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RESUMO 

 

 

O que aparece eu faço: Mulher e Modernização no Sudoeste Goiano é 
resultado da pesquisa empreendida nos estudos de Mestrado em Educação 
ligada à Linha de Pesquisa: Educação, Trabalho e Movimentos Sociais, da 
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. A pesquisa 
investiga características da vida de mulheres trabalhadoras, a fim de 
compreender sua dinâmica de vida, sua visão de família e trabalho, o papel por 
elas atribuído à educação, explorando a forma como pensam, sentem, vivem e 
dão significado a seu cotidiano, buscando entender, antes de tudo, como tal 
condição social é construída. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de campo 
que envolveu quinze mulheres, por meio de entrevistas semi-estruturadas, 
perfazendo um total de 32 horas de gravação, na cidade de Jataí – Sudoeste 
Goiano. O referencial teórico tem como base: Castel, Florestan Fernandes, 
Octávio Ianni, Habermas, Adorno, dentre outros. Os resultados encontrados 
apontam para o fato de que a inserção social das mulheres no mercado de 
trabalho continua limitada, bem como que a maioria delas encontra-se em 
situação de vulnerabilidade. Entretanto, percebemos que a participação na 
composição da renda familiar, em conseqüência da busca de sobrevivência, 
trouxe-lhes uma autonomia liberal no interior da família, a qual é percebida no 
confronto com a realidade social, representando rupturas com um padrão quase 
único de eterna dependência do companheiro.  
 
 
 
 
 
Palavras-chave: modernização, mulher, educação, família e desfiliação.   
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ABSTRACT 

 

 

Whatever comes up I do: woman and modernization in the Southwest of the 
State of Goiás, Brazil is a result of a research carried out in the Master’s studies 
in Education, enrolled under the Research Area: Education, Work and Social 
Movements, from the Faculty of Education of the Federal University of Goiás. 
The research investigates features of working women’s lives, in order to 
understand the dynamics of their life, their conception of family and work, and 
the role they attribute to education, exploring the way they think, feel, live and 
give meaning to their daily routine, trying to understand mainly how this social 
condition is constructed.  In order to do so, a field research was carried out, 
involving fifteen women, through semi-structured interviews, totaling an amount 
of 32 recording hours, in the city of Jataí, in the Southwest of the State of Goiás, 
Brazil. As the basis for this study I used theories by Castel, Florestan 
Fernandes, Octávio Ianni, Habermas, and Adorno, among other authors. The 
results point to the fact that the social insertion of women in the work market is 
still limited. Moreover, the majority of them are in a situation of vulnerability. 
Nevertheless, we noticed that their participation in the family income, as a result 
of their struggle for survival, has brought to them a liberal autonomy inside the 
family, which is perceived in the confrontation with the social reality, 
representing a break with an almost single standard of eternal dependence on 
their partner. 
 

Key words: modernization, woman, education, family, defiliation  
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INTRODUÇÃO 
 

 

“O que aparece eu faço:” Mulher e Modernização em Jataí-GO, é fruto 

da inquietação e busca sistemática para identificar de forma acurada a condição 

da mulher frente ao processo de modernização em Jataí, no sudoeste de Goiás. 

E também quais os desdobramentos que ocorreram no mundo do trabalho, na 

família, bem como na vida cotidiana.    

O estudo/investigação que ora é apresentado, antes de tudo é, uma 

tentativa de dar “voz” às mulheres e compreender, como a mulher é 

representada nas relações sociais, além de como elas mesmas se identificam 

neste contexto de luta diária por sobrevivência. No intuito de desvelar essa 

realidade, busca-se uma interlocução teórica que garanta melhor compreensão 

do objeto de investigação, no sentido dos desdobramentos práticos, 

sociológicos, políticos e educativos que a política modernizadora costuma 

imprimir na subjetividade de quem nela está. A busca se deu, portanto, para 

conhecer as relações concretas, ou seja, desnaturalizar, desmistificar, 

mediatizar o objeto, e assim produzir conhecimento a partir da relação; 

mulheres e modernização em Jataí.  

Para construir o cotidiano das mulheres como objeto de investigação, 

ampara-se numa determinada perspectiva analítica que compreende o 

cotidiano e a vida material, como produtores e comunicadores de significados, 

que compartilham e traduzem concepções de mundo, imbuídas por 

representações sobre poder e política. Nesse sentido, as contradições aqui 

apresentadas partem da observação e análise do cotidiano de mulheres. 

Pela cotidianidade também se apreende a cultura política. Dagnino 

(2002) e Cruz (2005) compreendem que as dimensões discursivas da cultura 

materializada nas práticas e nas experiências sociais, iluminado e enfatizado 

pelo que as relações expressam, produzem e comunicam como cultura política. 

Ou seja, como significados, que só a análise mediada apreende as conexões 

de sentidos para o pensar e o agir. Realça-se que em momento nenhum esta 

investigação opõe homens e mulheres; o foco são as relações que recortam a 

vida das mulheres, compreendidas em seu contexto e não dele isoladas.  
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O conceito de desfiliação que permeia a análise refere-se ao processo 

de instabilidade das situações, no mercado de trabalho. A instabilidade que se 

constitui para Castel (1998), a nova questão social contemporânea. Esse 

conceito contrapõe-se à idéia de inclusão tão em voga. A reflexão não se 

orienta pela idéia de inclusão ou exclusão social, e sim, pela frágil integração 

social, à precariedade, à vulnerabilidade da condição de trabalho. Em outras 

palavras, a desfiliação se refere à crescente perda dos laços sociais – direitos 

sociais – instituídos com base no trabalho formal e que à medida  que amplia o 

trabalho informal e precarizado ela aumenta.    

O conceito de trabalho, é aqui entendido não como “relações técnicas de 

produção, mas como suporte privilegiado de inscrição dos cidadãos na 

estrutura social” (Castel, 1998, p 24). Falar de desfiliação – esclarece Castel – 

não é ratificar uma ruptura, mas reconstituir um percurso, já a exclusão é 

estanque. Designa (...) estados de privação (Castel, 1998, p. 26).  

É com o mote, de adotar o conceito de desfiliação e não de exclusão –

posicionamento político. Para tanto, esse estudo considerou o conjunto da 

sociedade, uma vez que é através das mutações no trabalho que a própria 

natureza dos laços e vínculos constituem o centro das relações sociais. Nelas, 

encontram-se em jogo as mulheres que têm papel fundante na recriação ou não 

desses laços.  

Modernização, outro conceito essencial que permeia a reflexão, está 

diretamente relacionado com o processo de mudança econômica, política, 

social e cultural – projeto direcionado – que se efetivou na busca de padrões 

mais “avançados” de tecnologias e organização política. Processo este 

suscitado por um projeto de fora, que se impôs aos países ditos 

subdesenvolvidos, dentre eles, o Brasil.  

A liberdade na acepção liberal constitui-se na categoria de análise 

instituída no e pelo objeto de pesquisa. Liberdade liberal não se refere à 

participação pública e ao aprofundamento da democracia. Mas sim, à liberdade 

moderna, privada e privativa, com a qual as  mulheres sujeitos dessa pesquisa 

encontram se “encantadas”, elas vivenciam uma liberdade da e na 

necessidade, e não a da ação, o que mina a capacidade política de agir 

coletivamente e fortalece o individualismo e atitudes paliativas. A mulher, ao 
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tomar essa noção de liberdade para si, fazendo o que aparece para dar conta 

das necessidades elementares, isola-se. O isolamento destrói a capacidade 

política. 

Para efetivar a pesquisa de campo, foram selecionadas mulheres de 

diferentes idades, na faixa etária de 20, 30, 40 e 50 anos, dando particular 

importância à fala espontânea de experiência de cada uma delas. A partir 

daquelas experiências, procuramos apreender como o trabalho, a solidariedade 

e a família significavam na vida, no pensar e no agir das mulheres. Em relação 

ao procedimento de pesquisa, utilizamos entrevistas semi-estruturadas, em que 

as mulheres falavam abertamente sobre sua vida e vivência.  

A investigação foi realizada no município de Jataí, situado na região 

Sudoeste do Estado de Goiás, o qual se destaca pela produção agro-industrial. 

Porém, esta alta produção se restringe aos grandes produtores, e, se nos 

últimos anos a região atraiu um grande número de empresas, muito maior foi o 

número de trabalhadores e trabalhadoras que para lá foram, em busca de 

emprego. Dessa forma, objetivamos desvelar como se deram a correlação de 

forças e o jogo de interesses, travados entre os segmentos sociais que 

“promoveram” a modernização de Goiás, observando que as tendências e 

estratégias ocorridas em Jataí parecem aplicar-se também às demais regiões 

do país. 

