
RESENHA 

Condição Feminina - Condição Operária., um estudo de caso sobre 
operárias texteis- MAGDA MARIA BELLO NEVES - Tese de Mes
trado. DCP/UFMG. 

A mulher, as condições de trabalho da mulher, a dupfa jornada de tfaba
lho, a mulher dona de casa, a mulher mãe, a mulher profissional, a mulher ope
rária, as condições especiais nas quais a mulher é contratada, são vários dos 
muitos aspectos através dos qua,is a questão feminina tem sido tratada. A lite
ratura que trata do tema expande-se a um ritmo cada vez mais crescente. São 
depoimentos individuais de vida, são romances, são teses acad~micas, são poe
sias, são artigos de revistas e jornais. especializados ou não. E um fenômeno 
mundial. A mulher adquiriu um estatuto novo e um' reconhecimento diferencia
do que cada d ia se torna mais evidente. O trato â questão feminina S·e amplia e 
ultrapassa o mundo dos impressos. Os meios de comunicação audio-visual pas
sam a apresentar programações intejras e diárias que tratam com exclusividade 
da questão feminina. Tanto nos meios de comunicação impressos ·como nos au
dio-visuais o tratamento do tema adquire uma característica inovada. Questões 
sexuais, relacionamento afetivo, relação com os filhos, maternidade. controle de 
natalidade, profissão, tarefas domésticas, moda ... são temas tratados perma
nentemente pela imprensa falada. televisada e escrita. Outro tipo de publicação 
que proliferou nos últimos tempos é a imprensa feminista. De alcance e público 
mais restrito este tipo de publicação tem tido importância vital, como elemento 
de vanguarda no novo tratamento que a questão feminina exige. 

Nesta leva tão ampla de publ icações sobre o tema "mulher", dentre os vá
rios livros acadêmicas publicados e as várias teses defendidas nas universidades 
surgem alguns trabalhos que contribuem sem dúvida para' ampliação e aprofun 
damento da literatura especializada. Este é o caso da tese de Mestrado em Ciên
cia Política defendida por Magda Maria Belfo Neves na UFMG em 1983. Sob o 
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tftulo ·~condição Feminina -Condição Operária, um estudo de caso sobre ope
rárias texteis", a autora aborda de forma simples, mas com densidade as ques
tões mais pungentes que compõem o cotodiano das operá,l1as tecelãs. O texto é 
de uma leveza não comum às pesadas teses acadêmicas normalmente escritas 
nas universidades. Mesclado de depoimentos das operárias, de citaçõe'S biblio
gráficas e de ligeiras anáUses teóricas a leitura se faz sotta sem dificuldades. O 
caráter descritivo do trabalho facilita seu acesso a um púbfico não universitário, 
sendo in&?,lusive possivel a sua leitura pelas próprias protagonistas da pesquisa, 
as operârias tecelãs. 

Devido a essa faci lidade de compreensão do texto, cremos que um objeti 
vo fundamental da Universidade vem a ser atendido pelo trabalho de Magda, ou 
seja. a produção não só para o público vinculado ao mundo acadêmico, mas 
também e especificamente para a comunidade na qual a Universidade está inse
rida. 

A ESTRUTURA DO TRABALHO 

O texto da tese se divide em uma introdução, quatro capítulos e uma con
clusão. No que se refere à reflexões teóricas, a introdução é a parte mais rica 
desta tese. Aliás, o fort,e do trabalho não é a parte teórica, sua riqueza e impor
tância maior estão na exaustiva pesquisa emptrica levada a cabo pela autora. Ela 
própria assim define seu trabalho: " ... este trabalho é um estudo monográfico, 
um estudo de caso, que não têm pretensões de generalizações teóricas, mas sim, 
de descrever e analisar as condições materiais e cotidianas de um grupo de mu 
lheres, trabalhando numa fábrica de fiação e tecelagem. Enfim, de como se dã a 
subordinação da mulher oper,ária trabalhando no processo de produção capita
lista, o que existe de específico neste processo em relação a mulher". 

