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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

Este artigo deriva de uma investigação realizada em nível de mestrado, faz aqui um recorte dos
achados empíricos da pesquisa para discutir sobre a interlocução entre a divisão sexual do trabalho e a
Ergonomia. Busca-se verificar quais os critérios vigentes e quais os argumentos utilizados, para
explicitar a preferência por mulheres para determinadas tarefas/funções. Constatou-se que na
concepção da empresa e das próprias trabalhadoras existe trabalho de homem e trabalho de mulher,
que requerem aptidões diferenciadas, as mulheres são requisitadas para tarefas/funções consideradas
“leves” e que demandam habilidades manuais como destreza e perfeição na execução de detalhes ou
para operar máquinas, num trabalho simples e repetitivo. A paciência, a docilidade e a disciplina
também são elementos considerados positivos da força de trabalho feminina. A preferência por
trabalhadores homens para outras tarefas/funções é justificada com argumentos nos quais aparece
frequentemente a necessidade de força física para carregar peso. Considera-se o conceito de trabalho
produtivo em sua dimensão sexuada, conforme proposto por pesquisadoras como Helena Hirata,
Danièle Kergoat, entre outras. Infere-se que abordar nas pesquisas sobre ergonomia a percepção da
trabalhadora poderá trazer uma perspectiva diferente sobre a noção de trabalho, tarefas e atividades.

Palavras-chave: Divisão sexual do trabalho; ergonomia; indústria têxtil.

1 Introdução

A divisão sexual do trabalho parece ainda ser tratada como assunto específico próprio a

pesquisadoras/es sobre gênero, o que cria uma espécie de “barreira” para que esta abordagem seja

considerada nos estudos da sociologia do trabalho e nas pesquisas sobre ergonomia, especificamente.

Desta forma propõem-se aqui abordar as interlocuções entre a divisão sexual do trabalho e a

ergonomia na indústria têxtil demonstrando que as transformações na organização do trabalho ocorrem



de forma diferenciada para mulheres e homens e em setores femininos e setores masculinos.

A pesquisa foi desenvolvida no setor de fiação de uma indústria têxtil localizada na região

metropolitana de Belo Horizonte, setor predominantemente feminino, não apenas pela predominância

numérica, mas também porque as atividades exercidas poderiam ser classificadas como um

desdobramento das atividades domésticas. Para descrever o processo produtivo foram conduzidas

observações e entrevistas semiestruturadas com as trabalhadoras que operacionalizam cada etapa do

processo, de forma com que elas descrevessem as atividades desenvolvidas para se compreender como

as trabalhadoras enxergam suas próprias atividades.

A partir da análise das relações de trabalho no espaço reprodutivo e produtivo e as estratégias

de resistência desenvolvidas pelas mulheres, buscou-se a interlocução entre a divisão sexual do

trabalho e a ergonomia. Defende-se a hipótese de que homens e mulheres são afetados por situações

diferenciadas nos processos produtivos e, portanto, a questão de gênero, deveria ser vista como um

elemento fundamental na elaboração do marco teórico e metodológico da ergonomia enquanto ciência.

Recusa-se as explicações que naturalizam a segmentação do trabalho por sexo ou que culpabilizam as

mulheres por estarem em funções consideradas desqualificadas, uma vez que, por exemplo, não

“teriam interesse” em se qualificar ou são mais “frágeis” e precisariam estar em funções “leves”.

Procura-se assim nas descobertas da ergonomia elementos que evidenciem o quão

desgastantes para as/os trabalhadoras/es são as formas produtivas taylorizadas, sem autonomia, com

presença de controle rígido e ritmo intensivo de trabalho, conforme constatado durante a realização

desta pesquisa nas tarefas realizadas pelas mulheres.

Foi recorrente nas entrevistas e nas conversas informais a descrição do setor de fiação como

um setor de trabalho “leve”, portanto mais adequado para as mulheres. Tal afirmação de trabalho

“leve” trouxe consigo alguns questionamentos quanto à definição, para as/os entrevistadas/os, do que

se tratam o trabalho “pesado” e trabalho “leve”.

A partir dos relatos das entrevistas, identificou-se que a atribuição de trabalho “pesado” e

trabalho “leve” baseiam-se principalmente no emprego da força física, carregar peso parece ser um

esforço visível e reconhecido como “serviço de homem”, enquanto em geral os esforços das mulheres

permanecem invisíveis. Desta forma constata-se a distinção e atribuição de valores às atividades,

como: trabalho “pesado” /trabalho difícil, trabalho “leve” /trabalho fácil. Nesse contexto, o peso do

trabalho “leve” adquire visibilidade quando se articula a perspectiva de gênero na abordagem

ergonômica dos postos de trabalho, de modo que se contextualizem os valores de leveza e peso. Dessa

forma, é preciso considerar não só o peso em si que o trabalhador precisa deslocar, mas as demais

condições que compõem determinada atividade.



Sendo assim, recoloca-se a divisão sexual do trabalho, imbuída nas relações sociais de classe e

de sexo, enquanto uma relação social passível de transformação. Apresentam-se reflexões em torno

das práticas sociais das trabalhadoras a fim de levar em conta as condições materiais das mulheres e,

em interlocução com as práticas da ergonomia, buscar formas contributivas para resistir e modificar as

relações de opressão e exploração no trabalho.