 O trabalho está assim organizado: 

O primeiro capitulo enfoca as mudanças que ocorreram a partir da 

implementação do projeto modernizador no Brasil; analisa as condições que 

engendraram, desde uma perspectiva ampla, a modernização; o princípio de 

ação que orientou a política nacional; aborda as principais características 

assumidas esse processol, com base no pensamento sociológico brasileiro, em 

destaque Florestan Fernandes e Otávio Ianni. Como desdobramento dessa 

reflexão, explicitam as questões que conferem à pratica modernizadora 

relevância no trato da questão social.    

No capitulo segundo, enfoco o contexto de modernização agro-

industrial em Goiás, bem como, a função que Goiás passou a desempenhar no 

projeto nacional, apontando as transformações que ocorreram no Estado, 

principalmente no sudoeste goiano; bem como, as implicações que a 
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modernização trouxe para a vida das mulheres em especial. O escopo é, então, 

a inserção das mulheres no mercado de trabalho, que possibilitou um 

determinado modo de ser, mulher assalariada.  

No terceiro capitulo identifica-se se a inserção das mulheres no 

mercado de trabalho remunerado, combinada com a crescente participação 

delas na renda familiar, está diretamente relacionada com a liberdade liberal. 

Reflete também como vive e o que faz o trabalhador competir na luta pelo 

emprego. E sobretudo como a sociedade capitalista, em suas estruturas, 

instituiu e consolidou, ao longo do período de modernização, os elementos da 

contradição em que opera a produção material e simbólica de bens e serviços e 

a vida das mulheres. E ainda, a forma como essas alterações afetaram a 

inserção do trabalhador nas questões sociais que foram se configurando.  

Nas considerações finais aponto que os sujeitos aqui analisados não 

estão isolados num vazio histórico-cultural; pelo contrário, são sujeitos 

determinados em situações determinadas, que fazem sua própria história, 

diante de situações dadas. Dessa forma, a investigação, buscou conhecer e 

(re)conhecer o papel da mulher nos novos processos em curso na chamada 

sociedade contemporânea. Nesse sentido, as contradições que emergiram das 

entrevistas sobre a vida de mulheres permitem afirmar que a inserção das 

mulheres no mercado de trabalho sob as condições de modernização que se 

“desenvolveram” no contexto de economia agro-exportadora dependente, 

absorveu o trabalho da mulher, por ela representar uma força de trabalho que 

se submete às novas exigências, com menor custo. O trabalho da mulher 

representa ainda a garantia dos mínimos vitais necessários à sobrevivência da 

família para consumir e procriar. Essa evidência suscita nova angústia, o 

aumento quantitativo das mulheres que chefiam a família nesses espaços, o 

que  demandaria uma nova pesquisa. Por fim, a análise e a exposição que se 

seguem apresentam um recorte da realidade destas mulheres, dentre tantas 

outras possíveis. 
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CAPÍTULO I 

 

 

O CONTEXTO HISTÓRICO-ECONÔMICO DA MODERNIZAÇÃO EM 

GOIÁS 

 

 

A história projeta o homem em um passado que 
se faz presente ou um presente que recupera o 
passado (...) não existe a negação do passado 
pelo futuro mediante um presente que coloca o 
homem em tensão com sua época. 

 

 

Florestan Fernandes  

 

 

Este capítulo aborda as principais características assumidas pelo 

processo de modernização no Brasil, com base em um referencial teórico 

constituído pela literatura clássica do pensamento sociológico brasileiro, 

entre eles Florestan Fernandes e Otávio Ianni. Optamos por estes autores 

por eles fazerem uma leitura concisa desse tema, apontando as 

confluências e contradições do capital, tendo como mote a expansão 

heterogênica do capitalismo que atinge todo o país. Antes de sublinhar as 

características desse fenômeno em Goiás, é fundamental apreendê-lo em 

sua amplitude, uma vez que o projeto de modernização implantado e 
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consolidado no Brasil teve início na região Sudeste e, posteriormente, 

envolveu as demais regiões, entre elas a Centro – Oeste.  

O objetivo deste capítulo é enfocar o contexto de modernização 

agro-industrial em Goiás, bem como a função que Goiás passou a 

desempenhar no projeto nacional e, a partir daí, apreender as 

transformações que ocorreram no Estado, principalmente no sudoeste 

goiano, e as implicações que a modernização trouxe para a vida cotidiana 

das mulheres. Entendemos que, embora sejam muitas as análises que 

tentam explicar o processo de modernização, somente a partir de fatores 

internos, cuja compreensão enfoca muito mais um movimento de defesa 

diante do abalo da crise mundial de 1929, do que de investida do próprio 

capital em escala mundial, ao tratar da modernização, deve-se levar em 

conta o panorama mundial em que o Brasil se incorporava e as 

transformações importantes nos conceitos de trabalho, família, relações 

sociais, que aqui serão discutidos. 

Convém ressaltar ainda que a análise aqui empreendida pauta-se 

numa perspectiva cujo fundamento compreende que o processo de 

modernização possibilita a expansão do capitalismo no território brasileiro, 

sem que este se modernize como um todo, dado que este não era o 

principal desígnio daquele processo. Nesse sentido, este trabalho aborda o 

declínio da hegemonia da agricultura de exportação, bem como as ações 

do Estado no setor industrial no contexto de urbanização, mas que não se 

restringem ao meio urbano.   

Dessa forma, o contexto da modernização em Goiás fez parte de 

um dos desdobramentos da expansão capitalista que se verificou no 

período. Além disso, a inserção de Goiás se deu por definição da 

peculiaridade, no âmbito nacional, de sua localização geográfica e, 

sobretudo, das potencialidades que interessavam ao modelo de 

desenvolvimento em curso.  
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1.1  “Tempos de crise são assim tempo de modernização”  

 

 

Para o Brasil, a quebra da bolsa de Nova Iorque – crise de 1929 – 

significou sérios problemas, visto que ela tornou aguda a crise de produção 

e exportação do café. Este era o principal produto de exportação do Brasil à 

época, e a crise em torno dessa monocultura já vinha se arrastando e 

sendo mantida pelo governo brasileiro, que subsidiava a produção e a 

comercialização. Para sair da crise, parte do grupo agrário-exportador 

tradicional migrou com seu capital, para compor o novo grupo industrial-

urbano ‘moderno’. Entretanto, a mudança de atividade econômica não 

representou, em igual medida, mudança da mentalidade conservadora, 

concentradora de poder e de privilégios; em vez disso, intensificou a 

relação do privado patrimonialista com o Estado. 

A complexidade gerada pela crise de 1929 provocou, como 

principal desdobramento, a diversificação da economia brasileira. Por essa 

época, disseminou-se a idéia de que o Brasil precisava de um Estado forte 

e centralizador, como uma forma de corrigir as distorções geradas pela 

crise. Foi, portanto, diante da crise econômica que o setor agrário-

exportador passou a sofrer forte intervenção estatal. Nesse sentido, 

concordamos com Gomes (1998), ao afirmar que “tempos de crise são, 

assim, tempos de modernização nos quadros mentais e nos projetos 

políticos” (p. 491). Para essa autora, a crise econômica vinha desde o fim 

da Primeira Guerra Mundial, bem como do triunfo da Revolução Russa, cuja 

protelação de evidências vinha sendo garantida por forte intervenção 

política. Gomes assegura que transformações assim possibilitam reflexões, 

seja para “compreender melhor o que aconteceu, seja para se planejar o 

futuro”. (p. 491).  

É, portanto, desde a década de 1920 que palavras como “atraso” e 

“decadência” circulam no mundo todo; no Brasil, passaram a ser utilizadas 

como justificativa para quase todas as reformas políticas e econômicas e, 

sobretudo, para as investidas do capital.  
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[...] inclusive porque aqui entre nós, redimensionando uma 
demanda que era mundial, começavam as preocupações com 
os preparativos do que deveria ser a grande comemoração do 
Centenário da Independência, a se dar em 1922. 
Comemorações como essa costumam mobilizar os 
governantes e a sociedade em geral, pois são sempre uma 
oportunidade e um convite especial à realização de balanços, 
quer com objetivo de engrandecimento, quer com explícita 
intenção crítica. Por isso, políticos e intelectuais estão 
particularmente nelas envolvidos, uma vez que têm como 
atribuição específica a produção de análises que permitam a 
compreensão da realidade do país, com base nas quais serão 
construídos projetos visando seu maior progresso. Em síntese, 
explicações sobre as causas do “atraso” e idéias sobre as 
possibilidades de “modernização” (GOMES, 1998, p. 492). 

 

 

 Nos momentos de crise, vários prognósticos sobre as possíveis 

causas dos atrasos e as possibilidades de superá-lo garantiam o debate e a 

busca de soluções. O fato é que, ainda segundo Gomes, muitos eram os 

projetos existentes, pois muitas eram as modernizações consideradas 

possíveis e desejáveis.  

