e, 

finalmente, construir-se como pessoas e mudar suas vidas. 

O trabalho e a saúde são pilares para assegurar a vida digna do ser 

humano, na verdade elas devem buscar o trabalho para ter acesso aos bens 

de consumo necessários para a sua vida, assim como parte do processo de 

humanização e de realização pessoal. No entanto, é importante esclarecer que 

para exercer seu trabalho, elas não podem perder sua saúde. 

Dessa forma, torna-se necessário uma intervenção multidisciplinar 

visando ações positivas, já que, múltiplos são os fatores que se interagem no 

processo de adoecimento. Fica evidente também que, esta intervenção deve 

ser realizada de forma global e com fundamentação, pois, quando realizada 

desta forma, melhora os hábitos de vida dos trabalhadores e os preparam para 

reconhecer e combater possíveis fatores de risco, garantindo que o trabalho 

seja realizado em condições que preservem a saúde e integridade física e 

mental dos trabalhadores atuais. 
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Por fim, a costura por facção é bastante precarizada, flexibilizada e 

alienante. A forma como tem sido organizado e realizado, está presente em 

todos os ramos da produção. Então, percebe-se que os caminhos e 

descaminhos que se formam em torno da flexibilização, intensificação do 

trabalho e precarização são variados e múltiplos, em especial no que diz 

respeito às violações, adoecimentos e mortes dos trabalhadores em especial 

das trabalhadoras. 
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APÊNDICE I 

ROTEIRO/ENTREVISTA 

 

A. Inserção no ramo de confecção influência de amigos, parentes, outros. 

B. Doenças que mais acometeram as faccionistas nos últimos 10 anos. 

C. Fatores de contribuição para os agravos a saúde da trabalhadora. 

D. Tensões acumuladas, lazer e convívio social. 

E. Jornada de trabalho X Quantidade de Peças X Remuneração. 

F. Importância da renda no orçamento doméstico e sustento da família.  

G. Trabalho por facção, cuidados com a família e o cumprimento dos vários 

papéis (mãe, esposa, dona-de-casa).  

H. Organização, compatibilização e interferências do ambiente de trabalho 

no espaço doméstico.  

I. Sugestões sobre melhorias do processo de trabalho. 

J. Expectativas e realizações pessoais neste tipo de trabalho “livre”. 

Vantagens X Desvantagens. 

K. Mudanças no cotidiano das costureiras por facção desde o ano 2000. 
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APÊNDICE II 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

A senhora está sendo convidada a participar, como voluntária, de uma 

pesquisa que pretende comparar os resultados com os de um estudo anterior, 

realizado em 2001, do qual a Srª foi participante. Após ser esclarecida sobre as 

informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final desse 

documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é da pesquisadora 

responsável. Em caso de recusa a Srª não será penalizada de forma alguma. Em caso 

de dúvida a Srª poderá procurar a pesquisadora responsável ou o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás pelo telefone (62) 3946-1512.  

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Título do Projeto: O Trabalho e o Processo de Saúde-Doença das Costureiras por 

Facção - Região Metropolitana de Goiânia/2010 

Pesquisadora responsável: Lílian Cristina Teixeira Pimentel 

Telefone para contato: (0xx62) 3946-1346 

Pesquisadora participante/Orientadora da pesquisa: Eline Jonas 

Telefone para contato: (0xx62) 3946-1346 

Esta pesquisa busca identificar as implicações decorrentes das condições 

ambientais, sociais e do trabalho no processo de saúde - doença das mulheres 

costureiras por facção da Região Metropolitana de Goiânia.  

A realização da pesquisa é justificada pela necessidade de saber os efeitos do 

trabalho para a vida das costureiras por facção, estudo que está inserido na Saúde do 

Trabalhador. É uma importante área da saúde pública, e que hoje, ainda é pouco 

estudada, principalmente o trabalho informal, cujos/as trabalhadores/as, em sua 

maioria, desconhecem os riscos que estão expostos. Por isso, é reduzida a prevenção 

a estes riscos, sem respaldo legal e sem saúde e segurança no ambiente de trabalho, 

aumentando significativamente as doenças ocupacionais.  
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Caso decida aceitar o convite, você será submetida aos seguintes 

procedimentos: será feita no período de setembro a outubro de 2010 uma entrevista 

gravada, em local reservado de seu domicílio, com data agendada previamente, de 

acordo a sua disponibilidade, de forma que não traga prejuízos à realização de suas 

atividades diárias. Durante a entrevista estarão presentes somente a entrevistadora e 

a entrevistada em um tempo estimado de 60 minutos. Posteriormente será realizada a 

transcrição da gravação, a leitura intuitiva e reflexiva das informações obtidas. 

Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos, podendo ser 

caracterizado em uma possível situação de constrangimento e desconforto ao ser 

indagada sobre algum assunto e/ou por estar diante de um gravador. Caso isso 

ocorra, a Srª terá a liberdade de se retirar da pesquisa ou não responder, evitando 

assim o desconforto e outro qualquer prejuízo que possa ocorrer. É importante saber 

que cada participante estará contribuindo para que possamos identificar os fatores 

condicionantes dos agravos à saúde relacionados aos processos e ambientes de 

trabalho das costureiras por facção. Os resultados serão apresentados a você e 

encaminhados para os órgãos públicos que tratam da saúde do trabalhador 

responsáveis pela fiscalização e proteção do trabalhador e também a entidades que 

elaboram e acompanham a execução das políticas públicas com a finalidade de 

proporcionar benefícios profissionais às costureiras na promoção da saúde e das 

relações saudáveis de trabalho.  

A Srª terá a garantia do sigilo de seu nome e das informações prestadas. Os 

dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de 

forma a não identificar você e as outras voluntárias. No decorrer da entrevista, caso a 

Srª sinta constrangimento, poderá se retirar da pesquisa evitando o desconforto, como 

também poderá deixar de participar quando quiser, sem nenhum prejuízo pessoal. 

Pesquisadora: Lílian Cristina Teixeira Pimentel  

                Assinatura:_______________________________________________ 

                Data: ____/______/_____ 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEIT O 
Eu,______________________________________________________________RG 

Nº___________________ CPF Nº _____________________, abaixo assinado, 

declaro que fui devidamente informado e esclarecido por Lílian Cristina Teixeira 

Pimentel sobre a pesquisa, que compreendi os seus objetivos, os procedimentos nela 

envolvidos, os benefícios que dela decorrerão, assim como a liberdade de evitar os 

possíveis constrangimentos decorrentes de minha participação. Diante das 

explicações feitas, concordo em participar voluntariamente como sujeito da pesquisa 

sobre “O Trabalho e o Processo de Saúde-Doença das Costureiras por Facção – 

Região Metropolitana de Goiânia/2010. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.  

Local e data:____________________________________________________ 

Nome do sujeito ou responsável:____________________________________ 

Assinatura do sujeito ou responsável: _________________________________ 

  Impressão Datiloscópica 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e 

aceite do responsável pelo paciente em participar. 

Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

Nome:__________________________________Assinatura:_______________ 

Nome:__________________________________Assinatura:_______________ 

Observações complementares:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE III 

QUESTIONÁRIO 
 

Nº da entrevista:______ 

A- Informações Gerais: 
1. Iniciais do nome:______________________________________   
2. Idade:____________________ 
3. Raça: ( ) Cor Negra  ( ) não negra 
4. Situação Conjugal: ( ) Casado ( ) Divorciada ( ) Solteira ( ) Viúva ( ) Outro___________ 
5. Número de filhos:_________ 
6. Nível de instrução/Escolaridade: (  ) Não alfabetizada     (  ) Ensino Fundamental    
                                                           (  ) Ensino Médio          (  ) Ensino Superior 

7. Realiza atividade física: (  ) Não   (  ) Sim  Qual?________________ 
8. Freqüência: (   ) 1x/semana    (  ) 2x/semana   (   ) 3x/semana 

B- Informações Ocupacionais: 
1. Tempo de Inserção no mercado de trabalho-costureira:_____________________anos  
2. Jornada de trabalho:_______________________________________________ (horas) 
3. Possui atividade secundária: ( ) Não ( ) Sim Qual? ______________________________ 
4. Subcontratam outras companheiras: (   ) Não   (  ) Sim   
5. Costureiras:  (    ) jeans   (   ) malha  (    ) lingerie  (     ) outra____________  
6. Divide tarefas domiciliares com filhos e marido: (   ) Não   (  ) Sim   
7. Quanto ganha por peça:__________________ 
8. Rendimento domiciliar mensal (em R$):_______________ 
9. Contribui com o sistema previdenciário: (   ) Não   (  ) Sim   
10.  Possui diagnostico médico de algum problema de saúde relacionado à atividade?_____ 
11.  Apresenta desconforto-dor durante jornada de trabalho? Que fator te impede de 

trabalhar? Indique conforme figura abaixo: 

 

 

Pescoço 

Região  

Tornozelo  

Joelho 

Coxa 

Quadril 

Antebraço 

Braço 

Ombro 

Coluna 

Coluna  

Lombar 

Punho 

OUTROS: 

( ) Olhos 

( ) Ouvido 

( ) Cabeça 

( ) Estômago 

( ) Dedos 

( ) Pés 