Nesta pesquisa questionou-se como se dá a interlocução entre a divisão sexual do trabalho e a

ergonomia no setor industrial têxtil. Ao referir-se à interlocução, apreende-se que ela se dá no

estabelecimento de interações e diálogos, constata-se a possibilidade de construção de ações

ergonômicas em concordância com o debate acerca das relações sociais de sexo/gênero, no entanto

essa interlocução se apresenta reduzida. Os resultados apontaram para um silenciamento das relações

sociais de gênero no setor industrial têxtil, sobretudo quando se analisa as condições ergonômicas das

atividades na perspectiva de uma classe trabalhadora sexuada, o que dificulta essa interlocução.

2 Metodologia

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, cujos achados foram analisados em uma

perspectiva crítica dialética, tendo como referencial teórico a divisão sexual do trabalho preconizada

por Hirata e Kérgoat.  Foram realizadas duas visitas na empresa que possibilitaram observações gerais

da fábrica, das etapas do processo produtivo, das condições físicas (o ambiente, as máquinas, as

pessoas, etc) e considerações sobre o modo como as mulheres trabalhavam e em quais tarefas/funções

elas se destacavam.

Em seguida, passou-se para as entrevistas valorizando também as verbalizações e informações

obtidas em conversas informais em outros momentos. As entrevistas seguiram um roteiro de questões

semiestruturado, com questões flexíveis, permitindo aos/as entrevistados/as falar livremente, inclusive

sobre outros assuntos que surgiram no decorrer da entrevista, possibilitando à pesquisadora a

formulação de novas questões que surgiram com o desdobramento do tema principal. Conforme

Gerhardt et al. (2009, p.72), este instrumento objetivou “obter diferentes respostas à mesma pergunta,

possibilitando que sejam comparadas”.

As/os participantes foram escolhidas/os de acordo com a disponibilidade e interesse, foram

selecionados quatro gestores (um gerente, um supervisor e dois chefes de turma), cinco trabalhadoras

(operadoras no setor de fiação), as escolhas não geraram nenhum impedimento por parte da empresa.

Para manter o sigilo, o nome da empresa foi substituído pela nomenclatura TX-MG, e o nome dos/as

entrevistados/as foram substituídos pela letra E, um código numérico e o cargo na empresa.

2 Dinâmica de trabalho no setor de fiação

De acordo com a revisão da literatura realizada para esta pesquisa não foi constatado que as

relações sociais de gênero estejam sendo problematizadas de forma satisfatória nas pesquisas sobre



ergonomia, assume-se que esta pesquisa não teve objetivo de realizar um levantamento quantitativo

extenso sobre o tema, portanto pode ser que existam pesquisas em ergonomia que evidenciem a

categoria gênero.

No entanto Kergoat (1986) corrobora que pesquisas com esse enfoque sejam raras, ressalta

que na literatura sobre a classe operária, é raro que se trate das operárias, as mulheres, quando

aparecem, são apenas como categorias de força de trabalho; muito raramente com “atriz social”, no

sentido de protagonizarem lutas ou ações que questionassem seu lugar social na dinâmica do trabalho.

Neste contexto a autora considera imprescindível colocar em evidência experiências práticas de

trabalhadoras ocupando o papel da resistência das questões relativas a gênero nas relações de trabalho.

De forma introdutória, apresenta-se ao conceito de “sujeito sexuado”, formulado por Kergoat

(1988), esta noção de sujeito sexuado se situa no contexto da afirmação de um laço indissolúvel entre

opressão sexual (e de classe) e exploração econômica (e de sexo), conferindo o reconhecimento do

lugar do indivíduo e da subjetividade do trabalho, o que permitiria reconceituar o trabalho, torná-lo

dinâmico (HIRATA, 1995, p.41).

Recorre-se a este conceito, em um diálogo crítico com o conceito de classe social marxista,

segundo Hirata e Kergoat (2009, p.44), o conceito de Marx de exploração de classes se mostra

insuficiente para expressar a opressão sofrida pelas mulheres no que diz respeito à relação

homem/mulher na sociedade. As autoras postulam a existência das classes sociais, mas defendem que

as duas relações sociais, de sexo e de classe, se sobrepõem, não sendo possível pensar uma separada

da outra. As relações de classe são sexuadas e as relações sociais de sexo são classistas e organizam a

totalidade das práticas sociais, não sendo apenas em casa que a mulher é oprimida e nem somente nas

relações de trabalho assalariado que ela é explorada.

O trabalho é tema central nas definições de ergonomia, longe de qualquer pretensão de viés

epistemológico, pretende-se aqui revisitar o conceito de trabalho pela via da ergonomia, tal incursão

será apoiada no conceito de “coextensividade”, proposto por Kergoat, ou seja, no recobrimento parcial

entre as duas relações sociais, classe e gênero.

Teiger (1992 apud FERREIRA, 2000, P.72) propõe a seguinte definição para trabalho:

é uma atividade finalística, realizada de modo individual ou coletiva num contexto
particular que estabelece as exigências imediatas da situação. Esta atividade não é
neutra, ela engaja e transforma, em contrapartida, aquele ou aquela que a executa.

Observa-se nesta definição que a atividade é noção estruturante do conceito de trabalho,

destacam-se duas variáveis neste conceito:

Variável sujeito: o trabalho é encarnado num sujeito singular. Esta atividade
interativa e transformadora envolve e engaja o sujeito em sua totalidade: seu corpo



biológico, sua inteligência, seu afeto, e marca o ponto de interseção entre a história
singular do sujeito e as relações sociais que este estabelece com os outros. Variável
situação: é abordada de modo amplo, compreendendo o ambiente, as condições, a
organização, as relações sociais, bem como o contexto sócio-econômico no qual se
inscreve uma determinada atividade (FERREIRA, 2000, p.5).