Mas uma coisa é certa, os projetos foram se distanciando do ideal 

liberal que tinha como referência a França e, grosso modo, foram 

aproximando-se de um projeto de modernização pautado na economia 

urbano-industrial, tendo como protagonista um Estado autoritário para 

efetivar esse projeto, de forma que “atraso” passou a ser entendido como 

sinônimo de rural1. Assim, a modernização foi, em primeiro lugar, uma 

construção ideológica, ou seja, uma visão de mundo que identificava o 

atraso como prejudicial à nação, por isso devendo ser urgentemente 

superado para o bem de todos. Nessa conjuntura ideológica, ocorreu no 

Brasil a revolução de 1930, que visava combater o modelo agro-exportador 

                                                        

 
1
 Dentre os intelectuais desta época que apontam as causas do “atraso” na tradição rural, o de 

maior destaque foi Oliveira Vianna, que também exercia forte influencia política. Na visão deste 
autor, somente um Estado autoritário podia minar os localismos e possibilitar uma nação forte 
(GOMES, 1998).   
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e criar condições para a industrialização. Esta escolha fez surgir uma 

classe assalariada.  

 

 

O desenvolvimento econômico, social e político do Brasil, 
simbolizado na industrialização acelerada, foi o resultado de 
uma seqüência de rompimentos políticos e econômicos 
internos e externos. Grosso modo, ocorreram entre a Primeira 
Guerra Mundial e o Golpe de Estado de 1964. A 
democratização das relações políticas e sociais, a expansão 
do sistema educacional, a conquista de direitos políticos e 
benefícios sociais, por parte das classes médias e operárias 
inclusive em certas regiões agrícolas, além de outras 
transformações institucionais importantes, foram a 
conseqüência e o componente da ruptura político-econômico 
ocorrida nessa época (IANNI, 1968, p. 8). 

 

 

O Estado passou, então, a subordinar a classe trabalhadora ao 

poder político e tratou de regulamentar os sindicatos dos trabalhadores, 

configurando-os aos interesses do Estado nacional desenvolvimentista. 

Nesse novo contexto industrializante, passou a ser considerado cidadão 

quem tivesse carteira de trabalho. Analisando os desdobramentos dessa 

investida capitalista avalizada pelo Estado, Ianni (1968) pontua as 

seguintes considerações: “Examinada de uma perspectiva histórica, a 

industrialização ocorrida no Brasil já permite algumas revelações muito 

caras” que são: 

 

 

a. A ruptura parcial e a recomposição (sucessiva e 
alternadamente) das relações políticas e econômicas com a 
sociedade tradicional e com os sistemas externos.    
b. A frustração das tentativas de implantação de um modelo de 
desenvolvimento econômico autônomo. 
c. A combinação dos modelos exportador, substituição e 
associado, ou internacionalista, num sistema econômico 
heterogêneo e contraditório.   
d. A participação crescente do Estado no comando do 
processo econômico.  
e. A transformação da região Centro-Sul (com centros nas 
cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte) em 
núcleos hegemônicos na economia nacional. 
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f. A formação dos movimentos de massa, com estruturas 
políticas e ideológicas de sustentação do poder político 
orientado para o desenvolvimento industrial (IANNI, 1968, p. 
35)  

 

 

Essas transformações introduzidas por Getúlio Vargas revelam, na 

verdade, a materialização do populismo por ele engendrado, e não o caráter 

democrático de um Estado comprometido com a sociedade.  

 A mentalidade oligárquica e, portanto, paternalista permaneceu, 

permitindo que o pensamento revolucionário no Brasil assumisse contornos 

peculiares, e, em razão disso, que houvesse uma série de conflitos, como a 

“Revolução de 30”2. A partir dela, o capital se apoiou no poder econômico 

do Estado para se estabelecer e ampliar-se, de forma que, através da 

crescente intervenção do governo, foi impulsionado o desenvolvimento 

econômico industrial do país em regiões especificas. Por sua vez, a 

organização de fato dos trabalhadores como classe não ocorreu, sendo 

incentivada e financiada pelo poder estatal um movimento de massas que 

dava suporte às mesmas idéias.  

  

 

É inegável que a industrialização no Brasil ocorreu no 
acaso das flutuações das relações externas. As condições 
econômicas, sociais e políticas internas, que foram as 
bases efetivas dos surtos de desenvolvimento industrial, 
somente puderam ser dinamizadas devido às oscilações e 
rupturas havidas nos vínculos do Brasil com a Inglaterra, a 
Alemanha, a França, os Estados Unidos e outras nações. 
Por essa razão, a história da industrialização no Brasil é ao 
mesmo tempo a história das relações com os países que 
desempenham papeis hegemônicos (IANNI, 1968, p. 23). 

 

 

                                                        
 
2 A Revolução brasileira se constituiu de uma série de conflitos iniciados na década de 1920 e 
que tiveram, na Revolução de 1930, um ponto alto. Esses conflitos denunciavam rupturas no 
sistema oligárquico-rural e pronunciavam a implantação gradual da ordem econômica industrial 
capitalista. Contudo, a “revolução de 1930 foi só o primeiro passo para o Estado Novo, porque 
assim o disseram e quiseram os ideólogos desse regime” (GOMES, 1998, p. 512).  
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O que o governo de 1930 cria de novo são “políticas nacionais”, 

que visam unificar o Brasil, política e economicamente, representando um 

passo importante para a “escolha” do modelo de modernização que o Brasil 

implementou. O Estado foi, então, posto a serviço dos capitalistas e não 

dos trabalhadores, e essa política foi a forma mais adequada que, no Brasil, 

encontrou-se para garantir a intensificação do processo de acumulação de 

capital, seja ela agrária ou industrial.  É nesse contexto que o Estado, na 

figura do presidente da época, Getúlio Vargas, implementa, a partir de 

1930:  

 

 

Uma legislação de tipo corporativo que estabelecia o 
controle do Estado sobre as organizações de “empregados 
e empregadores”, e um conjunto de leis trabalhistas e 
previdenciárias que definitivamente determinava a 
intervenção do Estado no mercado de trabalho. Vinculada a 
essa inusitada expansão do poder público e quando da 
reconstitucionalização do país, experimentava-se uma nova 
forma de representação política nos parlamentos, não mais 
partidária, pois fundada na organização dos interesses 
profissionais, via sindicatos oficiais (GOMES, 1998, p. 513-
514).  

       

 

O governo, ao intervir nesses conselhos, procurava assegurar a 

despolitização do debate, que era feito por categorias e não por classes, e 

assim o Estado mantinha o controle, desarticulando o movimento maior de 

classes. O Estado buscava ainda impedir o surgimento de classe portadora 

de voz com a repressão policial. Para Gomes, essa nova forma de 

representação política possibilita  

 

 

Novos arranjos institucionais, permitindo um Estado 
corporativo que, ao mesmo tempo, separa os indivíduos – 
agrupando-os em diversas categorias profissionais por 
sindicatos – e os reunia pela hierarquia global e não conflitiva 
de uma ordem social corporativa (GOMES, 1998, p. 517).  
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Os sindicatos passam então a deter representação política e 

recurso, por meio da criação de recolhimento compulsório do imposto 

sindical. Assim, o monopólio da representação constituiu o sindicalismo 

brasileiro, e os trabalhadores, que se disciplinavam para a exploração 

capitalista, viram-se “respeitados”, uma vez que contavam com 

reconhecimento legal.   

Essa sociedade, que buscou combinar trabalho e proteção, 

concedeu ao assalariamento um status que este jamais possuíra no 

passado, o que significa dizer que, nela, ser assalariado passou a 

representar não "apenas receber um salário, uma retribuição monetária, 

mas um certo número de garantias e de direitos, essencialmente direito ao 

trabalho e à proteção social" (CASTEL, 2005, p. 2). Na raiz da sociedade 

salarial está o "compromisso social" batizado de Estado de Bem-Estar, uma 

pseudo-implantação e incorporação no Brasil, que se impôs a partir do 

Segundo Pós-Guerra, particularmente nos países da Europa ocidental. 

Os trabalhadores, nesse contexto, já tinham o que lhes ser tirado, 

os direitos trabalhistas; quer dizer, no Estado Social corporativo, os 

trabalhadores percebiam “vantagens” e, consequentemente, temiam que 

estas lhes fossem tiradas. Assim, embora reconhecessem a distância que 

os separava dos patrões e do poder do Estado, cada um tinha um lugar e 

deveria ficar nele, para manter os benefícios adquiridos, que, por ora, os 

colocavam em situação superior aos que não tinham emprego. 