As questões teóricas da introdução sustentam-se basicamente em textos 
de Karl Marx, Taylor, Robert linhart e Claude Durand(1). Com base na análise e 
discussão dos conceitos teóricos destes autores Magda redige o pano de fundo 
sobre o qual se assenta o objeto maior de sua pesquisa, ou seja, analisar a inser
ção da mulher no processo de t rabalho na índú,st ria de fiação e tecelagem. Reali · 
zando uma discussão detalhada da conceituação do processo de trabalho, a au
tora acaba por conclu ir que além da rotina normal do trabalho ope rário que o
prime indiscrimínadamente a homens e mulheres, as condições de trabalho da 
mulher, são especialmente mais dolorosas, já que, uma série de outros fatores 
contribuem ainda mais para caracterizar, para elas, uma situação de submissão 
duplicada. São fatores de ordem política e cultural, que preponderam na socie
dade e que são habilmente usados, de forma particular pela fábr ica, para sele
ção, controle e rendimento da força de trabalho femin ina ali empregada. Tendo 
como referência estas reflexões prel iminares a autora define o objetivo de seu 
trabalho da seguinte maneira: "o objetivo deste trabalho é analisar como se dá 
nas indústrias de fiação e tecelagem a inserção da mulher no processo de traba 
lho e. quais os fatores políticos e rculturais articu lados pela fábrica para subordi-

(1) MARX, Karl - O Capital. Rio, Civilização Brasileira, s. d. (üvro 1)· 
TAYLOR, F. W.- Princfpios de Admin istração Cientffica. São Paulo. AtJas, 7! ed., 1970. 
CORIAT, Benjamin - d' Atelier et I e Chronométre. Paris, Christi.an Bou jours editetJ r. 
DURANO, Claude- Le Travaíl Enchaine. Paris. Seuil, 1978. 
UNHART, Robert- I'Organization du Travail lndustrJel. Rio, mimeo., 1980. 
CORIAT, Benjamin- Ciência, Técnica e CaJ:)ital. Madrid, Blume, 1.976. 
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nar a mulher à divisão sexual do trabalho. Além disto, nos interessa compreen~ 
der como as mulheres enfrentam essa imposição e esse controle no cotid_iano da 
fâbríca". 

Além disso. ultrapassando o mundo do trabalho enquanto puro mecanis~ 
mo de produção, a autora se propõe, segundo a citação acima, a compreender a 
reação da mulher frente às condições de tra,balho e de vida que lhe são impos
tas. Se a reação é de passividade e aceitação, se de revolta, ou são impostas. Se 
a reação é de passividade e aceitação, se de revolta~ ou de crftica. Procura tam
bém identificar as maneiras através das quais estas reações se expressam. 

Para melhor atender aos objetivos propostos por seu trabalho, Magda per~ 
correu uma longa trajetória de pesquisa empirica dentro e fora da fébr;ca. Uma 
trajetória na c~oleta de dados QUe ultrapassou os limites da academia e penetrot:J 
nas emoções das protagonistas de tão importante estudo de caso. Partindo de 
contatos extra fábrica e usando a fundo a sua sensibilidade e identificação femi
nina com as operá1rias entrevistadas~ Magda conseguiu co.nquistar não só a sua 
confiança, mas também penetrar no cotidiano de suas vidas e melhor compre
ender, a partir daf, suas dificuldades, anseios, aspiraçó~es, alegrias e tristezas O 
maior mérito do trabalho é exatamente este, sem perder seu caratér sociológ·ico 
e polâtico,. transforma-se por este mesmo caratér lldicionado à emoção presente 
em cada depoimento das operárias num testemunho cheio de vida da dura rea
lidade ,que é o cotidiano da mulher operária tece~lã de uma indústria de fiação 
e tecelagem de Belo Horizonte, 

DesenvolveAdo um eficaz trabalho de rompimento da dissimulação carac
terística dr postura operária em relação ao mundo intelectual, Magda conseguiu 
que as mu~heres falassem livremente de sua experiência de vida e do seu coti
diano. Para tal freqüentou suas casas, e participou de seu cotidiano extr.a-fâbri
ca. Só depois de vencida esta fase é que a pesquisadora entrou na fábrica, e aí já 
tendo conquistado na etapa anterior das operârias tecelãs passou a fazer entre
vistas no próprio locat de trabalho. Tomando como modelo a Enquete Operária 
de Marx de 1880~ a autora entrevistou vinte operárias e dez técnicas administra
tivas. 