O autor explica que a ergonomia centrada na atividade deve interpretar os aspectos

constitutivos do contexto em termos de exigência externas ao sujeito que podem estar facilitando ou

dificultando a execução de sua tarefa.

Desse modo, pressupõe-se que não se avançará no mundo sexuado do trabalho sem articular

nas análises, as relações sociais de gênero e as de classe. Pois, como a produção e a reprodução, a casa

e a fábrica são espaços que não se encontram isolados em si, pelo contrário, interagem por meio de

relações sociais fundamentais. O sexo dos trabalhadores é uma importante diferença no mundo do

trabalho que, geralmente, encontra-se ocultada pela “uniformidade” de classe (HIRATA, 1995).

A apreensão das informações sobre ergonomia na indústria têxtil foi obtida por meio de

entrevistas nas quais os gestores e as trabalhadoras sempre associavam a ergonomia a inovações

tecnológicas no processo produtivo, relataram tanto mudanças que vivenciaram, nos próprios setores

em que trabalham como em outros setores da empresa.

Segundo Wisner (1996 apud Abrahão, p.50), a ergonomia, reconhecida inicialmente na luta

pela saúde do/a trabalhador/a contra os acidentes e pela melhoria das condições de trabalho, trouxe

contribuições significativas para a adequação do sistema técnico, propiciando vantagens econômicas e

financeiras quando da introdução das novas tecnologias. Na prática cabe registrar que a empresa TX –

MG apresenta dificuldade em inserir a ergonomia no seu cotidiano, as ações de melhoria nas

condições de trabalho são coordenadas pelo setor segurança e saúde no trabalho (SST), o setor de RH

e também com os gestores, tais ações possuem um caráter mais corretivo do que preventivo e estão

fortemente atreladas a necessidade de modernização da empresa para manter-se competitiva no

mercado.

Desta forma, considerando a própria heterogeneidade da literatura em ergonomia que

comporta pesquisas e intervenções em diferentes domínios da relação homem/mulher-trabalho,

considera-se que os relatos das/os entrevistadas/os forneceram um material abrangente e de caráter

qualitativo acentuado sobre mudanças e permanências na dinâmica do trabalho na empresa.

De acordo com Massuda (2002), a indústria têxtil brasileira até a década de 1990 era

considerada obsoleta e fora dos padrões internacionais, possuíam poucas inovações tecnológicas. Foi a

partir do processo de abertura comercial para os produtos internacionais, quando as empresas têxteis

começaram a perder espaço, onde muitas faliram ou modernizaram seu aparato produtivo de forma a

permitir a sua permanência no mercado e o regaste de sua capacidade competitiva. É neste contexto de



abertura da economia, que segundo Saraiva, Pimenta e Corrêa (2005), pode-se falar de fato em

reestruturação produtiva da indústria têxtil brasileira, os autores explicam:

Anos de política de substituição de importações trouxeram certa acomodação
produtiva, só modificada a partir da abertura da economia ao comércio internacional
na década de 1990. Para fazer frente às pressões por transformações mais
abrangentes, o setor têxtil brasileiro reestruturou-se, melhorando o processo
produtivo, modernizando equipamentos, incrementando a qualidade do produto final
e reduzindo os custos (SARAIVA et al., 2005, p.74).

Para Antunes (1999) a reestruturação produtiva, está baseada em aumento de produtividade,

eficiência, qualidade, novas formas de tecnologia e de gestão, efetivando-se por intermédio das

inovações tecnológicas.

As mudanças tecnológicas implementadas no setor produtivo da empresa, isto é, a

modernização dos processos por meio da incorporação de tecnologia, possibilitou a inclusão de

mulheres em tarefas ditas masculinas, conforme relato do entrevistado:

Por exemplo, temos uma atividade de tirador de tecido na tecelagem, onde é preciso
tirar tecidos grandes e onde a mulher não conseguiria retirar essas peças. Mas
existem outras máquinas que antigamente rodava só homens e hoje nós já temos
mulheres operando. As tecnologias estão facilitando, e as mulheres estão
conseguindo operar essas máquinas também, devido à tecnologia. (E – Gerente
Geral)

Ainda que a tecnologia modifique parcialmente as relações de trabalho é preciso considerar

que as relações de gênero afetam a direção e o ritmo das mudanças tecnológicas, Araujo, Amorim e

Ferreira (2004, p.5), alertam para os efeitos perversos, desiguais e excludentes, deste processo de

reestruturação produtiva. As autoras explicam que esse processo de mudança tecnológica atinge de

forma particular as mulheres, utilizam-se as diferenças de gênero como mecanismos de

aprofundamento da segregação e da exclusão.

Apesar das mudanças tecnológicas possibilitarem o acesso das mulheres a outras funções,

sendo consideradas trabalhadoras polivalentes1, o que se observa, em geral, é o aumento de

responsabilidade, a agregação de tarefas simples e a intensificação do ritmo de trabalho para as

mulheres (ARAUJO et al., 2004, p.25).