Outros dois fatos que convém ressaltar são a convocação, em 

1933, de eleições para uma Assembléia Nacional Constituinte e a 

promulgação, em 1934, de uma nova Constituição Federal, a qual, dentre 

outras coisas, reconhecia o voto de mulheres. Estas passaram, assim, a ser 

reconhecidas no mundo da política. Essa incorporação facilitava o 

reconhecimento no mundo do trabalho e o conseqüente assalariamento, 

nuanças que barateavam os custos de produção, uma vez que 

aumentavam a oferta da mão de obra trabalhadora a ser requisitada pela 

indústria, quando bem lhe conviesse.      
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  O Estado, a favor do mercado, atuou restringindo os direitos 

sociais, para os “conceder” em momentos apropriados e pontuais3. No caso 

brasileiro, na implantação da face provedora do Estado, as ações se davam 

quase que exclusivamente com programas, e não com políticas sociais. 

Dessa forma, o Estado constitui-se o principal regulador do mercado e 

parceiro dos capitalistas. Por outro lado, grande parcela da população 

esteve alijada do processo de “desenvolvimento”, não tendo acesso às leis 

trabalhistas, dado que o essencial na política getulista não foi os direitos 

dos trabalhadores, mas o capital. Assim, os direitos são estendidos aos 

trabalhadores à medida que estes interessam ao capital.    

Nesse período, ocorre um redirecionamento da economia brasileira, 

que intensifica a produção, buscando redução de custos4 para as 

indústrias, que deveriam atender às demandas das populações urbanas 

cada vez mais crescentes, dado o processo de urbanização em curso. O 

período getulista foi marcado pelo estabelecimento da indústria nacional e 

pelo redirecionamento de bases da agricultura, que deveria também 

abastecer o mercado interno com produtos alimentares para a população 

urbana, bem como com matéria-prima para a indústria nacional. Esse 

processo ficou conhecido como substituição das importações e culminou 

com a criação do Ministério da Educação e Saúde e Ministério do Trabalho, 

Industria e Comércio. Dessa feita, também se instalaram escolas 

secundárias e profissionais, hospitais, caixas de pensão, aposentadoria, 

carteira de trabalho, estabilidade no emprego. Por isso, esse governante 

ficou conhecido popularmente como “o pai dos pobres”.  

Essa política de desenvolvimento permitiu que o meio rural, apesar 

de ser o financiador do meio urbano-industrial, passasse a ser subordinado 

a este. O papel que o meio rural passou a desempenhar, qual seja, 

financiar o crescimento econômico do país via indústria, fez parte do 

projeto de modernização do país. É nesse sentido que se pode afirmar que 
                                                        
 
3 Há uma importante peculiaridade na concessão de direitos no Brasil: os grupos políticos que 
assumem o governo, utilizam o Estado para concedê-los ou tirá-los, tornando-os importantes e, 
em muitos casos, definidores de conquistas eleitorais.  
4 Influência da orientação fordista, que visa minimizar os custos e maximizar o lucro, em função 
da produção e do consumo de massa.  
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tempos de crise foram também tempo de modernização; entretanto, essa 

modernização foi orquestrada pela elite e atendeu aos interesses do 

capitalismo, que se implantava não para modernizar a região, mas sim, 

para garantir a expansão do modelo econômico. Uma das ações que 

visavam por em prática o projeto de expansão capitalista, e que interessa 

destacar para efeito desta análise, foi a denominada Marcha para o Oeste. 

 

 

1.2  A marcha para o Oeste: uma estratégia capitalista 

  

 

O governo e seus ideólogos, mesmo em momento histórico 

diferente, fizeram esforços no sentido de promover o mito da epopéia dos 

bandeirantes ocorrida no período colonial. O intuito de resgatá-la era 

assemelhá-la à Marcha para o Oeste, objetivando a ocupação do interior do 

país. Essa justificativa procurava fundamentar-se numa tradição inventada, 

pautada num passado seletivo. Por tradição inventada entende-se  

 

 

um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras 
tácita ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza 
ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas 
de comportamento através da repetição, o que implica, 
automaticamente; uma continuidade em relação ao 
passado. [...]. Em poucas palavras, elas são reações a 
situações novas que ou assumem a forma de referência a 
situações anteriores, ou estabelecem seu próprio passado 
através da repetição quase que obrigatória. (HOBSBAWM, 
2002, p.09-10) 

  

 

Além disso, a promoção da expansão era também vista como uma 

solução, mesmo que parcial, para o problema da exclusão social, 

massivamente difundida pelos meios de comunicação, que se configuravam 

como forte ferramenta na formação do Estado-Nação. A idéia difundida, 
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então, é que o sertão significa decadência, atraso de um Brasil colônia que 

deve ser enterrado. 

A Marcha para o Oeste logra papel importante na integração das 

economias regionais, marcando de forma concisa a entrada de Goiás na 

lógica capitalista e barateando os custos da reprodução da força de 

trabalho, demandada na região Sudeste fornecendo alimentos. Assim, por 

meio da industrialização de uma região, foi possível a unificação da 

economia, garantindo o consumo de mercadorias industrializadas no Brasil, 

bem como a aquisição de matéria-prima das demais regiões para a 

produção industrial no sudeste. Dessa forma, estendia-se o poder do 

Estado a todo o país.  

Desde a década de 1930, as relações entre o rural e o urbano vêm 

sendo intensamente modificadas pelo ativo próprio das condições 

capitalistas de produção, como denota a visão idealizada dos processos de 

ocupação, que tem como pano de fundo objetivos políticos e econômicos 

imediatos. Nesse sentido, nota-se que a exploração das áreas de fronteiras 

se deu, principalmente, pelas culturas de exportação, que trazem em si um 

processo de concentração fundiária. Portanto, é importante ter presente a 

idéia de fronteira agrícola como uma estratégia de valorização capitalista.  

No caso brasileiro a expansão da fronteira teve muito mais um sentido 

econômico, do que de expansão humana, como tem pregado o discurso político 

ideológico. Portanto, ao invés de incluir acabou por excluir os que não estavam 

ligados ao capital, uma vez que seu principal objetivo foi ampliar o mercado e 

incorporar novos espaços de produção capitalista, um processo que está em 

permanente construção. Nesse processo co-habitam diferentes tempos e é na 

fronteira que esses tempos se expressam de forma particular, em razão desta 

constatação é que a fronteira como categoria de análise é e continuará sendo 

tão importante para que se compreenda tanto a constituição do processo de 

produção capitalista em curso no Brasil, bem como a análise teórica de um 

fenômeno historicamente constituído deve em primeiro lugar, considerar as 

pessoas que por força da constituição social são obrigadas a serem atores de 

uma peça, sobre cujo enredo elas não puderam opinar.  
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Destarte, além de construção ideológica, o significado de fronteiras é 

também segundo Borges (2004), representação intelectual, os pontos de vistas 

sobre fronteiras são divergentes, assim, esses pontos de vista não podem ser 

colocados numa mesma perspectiva. Há no campo teórico, divergentes 

concepções de fronteiras. Conforme Borges (2004). 

 

 

Otávio Guilherme Velho (1979) foi pioneiro na discussão 
acadêmica a respeito da fronteira na formação histórico-
espacial do Brasil. O autor adota a formulação de Cassiano 
Ricardo segundo a qual as bandeiras – atuando como 
fronteira em movimento – deram início à conformação da 
nação e à gestão do autoritarismo brasileiro. Percebe-se, 
com acuidade, a analogia que Cassiano Ricardo estabelece 
entre bandeira e Estado Novo, no processo de ocupação 
territorial, sugerindo estar em jogo na fronteira uma carga 
simbólica muito densa na construção do drama do encontro 
da nação com seu destino. (BORGES, p.229). 
 

 

É partindo dessa formulação que outras representações intelectuais se 

desenvolvem sobre fronteira, ora como um espaço de conflitos e litígios, um 

lugar onde as relações de poder são explicitadas econômica e culturalmente, 

pois se trata de espaços ocupados por grupos sociais distintos com interesses 

diversificados em contextos históricos diferentes, 

Outra ação significativa empreendida no governo getulista foi a 

criação da Fundação Brasil Central, em 1943, e a propaganda a ela 

veiculada, que, diga-se de passagem, não recorria à idéia de “atraso”, 

possibilitando a imigração para Goiás, devido à instalação de Colônia 

Agrícola Nacional5. Nesse sentido, Pessoa (1999) aponta que:  

 

 

[...] as verdadeiras razões da Marcha para o Oeste, 
especialmente quanto à criação das colônias agrícolas, eram a 
abertura de frentes fornecedoras de produtos alimentícios mais 

                                                        

 
5 O projeto visava à criação de oito colônias, mas somente duas foram plenamente implantadas. 
Uma na região que viria a ser a cidade de Ceres, no Estado de Goiás, e a outra em Dourados, 
no Mato Grosso.  
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baratos para os centros urbanos emergentes e a contenção de 
conflitos sociais já verificados em outras regiões do país, 
direcionando os excedentes populacionais para os vazios 
demográficos existentes (p. 47).  