No contato extra-fábrica a autora teve a oportunidade de penetrar no uni· 
verso operário mais amplo, podendo observar e conviver com aspectos como: 
condições de moradia, de transportes, hábitos de lazer, trabalho dom-éstico .. ,. 
durante três meses utilizou o mesmo transporte coletivo usado pelas tecelãs, 
percorreu o percurso por elas percorrido na ida e volta para o trabalho, conver· 
sou com elas e com seus familiares visilando suas casas inúmeras vezes. Este 
contato4 segundo a própria autora, revestiu-se de um caratér especial marcado 
inicialmente por um choque ~entre a concepção acadêmica da maior parte da in~ 
telectualidade de que o cientffico se busca em verdades exatas, e as contradições 
inerentes à vida das tecelãs, contradições estas que ultrapassam em sentimentos 
e emoções os conceitos dos textos teóricos e manuais acadêmicos. 

Neutralizado o choque inicial de dois mundos tão diversos superou~se a 
primeira etapa da pesquisa e o trabalho no interior da fábrica pôde ser desen
volvido com maior facilidade. A conquista da confiança das operárias já havia si· 
do conseg'Uida, só restava à pesquisadora adaptar~se às condições imperantes 
no local de trabalho e assim dar infcio a uma s~egunda série de entrevistas. A 
própria autora afirma que as dificuldades de adaptação à fábrica foram inúmeras 
e o incômodo provocado pelo calor, poeira e barulho, foi seu companheiro per
manente durante todo o tempo em que permaneceu no interior da empresa a~ 
plíca ndo questionários. 
. Aplicados os questionários deu por concluída a fase de pesquisa empfrica e 
miciou então a etapa da redação do texto. Uma: etapa na qual com especial sen· 
sibilidade conseguiu compor com rara perfe.ição um retrato real e completo da 
vida das operárias tecelãs. 
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Cinco capltulos alem da Introdução e da Conclusão, compõem o caminho 
percorrido para a formação de um interessante painel sobre o trabalho e vida 
das tecelãs da indústria de Fiação e T ecelag.em ., A" de Belo Horizonte: São eles : 
Desenvolvimento Tecnológico e Presença Feminina na Indústria Textil; Divisão 
Social e Sexual do Trabalho .na Fábrica; Processo de Trabalho e Produção; Con
dição de Trabalho e Saúde do Trabalhador; Politica Salarial e Dupla Jornada de 
trabalho. 

Percorrendo uma vasta bibliografia sobre a presença feminina nas indús
trias de fiação e tecelagem{2), Magda utilizou ao máximo os avanços teóricos e 
conceituais alcançados por estes textos, mas além disso deu um salto de quali
dade e desvendou a fundo a condição feminina no trabalho e na vida das operá· 
rias tecelãs da indústria ''A". 

Relacionando processo de trabalho com trabalho feminino, e também ana
lisando o grau de desenvolvimento tecnológico alcançado pela empresa nos ·úl
timos 20 anos, Magda chega a três conclusões: A fábrica não passou por modifi
cações tecnológicas de peso nos últimos 20 anos; a maior parte da força de tra
balho ali empregada é composta por pessoas do sexo feminino (de 1300 operá
rios 670 são mulheres); a mão-de-obra feminina é empregada nos trabalhos 
menos qualificados e de menor remuneração. A justificativa para o emprego 
desse elevado número de mulheres na fãbrica e também para a sua baixa remu
neração é bem expressa petas seguintes palavras de um supervisor reproduzidas 
no texto da Magda: " ... a mulher aceita receber salâl'ios baixo, seu salário é de 
complementação, é uma "ajuda" em casa e, por outro lado, ela está ali esperan
do para casar, é um emprego provisório, por isso ela aceita mais e reivindica 
menos;'. É portanto fundamental numa empresa deste tipo o controle dos salá
rios em um nível mais baixo e a certeza de que as reivindicações serão quase 
inexistentes. 

A política desenvolvida pela empresa de se prevenir ao máximo movi
mentos reivindicatórios dentro da fábrica começa, de acordo com a análise de
senvolvida pela autora, a ser colocada em prática já na seleção e contratação de 
pessoal. Os critérios para a contratação passam por uma rede de amizade e de 
família. Qualquer pessoa só pode ser contratada se for indicada por outra pessoa 
que já trabalhou na fábrica, e mais, a preferência de contratação recai sobre fa
miliares dos operários da empresa. Esta estratégia de controle revela-se como 
sendo de uma eficácia extrema, os compromissos tornam-se pessoais e os con
tratados têm medo de romper a rede em algum ponto. Ninguém quer compro
meter ninguém, perder o emprego ou indicar pessoas que possam comprome
tê-las negativamente na empresa. 