Ao ser questionada sobre a polivalência da mulher, a entrevistada revela que a adaptabilidade

no sentido trabalhar em diversas tarefas/funções, embora a incomodasse de início, atualmente ela não

1De acordo com a literatura sobre a questão, haveria, basicamente, dois tipos de polivalência: a polivalência
multitask (multi-tarefas) e a polivalência multiskill (multi-qualificação). No entanto, em termos de reorganização
do trabalho, o que tem predominado é a simplificação das tarefas, através de movimentos que não requerem seu
enriquecimento. Convém ainda salientar que este novo modo de produzir tem colaborado para a precarização do
trabalho, na medida em que se observa um aumento de controle sobre o/a trabalhador/a, resultando em uma
intensificação de seu trabalho, sem que novos postos sejam criados ou que receba uma gratificação salarial pelo
cumprimento de novas tarefas (CUNHA, 1998, p.262).



questiona mais tais alteração, ela ficou satisfeita ao ouvir a justificativa do “chefe” de que ela “era

mais fácil de lidar”.

A única coisa que me deixava contrariada, e eu até reclamava muito com meu chefe,
era porque me mudavam muito de função, tinha dia que eu fazia várias funções, eu
tinha treinamento em todas as funções. Ai um dia ele me explicou, porque, com eu
era muito fácil de lidar ele preferia mexer comigo que com outras pessoas. (E–
Trabalhadora Monitora de treinamento)

O relato da entrevistada revela traços da disputa cotidiana entre a/o trabalhadora/or e a

empresa (representada aqui pelo “chefe”) e também sobre o real sentido da polivalência, essa poderia

estar associada a uma forma de controle e coerção das trabalhadoras, porque as mulheres são descritas

como mais sensatas, dóceis e pacíficas com a chefia e os/as colegas, enquanto os homens são

caracterizados como mais rebeldes e corajosos para discutir. Assim como descrito pela entrevistada,

É sempre assim a gente tem um processo a seguir, mas a gente sempre sai da rotina.
Eles pedem para fazer outra coisa. Os homens geralmente não aceitam mudar de
tarefa não, eu acho que a mulher aceita mais fazer várias tarefas, os homens brigam
mais. Acho que o homem tem mais coragem brigar quando ele não ir fazer aquela
função. (E– Trabalhadora Monitora de treinamento)

Cabe destacar que a polivalência pode se efetivar de formas diferenciadas e com distintas

consequências para as condições de trabalho de acordo com sexo de quem trabalha. Leite (1997, p.19)

explica que a polivalência costuma significar enriquecimento do trabalho (para os homens) e

intensificação do trabalho (para as mulheres). A forma de polivalência identificada nas entrevistas, por

meio de rotatividade de tarefas/funções, à primeira vista, parece atender mais as demandas da empresa

do que o proporcionar um enriquecimento do trabalho para as trabalhadoras.

Lombardi (1997, p.81) ao realizar uma pesquisa no setor de autopeças, chega a conclusões

semelhantes; os homens percebem a polivalência como conduzindo a um enriquecimento das tarefas

pela incorporação de atividades como o controle de qualidade, a manutenção preventiva, enquanto,

para as mulheres a integração das tarefas, ao contrário, tenderia a mantê-las no mesmo patamar de

qualificação, uma vez que as tarefas e funções seriam destituídas de conteúdo e da mesma natureza

das anteriormente desempenhadas.

Ainda que este processo de reestruturação produtiva, não supere, mas ao contrário, acentue as

assimetrias de gênero aprofundando a segregação ocupacional das mulheres nos setores e funções na

empresas, as mulheres desenvolvem estratégias de resistências, autoras como Kérgoat (2002) refuta a

caracterização que naturaliza, restringe e fixa o papel dos sexos nas relações sociais e reivindica haver

um potencial subversivo, isto é, de resistência à dominação, nas relações das mulheres no trabalho.

Para a autora, tal caráter subversivo possibilitaria através de uma organização coletiva, transformar

resistências individuais em práticas combativas e reivindicatórias. Diante dessas reflexões e

apontamentos críticos, infere-se que a ergonomia poderia contribuir para transformar estratégias de



resistências individuais em estratégias de enfrentamento coletivas, modificando assim as relações de

trabalho.

No trabalho no setor de fiação, cujas tarefas são mais repetitivas e que implicam maior

controle sobre o tempo e sobre a movimentação das/os trabalhadoras/es, apesar de evidenciar as

dificuldades, a entrevistada relata algumas estratégias de resistência.

Tem dia que não tá rodando bem, ai é complicado. Você não tem tempo pra nada,
você não pode beber água, tomar o seu café, comer sua fruta, você não vai ao
banheiro! Temos só o horário de almoço, para as outra coisas é a gente que faz, pede
uma colega para dar uma olhada e vai no banheiro, mas é lógico que precisa tem um
senso, você não vai ficar muito tempo no banheiro. Se tiver muito apertado você
pede para alguém encher sua garrafinha de água. (E– Trabalhadora Operacional)

Na atividade da operadora entrevistada evidenciam-se situações constrangedoras a realização

do trabalho, é possível citar: ausência de pausas regulares, ritmo acelerado impostos pela máquina,

condições inadequadas no ambiente e coexistência de defeitos nas máquinas e matéria-prima de má

qualidade. Esses fatores são desfavoráveis à saúde da trabalhadora, então, ela adota estratégias que

permitem diminuir os efeitos destes fatores de risco sobre sua saúde, ela procura auxílio de uma colega

na tentativa de interromper a tarefa e reduzir o ritmo de trabalho. Esses constrangimentos são

ampliados por uma inexistência de cooperação entre o “chefe de turma” e as operadoras, no sentido de

controle excessivo da tarefa a ser realizada.

As práticas organizacionais evidenciadas na empresa permitem a maior vigilância da/o

trabalhadora/or, uma vez que não é esperado que façam nenhum tipo de pausa na tarefa ou saiam do

posto (ao fazerem, chamam imediata atenção). Este controle inclui a problemática do controle às idas

ao banheiro.