 

 

Essa expansão em Goiás tornou-se importante não pela 

distribuição de terras, que não era seu principal objetivo. Na verdade ela se 

inscreveu num espectro possibilitador da expansão capitalista projetado 

pelo governo federal. Contudo, essas orientações dão-se a favor do capital, 

em prol de uma idéia de nação que unificava as regiões, de maneira 

política e econômica, permitindo também a intervenção estatal na economia 

agrária. Assim, vão se estreitando os laços que deveriam unir 

desenvolvimento e planejamento, e o ato de planejar passa a ser 

característica fundamental do Estado.  

A integração de Goiás é fortemente marcada pelas necessidades 

surgidas no próprio processo de expansão do capitalismo, como modo de 

acumulação. Sua participação visava garantir a ampliação do mercado 

consumidor.  Nesse período, a formação do território brasileiro é marcada 

pela expansão do espaço produtivo, mediante a inclusão de novas áreas ao 

processo de produção. Ao longo do tempo, a expansão se deu de formas 

diferentes e com características próprias, incorporando novas formas de 

ocupação, de produção e de relação com a terra e de trabalho.   

O que é importante destacar para efeito das análises empreendidas 

nesse estudo, são essas ações do governo que possibilitam disciplinar o 

trabalhador, tanto na cidade como no campo, por meio de intervenções 

estatais que visam à integração da economia. Essas ações abrem e 

incentivam a concorrência entre homens livres que podem se impor, graças 

à “coragem” de desenvolver o sertão. A marcha rumo ao sertão reforçava a 

idéia de que o Brasil necessita de um Estado interventor na economia.   

É fundamental destacar ainda que as décadas de 1930 e 1940 

foram marcadas por um disciplinamento dos trabalhadores, que passaram 

de “atrasados” para “modernos”. Além disso, cria-se uma cultura do 
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trabalho assalariado relacionada à cidade, e o que não é assalariado é tido 

como um não-trabalho. Assim, a “massa” sente-se participando política e 

economicamente da nação, reforçando como forma de relação entre Estado 

e sociedade, o populismo. 

O fim da era Vargas, na década de 1950, marcada por sua eleição 

e, posteriormente, por seu suicídio, em 1954, marca novos tempos de crise, 

e “tempos de crise são, assim, tempos de modernização nos quadros 

mentais e nos projetos políticos”.  Dessa vez, a crise vinha desde o fim da 

Segunda Guerra Mundial, com a derrota nazi-fascista, no âmbito 

internacional, bem como do esgotamento da substituição de importações, 

do aumento da ênfase dada à expansão territorial capitalista, e do 

agravamento com o movimento militar de 1964, no âmbito nacional. 

Novamente, lembramos que transformações assim possibilitam reflexões 

seja para, “compreender melhor o que aconteceu, seja para se planejar o 

futuro” (GOMES, 1998). 

A crise econômica que se verifica nessa fase da expansão 

capitalista brasileira tem como pano de fundo o impasse sobre os rumos 

que a economia do país deveria tomar. Outra vez, “muitos eram os projetos 

existentes, pois muitas eram as modernizações consideradas possíveis e 

desejáveis”. O diferencial é que, neste contexto, os Estados Unidos 

emergiram do pós-guerra com potencialidade para tornar-se potência 

econômica e, conseqüentemente, influência política, em razão de seu 

projeto imperialista, e pretendia também tornarem-se referência cultural, 

disseminando seus produtos e seu modo de consumi-los.   

Portanto, no contexto do modelo de expansão que o Brasil 

“adotou”, as estratégias utilizadas visavam à garantia de manutenção dos 

interesses das elites econômicas nacionais, regionais e locais – que 

souberam e puderam, pela acumulação capitalista e a influência política 

adquirida no momento imediatamente anterior –, que se aliaram a 

interesses internacionais. Na verdade, a estratégia Marcha para o Oeste 

não considerou as potencialidades tanto sociais quanto ambientais da 

população como um todo.  
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1.3 A modernização como teoria econômica 

 

 

Para Bernstein (1996), após 1945, o mapa internacional foi 

redesenhado por movimentos anticolonialistas, pelo fim do império colonial 

e pela hegemonia dos Estados Unidos. A política externa empreendida sob 

referência capitalista buscava aliados, e data deste período a constituição 

do denominado Banco Internacional para a Reconstrução e o 

Desenvolvimento (BIRD). O objetivo desse banco era “promover” o 

desenvolvimento dos chamados países subdesenvolvidos, tirando-os do 

“atraso”, para tanto, a defesa do crescimento econômico era fundamental. 

O problema em questão era como alcançar o desenvolvimento, e para 

responder a essa indagação, diferentes interpretações ganhavam 

relevância num cenário de disputa ideológica de modelos societários, quais 

sejam, capitalista, socialista e nacionalista. Muitos eram os projetos 

existentes, pois muitas eram as modernizações consideradas possíveis e 

desejáveis6.  

Larrain (1996) entende a modernização como processo de 

mudança econômica, política, social e cultural. Para esse autor, a 

elaboração das Teorias da Modernização, atribuída aos sociólogos 

americanos do pós-guerra, fundamenta-se na dicotomia entre dois mundos: 

um atrasado – rural ou subdesenvolvido – e outro moderno – urbano, 

industrial, desenvolvido –, sendo que ambos os mundos estariam ligados.  

                                                        

 
6 Para essa reflexão é importante diferenciar o que seja: moderno, modernidade e 
modernização para que se possa apreender a situação em que vive-se em Goiás, 
especificamente mas que certamente identifica-se com outras regiões brasileiras. Pra 
Bottomore (1996), O moderno “carrega marcos da sociedade ocidental, incorporação do 
Estado-Nação e de soberania popular, significando industrialização e evolução científica e 
atribui papel sem precedentes à economia, tendo como princípio o racionalismo e o utilitarismo”, 
modernidade significa “Um conceito de contraste. Extrai seu significado tanto do que nega como 
do que afirma. Daí a palavra pode aparecer em diferentes épocas com significados amplamente 
diversos, dependendo do que está sendo negado e, em contraste, do que está sendo afirmado. 
Significa o declínio do Estado-Nação e o aparecimento das grandes migrações e contenção ou 
redirecionamento da industrialização” (p. 473-5) e modernização quer dizer “processo de 
mudança econômica, política, social e cultural que ocorre em países subdesenvolvidos, a 
medida em que se direcionam para padrões mais avançados e complexos de organização 
social e política” (p. 477) 
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As teorias da modernização, portanto, buscam identificar na 
organização e/ou história dos países as variáveis sociais e os 
fatores institucionais cuja mudança foi crucial para o seu 
processo de desenvolvimento a fim de facilitar esse processo 
nos países em desenvolvimento recente (p.478).  

 

 

 Nos modelos explicativos dos cientistas norte-americanos, a 

cultura tradicional é sinônimo de subdesenvolvimento, e a modernização é 

vista como evolução dos sistemas sociais. A idéia é seguir os passos do 

Ocidente, inclusive com seu auxílio em investimentos e transferência de 

tecnologias; para tanto são necessárias “elites modernizantes”, com 

habilidade de levar ao desenvolvimento e, o mais importante, cultivar a 

ordem. O atraso, nessa interpretação, é visto como uma condição originária 

que deve ser superada. No caso específico do Brasil, objetivou-se suplantar 

fases do desenvolvimento, acreditando que o país poderia pular etapas.  

Analisando a teoria de André Gunder Frank, Bernstein (1996) 

afirma que, para este, a situação de subdesenvolvimento é criada e não 

herdada; ela advém da incorporação desses países à economia mundial, a 

partir do século XV, com a expansão européia. Assim, ao que parece, as 

formas sociais tradicionais ou “pré-capitalistas” eram, na verdade, 

capitalistas, visto que, ao fornecer excedentes para a metrópole, numa 

troca desigual, configurava-se uma divisão social do trabalho internacional. 

Logo, o caminho para o desenvolvimento da economia brasileira passaria 

pelo “desengajamento” da economia mundial.  

Segundo Bernstein (1996), intelectuais latino-americanos, 

destacando-se entre eles Fernando Henrique Cardoso e E. Faletto, fizeram 

parte deste debate, defendendo a idéia de que o capitalismo, ao contrário 

de destituir o subdesenvolvimento, conservava, combinando no intuito de 

manter acumulação. No Brasil, a saída para o desenvolvimento e ou 
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modernização foi tarefa do Estado, com bases nacionalistas, como vimos 

anteriormente.  