No que diz respeito especificamente à contratação da mulher, a autora 
aponta mais uma questão que revela o quanto são fortes as artimanhas usadas 
para se 'evar as operárias a uma submissão cada vez maior. A estrutura do tra
balho na empresa reproduz integralmente a estrutura do patriarcalismo que 
predomina na sociedade em geral. O Chefe, superior na hierarquia da fábrica, 

(2} A bibliografia usada compõe-se basicamente dos seguintes textos, dentre outros: 
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1980. . 
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PENA, Maria Valéria Junho -Mulheres e trabalhadoras- Preiença Feminina na Cons
tituiç'o do Sistema Fabril. Rio, Paz e Terra. 1981. 



não abre mão de pressionar, com o uso do seu poder de chefia, as moças que ali 
trabalham. São pressões, na maioria das vezes, revestidas de caracterlsticas se
xuais. A operária vê-se pressionada a submeter-se "à autoridade masculina'~ 
sob pena de perder o em prego. 

Outra questão ressaltada com prioridade pela autora é a posição da mu
lher na estrutura hierarquica da fãbrica. Baseado em argumentos de que mulher 
é dócil, meiga e paciente a elas são dados trabalhos especiais, normalmente lo
calizados hierarquicamente abaixo daqueles destinados aos homens. Tal situa
ção~ muito bem expressa no depoimento de uma tecelã citado no trabalho: 

" .•. As mulheres na fábrica, apesar de trabalharem muitos anos, estão 
sempre assim em posição infierior. Mesmo aos homens mais novos, por exem
plo, tem ocupacto lugares de chefes, encarregados, etc. E a mulher estâ sempre 
permanecendo mais baixo. Eles nã10 dão assim muito valor e oportunidade para 
a mulher". 

Outros aspectos do trabalho da mulher tecelã também são abordados com 
muita propriedade pela autora. Ela descreve em detalhes o treinamento das o
perárias, sua jornada de trabalho, suas funções, sua relação com a máQuina, seu 
lazer, sua concepção de vida, suas esperanças. Além disso retrata exaustiva 
mente todo o processo de produção desde a preparação dos fios, até o acaba
mento final do tecido. Um retrato inteiro da realidade sofrida das operárias, 
marcado pelo testemunho de fiandeiras, tecelãs e bobinistas. 

Para compor melhor o quadro a autora dedica um capítulo inteiro de seu 
trabalho a analisar as condições de saúde e trabalho das tecelãs. Condições de 
trabalho cuja composição básica é o barulho, a poeira e o calor. Uma mescla de 
elementos que provoca nervosismo, alergia, constantes irritações e inflamações 
de garganta, tuberculose, sinusite, dor de cabeça, doenças na pele, palpitação, 
inchaço de perna e envelhecimento precoce. Os depoimentos das tecelãs colhi
dos pela pesquisadora, são pungentes e revelam senão uma .situação de impo· 
tência das trabalhadoras diante das condições de trabalho que lhes são impostas 
pelo menos um misto de perplexidade e de revolta. 

Além dessas condições aviltantes que as tecelãs enfrentam no seu dia a dia 
da empresa, condições. que as levam a um esgotamento crônico, outros fatores 
também contribuem para o seu envelhecimento precoce. Os salários· são baixos, 
e portanto insatisfatórios e insufucientes. O trabalho é duplo, quando finda a 
jornada de trabalho na fábrica a operária se vê obrigada a se envolver no traba· 
lho doméstico. Inicia-se então, a jornada da lavação de roupa, preparo de ali· 
mentes, cuidado com os filhos. E a tecelã rque tem filhos é a que mais se sacrifi
ca. Optando pelo trabalho noturno, ela tem o dia ("livre'l) para os afazeres do· 
mésticos. A luta dessa trabalhadora é incessante e contfnua. Seu fazer é pratica· . 
mente inexistente e só lhe resta sonhar, sonhar aliás, por sua condição de mu
lher operária jamais alcançará. 

A condusão do trabalho é curta, e esta aliás tem sido, infelizmente a nor
ma dos trabalhos acadêmicos. No entanto, apesar das poucas páginas a ela de
dicada, a autora consegue sintetizar com bastante eficácia o que é a vida e o tra 
balho da tecelã da Indústria "A" de Minas Gerais. Uma vida e um trabalho onde 
o patriarcalismo se une ao .capitalismo, para através da subordinação da mulher 
operári-a, alcançar lucros maiores para a empresa. 

LUC{LIA DE ALMEmA NEVES DELGADO 
Prof. Adjunto do De~. de História da FAACH/UFMG 
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