A verbalização da operadora, “Tem dia que não tá rodando bem”, também indica a influência

da matéria-prima no processo produtivo, visto que a queixa exposta acima é recorrente entre as

operadoras, pois, quando o fio de algodão está ruim, ele arrebenta com maior frequência

desencadeando mais paradas nas máquinas. Desta forma além das tarefas habituais, elas terão novas

tarefas que requerem mais atenção.

De acordo com Melzer (2008, p.22) os setores de fiação, da indústria têxtil brasileira, se

orientam segundo os padrões do taylorismo, constatando que esta forma organização gera fatores de

riscos para as/os trabalhadoras/es: ritmo intenso de trabalho, fragmentação e invariabilidade das

tarefas, inexistência de pausas e impossibilidade de comunicação com os colegas. Esses dados são

condizentes com estudos que identificam associação entre fatores organizacionais e/ou psicossociais e

adoecimento profissional.

Segundo Invernizzi (2000), a reestruturação produtiva na indústria têxtil não rompeu, de



maneira geral, com a fragmentação taylorista do trabalho, combinou mecanismos inovadores a

mecanismos antigos. Prevalecendo um perfil de “melhor trabalhadora/or” que corresponde a mulheres

para atuação em setores e funções especificas. Tal preferência associa-se à organização taylorizada do

trabalho, uma vez que a especificidade do taylorismo seria justamente afirmar a possibilidade de, a

partir de suas técnicas, determinarem científica e imparcialmente o melhor trabalhador, o melhor

instrumento e a melhor maneira de produzir algo. Neste contexto de organização produtiva flexível,

ganharam peso os requisitos comportamentais, comprometimento, iniciativa, responsabilidade,

fidelidade.

Sendo assim, as mulheres passaram a corresponder ao tipo desejado de trabalhadora, em

função de serem percebidas como mais responsáveis e mais flexíveis, pela sua capacidade de realizar

diferentes tarefas. Desta forma, a experiência vivenciada no espaço reprodutivo passa a ser não mais

um fator limitador para a mulher, mas sim um elemento qualificador frente à possibilidade de ter

adquirido socialmente habilidades requeridas para a realização do trabalho flexível (CUNHA, 1998,

p.261).

Compreende-se a flexibilidade como a principal característica da atual fase de reestruturação

produtiva, de acordo com Hirata (2007) o conceito de flexibilidade refere-se tanto as mudanças na

organização do trabalho e da produção (inovações tecnológicas e organizacionais) com também

mudanças no mercado de trabalho (flexibilidade do emprego). A autora ressalta que apesar de a

flexibilidade do trabalho ter sido apresentada, em muitos casos, como um processo neutro ou positivo,

relacionado à adaptabilidade produtiva, é possível afirmar que em geral ela está atrelada à

precariedade do trabalho.

Sendo assim, as análises das práticas flexíveis (ou rígidas) de organização produtiva

identificadas na empresa TX-MG apresentam consequências para as/os trabalhadoras/es, e embora

uma investigação aprofundada sobre o adoecimento profissional não tenha sido realizada,

considerando o enfoque e o tempo exíguo para esta pesquisa, considera-se relevante destacar que os

dados apontariam para um aumento do adoecimento físico e psíquico das/os trabalhadoras/es.

Segundo Abrahão (2000), a ergonomia é frequentemente solicitada para atuar na análise de

processos de reestruturação produtiva, sobretudo no que ser refere a questões relacionadas à

inadequação dos postos de trabalho, em especial em situações de mudanças ou de introdução de novas

tecnologias. Pois ainda que a incorporação de novas tecnologias possibilite um ambiente mais limpo e

de trabalho mais “leve”, por outro lado pode desencadear fatores de riscos determinantes para o

adoecimento da/o trabalhadora/or.

3 O peso do trabalho leve feminino

Foi recorrente nas entrevistas e nas conversas informais a descrição do setor de fiação como



um setor de trabalho “leve”, portanto mais adequado para as mulheres.

Homens no nosso universo, aqui na fiação é muito pouco. É um serviço leve, muito
leve. (E– Gestor chefe de turma)

A fiação o serviço dela é todo muito leve, ne!? Poucas funções aqui são mais
pesadas, por isso o público maior é feminino, 80% do pessoal que trabalha aqui
comigo são do sexo feminino. (E– Gestor chefe de turma)

Tal afirmação de trabalho “leve” trouxe consigo alguns questionamentos quanto à definição de

trabalho “pesado” e trabalho “leve”, desta forma, nos limites desta pesquisa, que não tem o objetivo de

fazer uma análise detalhada da atividade, mas apenas entende-la para melhor situar o trabalho da

mulher, segue algumas considerações sobre o processo produtivo no setor de fiação.

Para descrever este processo, foram conduzidas observações e conversas informais com as

trabalhadoras que operacionalizam cada etapa do processo, de forma com que estas descrevessem

aberta e claramente as atividades desenvolvidas, procurou-se também durante a observação manter-se

imparcial para compreender como as trabalhadoras enxergam suas atividades. Citam-se os nomes dos

equipamentos, setores da fábrica e cargos funcionais, conforme utilizados na empresa TX-MG.

O setor de fiação, na empresa, produz fios puros de algodão e fios sintéticos ou artificiais a

base de elastano e poliéster. Os produtos são fios Open-End cardados (fiação por rotor) e fios

convencionais cardados (fiação por anel).