Segundo Liedke Filho (1995), no final da década de 1950 e início da 

de 1960, Florestan realizava no Brasil uma explicação macro-sociológica 

do subdesenvolvimento econômico. A tese principal defendida é que o 

subdesenvolvimento é uma forma específica de realização do capitalismo 

mundial, que, por sua vez, significa uma forma particular de revolução 

burguesa, despojada de qualquer elo revolucionário. Contrapondo-se a 

todas as visões dualistas, lançava argumentos que se opunham ao dos 

teóricos da modernização, ou seja, que a revolução burguesa se consolida 

através do fortalecimento do capitalismo periférico. Para Florestan: 

 

 

Os países centrais estavam interessados no fortalecimento 
das burguesias da periferia. Era-lhes vital fortalecer o 
capitalismo da periferia – e, com ele, as burguesias 
nacionais dependentes – como um recurso extremo para 
impedir a irrupção de revoluções socialistas e a 
universalização do socialismo (FERNANDES, 1978, p. 98-
99). 

 

 

Segundo o autor, esse tipo de expansão se configura como uma 

forma retardatária de revolução burguesa, visto que ela pretende conciliar 

potencialidades econômicas, sociais e políticas das multinacionais dos 

países que já são hegemônicos, das burguesias nacionais dependentes e 

de um Estado burguês ditatorial. Com isso, visa manter interesses 

puramente concentradores, todos convergentes na defesa de um mundo 

para o capitalismo. Isso propicia o que Florestan denominou de regime 

instrumental para a dominação das burguesias periféricas, com o fim último 

de impedir uma revolução de baixo para cima. 

Ainda segundo Liedke Filho (1995), a tese de Florestan permite 

alertar para os efeitos de uma consolidação capitalista. Segundo ele, se 

uma burguesia nacional dependente conseguir a industrialização maciça, 

associada com capital e tecnologia externos, haverá uma relativa 
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possibilidade de produzir uma revolução burguesa, no sentido de uma 

transformação estrutural. Para que isso não venha a ocorrer, é essencial 

que haja uma burguesia interna que garanta uma certa hierarquização e 

controle de poder e prestígio. Caso a modernização ocorra em um país de 

forma hegemônica, corre-se o risco de haver transição direta para o 

socialismo, o que não tipifica o caso dos interesses que o grande capital 

tem para com as nações capitalistas dependentes da periferia. É este 

canário que circunscreve a modernização da agricultura em Goiás, como 

será evidenciado a seguir.   

   

 

1.4 O papel da agricultura na modernização  

 

 

A agricultura, que antes era vista como apêndice da modernização, 

ganha outro relevo. O crescimento econômico a coloca em cena, e novas 

análises são feitas: uma corrente via a agricultura como o entrave ao 

crescimento econômico, o lugar do “atraso”, de baixa produtividade, com 

predomínio de características “feudais”, e apontava como solução uma 

reforma agrária. Outras interpretações viam a agricultura como parte 

significativa do processo de expansão capitalista, cujas bases deveriam ser 

otimizadas pelo Estado, ordenando este setor para conseguir tirá-lo do 

atraso e levá-lo a gerar lucro. 

E a solução passaria por uma modernização da agricultura. Grosso 

modo, essa interpretação sobressai-se no debate e ganha corpo em 

discussões que visam à forma adequada de modernização da agricultura. 

Essa opção não deixava margem para uma divisão social da terra, a 

estrutura fundiária permanecia concentrada em grandes propriedades e que 

contribuía para uma crescente valorização fundiária das terras. Como a 

reforma fundiária não era o foco, desde o início da industrialização havia 

uma forte ligação entre os grandes proprietários, o capital urbano-industrial 

e o Estado.    
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Nas palavras de Mello e Novais (1998), o que estava em jogo eram 

dois modelos de sociedade urbana de massas: de um lado, um capitalismo 

selvagem; do outro, um capitalismo domesticado por valores modernos de 

igualdade social e de participação democrática. Portanto, 1964 representou 

a imposição pela força de uma das formas possíveis de sociedade 

capitalista no Brasil, que, ao contrário de promover a reforma agrária, 

reforçou o monopólio de terras.     

Em 1964, os militares assumem o poder e, com o discurso de 

segurança nacional, relacionam o atraso à forma que a agricultura estava 

acertada e alteram sua base, a partir de uma crescente associação ao 

capital externo. Assim sendo, recorremos ao contexto, visando apreender 

como o projeto de modernização pensado primeiramente para o urbano vai 

incorporando o rural, almejando impulsionar a expansão capitalista. Assim 

entendido, o campo não foi agente passivo, à mercê do Estado, pelo 

contrário, garantia suas bases de concentração e intensificação da 

produção com implementação de técnicas e tecnologias vindas de fora do 

país.        

A agricultura teve papel fundamental não só por abastecer a 

indústria com matéria prima e as populações urbanas com alimentos, mas 

também por transferir capital para o setor industrial e apropriar-se de 

relações distintas de produção, mesmo as não marcadas por aspectos 

capitalistas, como o assalariamento, para baratear custos de produção, 

atendendo à demanda urbano-industrial, sobretudo sem onerar os custos.  

É, sobretudo na década de 1960 que a linha divisória entre agricultura e 

indústria torna-se cada vez mais tênue, de difícil visualização.   

Essa unificação entre rural e urbano fica nítida com o crescente 

capital estrangeiro que passou a financiar a agricultura, para que esta 

incorporasse tecnologias que possibilitassem a maximização da produção, 

ou seja, visando à produção agrícola em escala industrial. Data do período 

militar – 1964-1984 – a intensificação da dívida externa, bem como a 

entrada de maior número de multinacionais no país, que as atraía com 

incentivos à exportação de produtos industrializados. Nota-se, também, o 
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aprofundamento nas relações com os organismos internacionais do pós-

guerra.  

As relações que aqui se estabelecem são as de uma expansão 

mundial dos padrões de acumulação capitalista, que envolvem a construção 

de um ideário pautado pelo dualismo, no Brasil, entre atraso e 

modernização; assim entendida, essa é a modernização a ser considerada 

aqui a da base da agricultura.  É nítido o interesse mercadológico de países 

desenvolvidos em tirar lucro desse atraso “natural” para vender e ou 

financiar a modernização. A intervenção estatal passa pela intensificação 

de financiamento da agricultura, que crescia como consumidora de 

maquinários, insumos, fertilizantes, e de relações de trabalho assalariado.  

O discurso promovido no espectro de “modernização” do país 

acabou sendo incorporado pelo senso comum, tornando-se verdade. 

Portanto, uma atenção redobrada permite perceber que o capitalismo utiliza 

o discurso de acordo com os interesses de grupos no poder, como a idéia 

de “atraso”, recorrente para justificar uma incorporação subordinada seja do 

Brasil, frente aos americanos, ou dentro do próprio país, do rural ao 

urbano-industrial; o trabalhador é absorvido também de forma subordinada. 

 

 

1.5 O lugar de Goiás na modernização 

 

 

O processo de industrialização em curso na região Sudeste gerou 

conseqüências regionais, para a integração nacional. Para Estevam (1998), 

as formas de capitais nacionais passaram a conviver, e, é claro, o capital 

industrial da região Sudeste – moderno – avança sobre o mercantil das 

regiões – atrasado. Entende-se, neste trabalho, que o processo de 

expansão do capitalismo foi hegemônico, atingindo todo o país, não só 

Goiás. Mas este, dada sua proximidade com a região Sudeste, sobressaiu-

se, uma vez que a distância também é contabilizada na composição do 

preço dos produtos alimentares. E estes produtos passaram a ser cada vez 
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mais requisitados para suprir as necessidades alimentares da força de 

trabalho empregada nas indústrias.7  

Embora as atividades desenvolvidas em Goiás até a década de 

1970 não fossem industrializadas, praticamente toda a produção estava 

voltada para o desenvolvimento da região Sudeste. Assim, era vantajoso, 

do ponto de vista do capital industrial, garantir infra-estrutura básica de 

transporte no Estado de Goiás, mas não o era em relação a industrializá-lo, 

dado que o lucro maior ficava justamente na venda de produtos 

industrializados para os setores tradicionais, o que é condizente com o 

processo de desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo.  

Com financiamentos que privilegiavam os grandes produtores, o 

pequeno proprietário, em grande parte, passou a ser absorvido como força 

de trabalho; às vezes, assalariado temporário; noutras vezes, em condições 

semelhantes às do trabalho escravo, denominado como trabalhador 

“volante”. Estes fatos evidenciam que também em Goiás o propósito 

capitalista seguiu o receituário das demais investidas, ou seja, o 

desenvolvimento foi articulado para garantir privilégios a quem já vinha se 

beneficiando do velho modelo agro-exportador. 

A emergência da urbanização e industrialização ampliava o 

contingente populacional de forma mais acentuada em algumas regiões do 

território brasileiro, nas quais se concentravam as indústrias. A ideologia 

propagada era a de que nas cidades havia melhores condições de 

acumulação e de vida; esta, por sua vez, imprime novos produtos, estilos 

de vida, comportamentos para homens, mulheres e crianças.  

Portanto, os fatos evidenciam que o papel do Estado de Goiás no 

processo de modernização serviu para baratear o custo de vida, por meio 

do fornecimento de alimentos mais baratos aos trabalhadores da região 

Sudeste, e absorver a oferta dos produtos industrializados produzidos no 

Sudeste. Assim, os efeitos da modernização afetam o cotidiano dos 

sujeitos, como será evidenciado a seguir.   
                                                        

 

6Sobre a chegada da Estrada de Ferro e a intensificação do comércio, bem como a chegada de 
imigrantes às terras goianas, ver Borges (2004). 
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1.6 A urbanização e seus efeitos  

 

 

Num período curto de tempo, entre 1930 e 1970, o Brasil, conforme 

apontam Mello e Novais (1998), conseguiu construir uma economia 

moderna, incorporando os padrões de produção e consumo dos países 

desenvolvidos. Assim, junto à fabricação de aço, petróleo, geradores, 

cimento, vidro, eletrodomésticos, centrais telefônicas, alimentos 

industrializados, chocolates, refrigerantes, cigarros, entre outros produtos, 

novos hábitos foram introduzidos, como, por exemplo, o de comer fora de 

casa, os de higiene e limpeza da casa, os pessoais, com a incorporação de 

novos produtos, nova forma de vestimenta etc. Houve ainda uma maciça 

imposição do consumo de produtos oriundos da indústria farmacêutica, com 

suas vitaminas, vacinas, fortificantes, entre outros. As mudanças eram 

notórias e apontavam para a dinâmica das cidades. Viver bem passou a 

significar estar na cidade para ter acesso a todos esses produtos, que 

representavam modernização.  

 

 
Matutos, caipiras, jecas: certamente era com esses olhos 
que em 1950, os 10 milhões de citadinos viam os outros 41 
milhões de brasileiros que moravam no campo, nos 
vilarejos e cidadezinhas de menos de 20 mil habitantes. 
Olhos, portanto de gente moderna, “superior”, que 
enxergava gente atrasada, “inferior” (MELLO e NOVAIS, 
1998, p. 574). 

 

 

 Sob essa influência, as pessoas que moravam no campo, 

especialmente os jovens, não conseguiam deixar de se sentir atraídas 

pelas cidades. Foi assim que, em tão pouco tempo, um enorme contingente 

migrou para as cidades, “em três décadas – 1950, 1960 e 1970 – a 

espantosa cifra de 39 milhões de pessoas”, segundo Mello e Novais (1998, 

p.578). Para estes autores, a urbanização cria oportunidades de trabalho 
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“melhores ou piores, bem remuneradas ou mal remuneradas, com maiores 

ou menores possibilidades de progresso profissional, no setor privado ou 

público” (p. 581). É nesse quadro de expansão da economia que as 

desigualdades, tanto sociais quanto regionais, se afloram e se intensificam.   

 

 

São incontáveis as mulheres, antes mergulhadas na 
extrema pobreza do campo que se tornam empregadas 
domésticas, caixas, manicures, cabelereiras, enfermeiras, 
balconistas, atendentes, vendedoras, operárias, que 
passaram a ocupar um sem-número de postos de trabalho 
de baixa qualificação, alguns de qualificação média 
(MELLO e NOVAIS, 1998, p. 584). 

 

 

Essas novas trabalhadoras urbanas, em geral, “melhoraram de 

vida”, foi um movimento de “ascensão social” maior ou menor; a diferença 

passou a ser que, desta feita, outros valores penetraram nas famílias, ou 

seja, os valores mercantis. A família “considerada o centro da vida se torna 

um empreendimento cooperativo para a ascensão social”, de forma que os 

pais e a educação dada aos filhos “perseguem tenaz e sistematicamente a 

subida de renda e a elevação na hierarquia capitalista do trabalho. O meio 

é a iniciativa individual exercida no duro mundo da concorrência” (MELLO e 

NOVAIS, 1998, p. 589). Por isso se entende que a expansão do capitalismo 

trouxe consigo hierarquização do trabalho e disciplinamento corporal e 

mental.  

À intervenção estatal que Goiás já vinha recebendo, desde 1913, 

com a construção de ferrovia que liga o estado ao Triângulo Mineiro; a 

construção de Goiânia, na década de 1940, como a “moderna” nova capital; 

posteriormente, a construção de Brasília, em 1960, juntaram-se as 

intervenções advindas da Marcha Para o Oeste, abordadas anteriormente. 

Frente a esse conjunto, a nova dinâmica de acumulação impõe novas 

configurações a Goiás. Pessoa (1999), ao investigar como se deu a 

organização camponesa em Goiás, denuncia que a Campanha Nacional de 
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Educação Rural –1954 a 1960 –, na verdade, colocava em pauta a higiene 

e de certa forma, o disciplinamento do corpo do trabalhador. 

Frente ao exposto, é possível afirmar que as desigualdades sociais 

ampliaram-se com a industrialização e urbanização, uma vez que “a corrida 

desabalada pela ascensão social, é antes de tudo, uma corrida de 

miseráveis, pobres, remediados e ricos pela ‘atualização’ dos padrões de 

consumo” (MELLO e NOVAIS, 1998, p.604). Esses padrões, contudo, 

alteram-se constantemente; se, por um lado, para sustentar-se; por outro, 

para sustentar a voracidade do capitalismo. A chegada da modernização 

em Jataí, situado no sudoeste do Estado de Goiás, faz parte dessa 

demanda nacional por modificação das vocações tradicionais de cada 

região e da conseqüente adoção de novos padrões de produção e de 

consumo. Tal vocação, assim modificada, passa a ser produzir grãos para 

abastecer as indústrias no sudeste, corroborando de forma intensiva com a 

expansão capitalista e viabilizando a acumulação de capital. 

 

 

1.7 O local como interface do universal: Jataí 

   

 

 O sudoeste goiano, assim como o Brasil, experimentou mudanças 

econômicas, demográficas, sociais, culturais e políticas significativas nas 

últimas décadas do século XX. A entrada da mulher no mercado de trabalho 

remunerado, a melhoria de seu nível escolar e a diminuição no número de 

filhos é notável nesse período, podendo-se dizer que houve uma radical 

alteração nas práticas sociais e nos costumes. Não obstante, os ritmos 

dessas mudanças são distintos de uma região para outra dentro do próprio 

Estado, possibilitando a convivência do tradicional e do moderno como 

fenômenos que se conflitam constantemente.  

 

 

A região Sudoeste do Estado foi uma das áreas 
privilegiadas para o processo de integração da economia 
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do Estado à economia nacional, por sua proximidade aos 
grandes mercados do centro-sul do país e pelas relações 
de comércio tradicionalmente estabelecida com o Triângulo 
Mineiro. (LEAL, 2006, p. 53)  

    

 

Localizado a cerca de trezentos e vinte quilômetros da capital, 

Goiânia, Jataí encontra-se em uma região de convergência com os Estados 

circunvizinhos e com uma infinidade de outros municípios, de forma que 

sua posição geográfica permitiu-lhe ser estrategicamente utilizada como 

pioneira em diferentes momentos de ofensiva da “modernização”. Isso 

ocorreu quando da investida da criação de gado, da produção de banana, 

de arroz, de soja, de milho e da cana. Com importância econômica – detém 

o título de maior produtor de milho do país em 2005 – e política – foi nessa 

cidade que JK teria tomado a decisão de transferir a capital do país para o 

planalto central –, tanto regional quanto nacionalmente, Jataí foi inserido no 

processo de modernização como pólo de uma região com vocação para o 

desenvolvimento.   

Foi a soja, mas não somente ela, já que sua supremacia se viu 

ameaçada pelo milho e pela cana-de-açúcar, que deu o tom às mudanças 

no sudoeste goiano, caracterizando novas formas de produção e, 

conseqüentemente, novas relações socais. A monocultura mecanizada 

expulsa muitas famílias camponesas ou parte delas de suas atividades de 

subsistência fomentadas no campo, havendo um grande êxodo de mulheres 

que, na cidade, passam a desempenhar as mais variadas funções, para as 

quais estariam mais “predispostas” a rapidamente qualificar-se ou a se 

qualificar em serviço, fenômeno que faz expandir o setor de serviços e as 

profissões ditas de mulheres. 