O processo de fiação é realizado através de uma sequência de estiragem e torção da fibra. O

início do processo é na sala de abertura de fardos, aonde chega à matéria-prima. O trabalho é

executado pelo “operador abridor de fardos” (apenas homens trabalham nesta função), o processo

consiste em fazer uma classificação visual dos fardos (para evitar que matéria-prima com diferente

coloração sejam homogeneizadas), e abastecer as esteiras dos “abridores”. Do “abridor” o algodão

misturado e limpo segue para a “sala de cardas” através de tubulações.

No processo de cardagem trabalha o “operador de carda” (apenas homens), as fibras são

transformadas em véu e em seguida em pavio através da estiragem, o produto final é depositado em

grandes recipientes (lata de carda), a função do operador é arriar a máquina (consiste em trocar a lata

preenchida por uma lata vazia para que o ciclo da máquina recomece), transportar “latas de carda” e

inspecionar o setor. Na sala dos passadores o “operador passador” (apenas homens) é o responsável

por acompanhar o processo de parelelização e homogenização final da fibra, arriar a máquina e

transportar as latas com os pavios para o próximo processo.

As/os entrevistadas/os consideram as atividades acima “pesadas”, disseram que no passado era

mais difícil “puxar” e “empurrar” as latas, justificam que por isso as mulheres não eram contratadas

para tais funções. Nos relatos abaixo os entrevistados consideram que a ergonomia foi importante para



facilitar o processo nestes setores.

Hoje com as adequações ergonômicas que foram necessárias, com a aquisição de
carros hidráulicos, para facilitar a movimentação hoje ele é bem dividido, não sei te
falar sem consultar qual o percentual isso a gente pode apurar. (E – Gestor
Supervisor)

Na área do passador e cardas o serviço é um pouco mais pesado, pois tem que puxar
as latas. Mas as latas tem rodinhas, então não tem “aquele” peso. (E – Trabalhadora
Monitora)

Apesar de a ergonomia ter facilitado o processo reduzindo a necessidade de carregar peso,

observou-se que nestes setores as mulheres não estão em tarefas diretamente ligadas à produção do fio,

elas desempenham atividades para manter o setor limpo e organizado, estão no cargo de “auxiliar de

serviços gerais”, onde precisam limpar o chão, limpar o teto, os equipamentos, os filtros, recolher e

encaminhar os resíduos para o local apropriado.

A entrevistada descreve suas tarefas/atividades no setor de fiação,

Quando chego no setor preparo o material a ser usado. Realizo como estivesse
fazendo na minha casa, pois o lugar de trabalho é como nossa segunda casa. Lavar
os banheiros, depois varrer toda a área de filatórios, enrolador e bobinadeiras. (E –
Trabalhadora Auxiliar de Serviços Gerais)

Ela ressalta que a atividades no setor de fiação são semelhantes as atividades que ela realiza

em casa, enfatizando inclusive que realizam tais atividades com a mesma dedicação.

Do processo de preparação para fiação, descrito acima, a “lata de pavio/fibra” pode ter dois

destinos diferentes, ser transportada para o Open-End (para fiação a rotor) ou para a “maçaroqueira”

(para fios convencionais).

Na fiação a rotor, Open-End, as fibras são descontínuas por um método no qual a ponta da fita

ou mecha é aberta, sendo reconstituída em seguida no dispositivo da fiação a fim de se formar o fio, a

máquina faz todos os processos de estirar, limpar e aplicar torção às massas de fibras, transformando-

as em um fio contínuo e resistente. O/a “operador/a fiandeiro/a Open-End” (maioria homens) é

responsável por programar os “robôs” (parametrizar a máquina), alimentar a máquina com fibras,

retirar os fios com defeito, retirar as bobinas da esteira. Em caso de rompimento do pavio, o processo

de “emendar” é realizado pela própria máquina, então o/a operador/a deve basicamente verificar o

painel de controle, garantir a eficiência dos fusos além de desbloquear os “robôs” quando identificado

algum problema.

Os materiais destinados ao processo convencional são transportados para as maçaroqueiras

para afinar e paralelizar as fibras, a “operadora de maçaroquiera” (apenas mulheres) deve manter a

máquina abastecida e emendar o pavio o mais rápido possível para não perder produtividade, (ao

romper o pavio de qualquer fuso a máquina trava automaticamente), além da limpeza constate e



verificação da qualidade do fio. O produto de saída é o fio, enrolados em cones denominados espulas.

As espulas seguem para as “bobinadeira”, que tem a função de retirar os defeitos que ainda existem

nos fios (pontos finos e fracos, pontos grossos, nós) e transferir o fio das espulas para o suporte de

papelão (cones) formando as chamadas bobinas cônicas, que serão usadas na tecelagem. O/a

“operador/a de bobinadeira” (maioria mulheres) deve abastecer a máquina com espulas, colocar os

cones vazios e retirar as bobinas manualmente.

A função mais importante na fiação convencional é a de “operadora fiandeira de anel”

(apenas mulheres), a operadora é responsável por manter o filatório abastecido de pavios, elastano e

poliéster além de fazer patrulhamento frequentemente em seu grupo de máquinas para garantir que

todos os fios estejam com o elastano/poliéster, inspecionar a máquina e efetuar a emenda do pavio, em

caso de rompimento, (pois com a ruptura, através de sensores, a máquina interrompe a produção do

fuso e aguarda o seu religamento) posteriormente fazer o passamento do pavio para reiniciar o

processo.

Na fiação especificamente, as mulheres se concentram na fiação manual, no relato abaixo,

ainda que a entrevista fale que prefira trabalhar na fiação manual ela considera o trabalho na fiação

automática como mais limpo e menos corrido,

Eu gosto de trabalhar na fiação antiga, é claro que no Open-End a gente suja menos,
é menos corrido, mas eu acho a dificuldade minha lá é nas bobinas, que é muito
pesada. Na fiação você tem que chegar tirar o retorno da máquina, que são os
algodãozinhos que fica dentro da caixa de retorno, troca os pavios, vai
desembolando, emenda. Aqui é tudo manual, é mais trabalho. (E- Trabalhadora
Operacional)

Também são apresentadas outras justificativas para separação entre a fiação automática e a

fiação manual:

A questão de altura, peso, idade também. Por exemplo, eu preciso de pessoas altas
para trabalhar no Open-End, para o filatório manual já tem que ser um pouco mais
baixa, para arriada tem que ser um pouco mais baixa também. A questão do peso: a
pessoa muito obesa às vezes tem que colocar pavio o deslocamento dela é menor.
(E- Gestor Chefe de Turma)

Lá no Open-End eu não trabalhei por conta da minha altura, tem que ser mais alta.
Porque lá tem um robô que faz tudo, identifica até a sujeira no fio. (E -Trabalhadora
Monitora de Treinamentos)

Araujo et al. (2004) explica que a modernização da indústria têxtil criou uma “guetização” das

trabalhadoras nos postos de trabalho não modernizados, elas foram transferidas para os cargos com

atividades repetitivas e desgastantes, as mulheres que tradicionalmente ocupavam cargos do setor de

fiação e tecelagem foram substituídas por homens nos postos de trabalho modernizados, as autoras

exemplificam:

As funções relacionadas à limpeza do pente de tear e à inspeção da qualidade dos



tecidos: a primeira consiste em uma atividade repetitiva e feita com uma velocidade
intensa, pois a trabalhadora para limpar o pente introduz uma pinça com muita
rapidez em cada espaço milimétrico entre os dentes, enquanto a segunda atividade
requer que a trabalhadora que faz a inspeção da qualidade fique em pé, olhando
fixamente para o tecido que se movimenta através de uma esteira (ARAUJO et. al.,
2004, p.13).

A contradição justifica-se pelas atividades efetivamente realizadas na fiação Open-End

(automática) e na fiação convencional (manual), na fiação automática o/a operador/a desempenha

atividades de atenção aos fusos, vigilância das luzes de sinalização e parametrização do painel de

controle, portanto, apesar das operadoras considerem um trabalho mais monótono e demonstrarem

preferência pelo trabalho na fiação manual é necessário fazer algumas ressalvas, por exemplo,

observou-se que o/a “operador/a fiandeiro/a Open-End” é mais estimulado a aprender sobre as

características técnicas da máquina sendo mais solicitado a demonstrar sua competência diante de

erros e problemas inesperados.

Já na fiação manual, devido à variabilidade de atividades manuais, exige-se das operadoras

maior esforço físico, no sentido de exigência musculoesquelética, porque a atividade é mais

influenciada pela qualidade da matéria-prima e pela velocidade da máquina, por exemplo, ao aumentar

a velocidade da máquina manual, as operadoras precisam também acelerar o ritmo para atender as

exigências de produção em ritmo acelerado. Na fiação automática o aumento da velocidade ou

surgimento de imprevistos é mostrado no painel de controle, o/a operador/a deve desloca-se até o fuso,

solucionar o problema e retornar para próximo do painel.

Hirata (2002, p.200) constata que há um tipo de máquina específica confiadas às mulheres,

aquelas que exigem tarefas predominantes manuais. Também Quirino (2011, p.190) constata em sua

pesquisa na mineração:

as tarefas masculinas consistem em exercer os ofícios de mecânica, elétrica e
engenharia em máquinas mais complexas, como os Sistemas Numéricos
Computadorizados – SNC das salas de controle, na operação dos equipamentos fixos
nas instalações de beneficiamento, operar softwares sofisticados e utilizar das
ferramentas de gestão, as mulheres executam tarefas, cujas qualificações sociais
foram adquiridas histórica e culturalmente, notadamente no trabalho doméstico.

Sobre o trabalho na fiação convencional, a entrevistada E3 explica alguns detalhes do processo

produtivo, enfatizando a necessidade de cumprimentos dos procedimentos prescritos para a garantia de

qualidade, “produção sem erros”. Com relação a essa atenção e minúcia necessária para o trabalho que

precisava ser combinada com agilidade, algumas falhas acabavam passando. Esta fala revela haver um

ambiente de tensão combinado com condições de trabalho desagradáveis (ambiente quente, com muito

ruído e muita poeira) que favorecem sofrimento da trabalhadora:

Aqui no filatório a gente trabalha só em pé, sempre patrulhando a máquina, olhando
o elastano e repondo as máquinas. O trabalho é cansativo e frustrante as vezes,
porque você olha as 3 máquinas, cada máquina tem muito fuso...ai tipo passa um



fuso com problema neste milhares de fusos, ai você pensa como eu não vi isso. Ai
chega no controle e o encarregado vem conversar pedindo mais atenção. Ai a gente
fica frustrada, e pensa como que passou esse erro e eu não vi, eu passei tantas vezes
e olhei. É cansativo! É um falso trabalho leve, porque é muito cansativo. A fiação
também é quente e tem muita poeira. (E - Trabalhadora Operacional)

Embora o próprio gerente do setor reconheça, ainda que parcialmente, que a fiação tenha um

falso trabalho “leve” ele considera que tais cargos/funções são as mais adequados para as mulheres:

Então, os cargos femininos dentro da fiação e tecelagem, é para atender a demanda
feminina, são cargos mais leves. Digo em questão de peso, porém com uma rotina
pesada, braçal, com muitos movimentos repetitivos, o tempo todo. Porem são
atividades mais leves em questão de peso. (E- Gestor Gerente)

Observa-se que, na visão dos/as entrevistados/as, um dos critérios centrais para justificar a

predominância de mulheres na fiação, em especial nas funções manuais, é a existência de habilidades

e características das mulheres que as colocam como trabalhadoras ideais para estas funções.

Tanto os gestores quanto com as próprias trabalhadoras, reconhecem enquanto qualidades

específicas das mulheres, características físicas (“mãos finas”), tolerâncias (tem mais paciência para

efetuar tarefas que seriam penosas para um homem), concentração e atenção (“mulheres prestam mais

atenção”), o entrevistado ressalta tais habilidades ao ser questionado sobre segregação ocupacional.

Já teve de forma muito acentuada, hoje menos, algumas funções ainda, em função da
necessidade do processo, requer uma habilidade muito natural da mulher. Por
exemplo o filatório, porque no filatorio, é aquele setor que eu te falei que é
predominantemente feminino. No filatorio você manuseia o fio, fio muito fino em
componentes muito estreitos da máquina. Então os dedos grossos, a mão pesada, do
homem dificulta um pouco. É necessária uma habilidade mais própria da mulher. É
por questão de perfil, a mulher vai lidar melhor com isso. É questão de mãos, mãos
mais finas, dedos mais finos, as vezes mãos mais hábeis, então eu tenho essa
predominância feminina. Esse é o único departamento que ainda guarda essa
restrição, mesmo que relativa, mas é uma restrição de gênero. (E- Gestor
Supervisor)

É relevante apontar a argumentação de Hirata e Kergoat (1987) para se contrapor esta visão

usual sobre a qualificação das trabalhadoras, a autora sustenta que tais habilidades não são naturais,

são na realidade o resultado do treinamento que elas recebem desde a infância nas tarefas socialmente

apropriadas ao papel da mulher.

Ao invés de dizer que as operárias têm uma formação inexistente ou mal adaptada,
dizemos o contrário, que elas têm uma formação perfeitamente adaptada aos
empregos industriais, que se lhes propõem. Dizemos também que elas a adquiriram,
inicialmente, através de um aprendizado (na profissão de futura mulher, quando
eram meninas), depois mediante uma formação contínua (trabalho doméstico). As
operárias não são operárias não qualificadas ou trabalhadoras manuais porque são
mal formadas pela escola, mos porque são bem formadas na totalidade do trabalho
reprodutivo. (HIRATA e KERGOAT, 1987:84).

A partir dos relatos das entrevistas, identificou-se que a atribuição de trabalho “pesado” e



trabalho “leve” baseiam-se principalmente no emprego da força física, carregar peso parece ser um

esforço visível e reconhecido como “serviço de homem”, enquanto em geral os esforços das mulheres

permanecem invisíveis, desta forma constata-se a distinção e atribuição de valores ás atividades,

como: trabalho “pesado” /trabalho difícil, trabalho “leve” /trabalho fácil. Neste contexto, o peso do

trabalho “leve” adquire visibilidade quando se articula a perspectiva de gênero com a abordagem

ergonômica dos postos de trabalho, de modo que se contextualizem esses valores de leveza e peso.

Dessa forma, é preciso considera não só o peso em si que o trabalhador precisa deslocar, mas as

demais condições que compõem determinada atividade.

De acordo com Marcondes et al., (2003), nos postos considerados “leves” em razão da

presença da máquina e onde geralmente se alocam mulheres, ocorrem esforços físicos que podem

passar despercebidos, tais como a adoção de posturas desfavoráveis para músculos e ossos, sua

manutenção por longos períodos, a repetição sucessiva dos mesmos movimentos e, somando-se a

estas, a pouca ou nenhuma possibilidade de sair do posto de trabalho.

4 Considerações Finais

Na busca destas respostas, percorreu-se as narrativas dos gestores e das trabalhadoras, do setor

de fiação da empresa TX-MG, procurando elementos de suas experiências que ajudassem a elucidar os

conteúdos da divisão sexual do trabalho, expressos nas relações sociais de gênero. Além da

observação atenta das atividades de trabalho realizadas pelas trabalhadoras.

Desvelou-se que as características encontradas no setor de fiação, tarefas repetitivas sob

pressão temporal, ritmo acelerado, pequena margem de manobra para alterar a tarefa, condições

inadequadas dos meios de produção (matéria-prima ruim, máquinas antigas), questões ambientais

inadequadas (ruído, poeira, calor), cobrança de resultados, associadas à rigidez dos procedimentos e

vigilância da hierarquia, demonstram o quão equivocadas são os argumentos que de que as mulheres

realizam um trabalho “leve” na indústria têxtil.

Sendo assim, considera-se que compreender que a classe trabalhadora possui dois sexos não se

trata de uma mera enunciação teórica, requer esforço analítico para evidenciar a dimensão de gênero

nas formulações acerca das ações ergonômicas que implicam em impactos diferentes para homens e

mulheres. Espera-se ter contribuído com alguns passos neste sentido, assim como com levantamento

de hipóteses a serem confirmadas em futuras pesquisas.
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