 

 

As transformações no setor agropecuário nessa região, em 
particular, são desencadeadas no bojo das mudanças na 
economia nacional, que atingiram de forma diferenciada a 
agricultura e a pecuária. Até a década de 1970, o 
crescimento do setor agropecuário em Goiás baseava-se 
muito mais na utilização de áreas novas de cultivo do que 
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na utilização de melhorias técnicas e era marcado por 
baixíssimos índices de produtividade. (LEAL, 2006, p.53)  
 

 

É nesse contexto que as mulheres vêem-se na condição de 

assalariadas, condição esta que não foge da lógica das demais partes do 

país onde a economia mudou com a intensificação da produção. O modo de 

produção se altera e, com ele, o trabalho, o consumo e a condição da 

mulher, o que afeta diretamente a família. Esta fase e esta forma da 

modernização colocam novas demandas e novas responsabilidades para os 

trabalhadores em geral e, especificamente, para as mulheres, por elas 

reunirem condições que serão evidenciadas mais adiante.  

Para efeito da análise desta pesquisa, ressaltamos a inserção da 

mulher no mercado de trabalho, circundada pela intensificação do modo de 

produção e pela mudança nos padrões de produção, que transcende a 

esfera econômica e impõe outras alterações na vida como um todo. A 

modernização interfere no modo de vida da sociedade, exigindo 

modificações nas suas instituições e envolvendo elementos da cultura, da 

política, do trabalho, da educação, entre outros, e a mulher entra nesse 

processo como componente de suporte às mudanças. E estas dizem 

respeito, pois, aos aspectos econômico, político, cultural, social, religioso e 

ambiental. 

O contexto de mudanças que surgiram como desdobramento da 

modernização em Goiás contribuiu para que os indivíduos se sentissem 

cada vez mais envoltos pelas incertezas e, diante delas, lutassem como 

podiam para sobreviver. Todas essas mudanças na região podem se 

intensificar de forma mais grave ainda, uma vez que, dos cem pedidos 

apresentados pelos produtores do estado para a instalação de usinas de 

cana-de-açúcar em Goiás, 74 deles são para a região sudoeste. 

Conseqüentemente, novas mudanças virão, afetando em especial as 

mulheres, mão-de-obra preterida tanto no corte da cana como nas demais 

atividades necessárias para a produção dessa atividade fim. Assim, as 

mudanças, sejam elas em que aspecto for, são, o resultado histórico do 
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processo de desenvolvimento na particularidade capitalista de produção 

dependente. Como observa Melo (2003), Jataí; 

 

 

[...] não é fruto da dinâmica do ouro, mas sim das novas 
relações socio-econômicas que surgiram com o 
esgotamento da economia mineradora, especialmente da 
expansão de mineiros e paulistas no século XIX, para 
terras goianas e do desenvolvimento da agropecuária 
tradicional (MELO, 2003, p. 22).  

 

 

Na fase final do esgotamento do ouro em Minas Gerais, Jataí, em 

Goiás, era marcado pela economia mercantil advinda, sobretudo, da 

pecuária, esta marcada pelo trabalho familiar, às vezes escravo, e/ou como 

empreita. E, enquanto parte de Goiás estava ligada pela linha de trem, a 

região sudoeste goiana relacionava-se mais com outros estados do que 

com a Capital de Goiás, Vila Boa. 

 A cidade de Jataí, até o final da década de 1960, podia ser 

caracterizada como cidade pacata, onde as principais “autoridades” eram 

as que tinham proximidade com a vida familiar, muito ligada ao médico, ao 

professor, ao juiz e aos grandes “coronéis”. Eram relações sociais, culturais 

e institucionais muito mais do que econômicas. A cidade era um lugar de 

festas religiosas, do juiz, da cadeia, do cemitério, do barbeiro, do 

comerciante, do professor. As pessoas habitavam a fazenda, e essa prática 

perdurou até metade do século XX. As fazendas constituíam-se 

basicamente de um casarão, “cercadas de paiol, curral e extensos 

pomares, com o gado, e outros animais domésticos, circulando pelos 

arredores” (RIBEIRO, 2005, p. 90). 

 O sudoeste goiano, que era interligado por estradas boiadeiras, 

conectadas pelo “cantar” do carro-de-boi, estaria integrado à divisão social 

do trabalho pelo fornecimento de bovinos e de estradas para escoamento 

da produção. A construção da ponte Pênsil Afonso Pena, sobre o Rio 

Paranaíba, em 1909, favorece o intercâmbio com Minas Gerais e São 

Paulo. “Desde 1891, já se falava no adentramento dos trilhos de ferro no 
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sudoeste goiano” (MELO, 2003, p.42); porém, apesar de o cenário nacional 

estar em disputa de interesses sobre os meios de transportes, interesses 

estes que eram nacionais e internacionais, “como as vias férreas não 

chegaram ao sudoeste goiano, as estradas começaram a ser implantadas 

em 1918” (MELO, 2003, p.43). 

Na região sudoeste, Jataí continuava com a criação de gado como 

principal atividade, enquanto no sudeste (Catalão, Ipameri e outras), 

beneficiada pela estrada de ferro desde 1913, crescia a produção de 

agricultura, principalmente a do arroz. No que se refere a grãos, o sudoeste 

produzia quase que somente para a sobrevivência. 

 

 

Com a melhoria dos meios de transportes, as relações 
comerciais do sudoeste goiano com o Triângulo Mineiro 
estreitaram-se de tal forma que a economia de região 
permaneceu por muito tempo, voltada para Minas Gerais e 
de costas para o Estado de Goiás (BORGES, 2000, p.54). 
 

  

 Borges, que realizou pesquisa sobre a expansão da agricultura 

mecanizada em Goiás, entre os anos de 1940 a 1950, a qual demonstra a 

participação da região sudoeste no processo de modernização nacional, 

afirma que: 

[...] no município de Rio Verde, por exemplo, onde crescia a 
especialização da produção agrícola e iniciava-se um 
processo da modernização no campo, em dez anos a área 
cultivada se elevou de 11.200 para 31.362 hectares. Em 
contrapartida, no município de Jataí, registrava-se um 
decréscimo de 30% da área agrícola (p. 54). 
 

 

 A partir da década de 1970, Jataí tem um aumento significativo da 

população residente na zona urbana. O fluxo migratório aumenta em função 

de dois movimentos: a) vinda de imigrantes em busca de terras baratas, em 

ralação aos custos que tinham principalmente no sul do país, a serem 

“modernizadas”; b) vinda da área rural para a urbana dos “expulsos” pela 

modernização agrícola. Os primeiros habitam a cidade e produzem no 
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campo, e os segundos saem do meio rural em busca de uma “melhoria” de 

vida, intuindo ser necessário, antes de estudo um emprego na cidade. 

Esses movimentos trazem à tona, embora essa não fosse, ao que parece, a 

constatação desses atores, que a modernização é restrita e restritiva e não 

fora concebida para atender ao pequeno produtor, visto que este, antes 

totalmente integrado e pertencente à dinâmica social em vigor até então, 

passa a encontrar barreiras para “modernizar” sua propriedade. O capital 

dá aí mostras de que sua lógica concentradora deve ser implementada e, 

mais que isso, que a ideologia subjacente que o mantém serve de mote 

para providenciar a explicação majoritária de que faltava aos camponeses 

os saberes para essa “nova” fase progressista e desenvolvimentista.   

 Sendo assim, a sociedade jataiense ganha novos e complexos 

elementos, que costuram o tecido social; são novos produtos, serviços e 

profissionais que a modernização demanda. As relações sociais também 

acompanham as mudanças na estrutura econômica, bem como no modo de 

produção; e ainda, novos comércios são demandados, a saber: revenda de 

insumos, sementes, maquinários, além de assessorias técnicas e jurídicas, 

financiamentos, planejamentos, entre outras tantas. Com isso, mais 

mulheres são empregadas, como telefonistas, secretárias, recepcionistas, 

copeiras, cozinheiras, faxineiras, vendedoras, e destas, por outro lado, é 

exigida uma “outra mulher”, tanto para desempenhar as funções extras que 

executariam para além das que estavam habituadas – tripla jornada 

(trabalho, lar e escola) – quanto para as funções que, tendo baixo grau de 

escolaridade e inexperiência nas funções de “primeiro” enquadramento, 

executariam, como babás, lavadeiras, diaristas, passadeiras, cozinheiras, 

manicuras, cabeleireiras, vendedoras ambulantes e assim por diante, mas 

com o agravante de que as de “segundo” enquadramento, na maioria das 

vezes, não possuem carteira de trabalho assinada nem os direitos que esta 

traz. 

 A modernização tornou mais proeminente o aumento da 

população urbana e, como desdobramento, a ampliação da demanda por 

emprego, escolas, moradias, atendimento médico-hospitalar, entre outros 

bens. O desdobramento ocorre em vários planos, e a participação das 
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mulheres no mercado de trabalho é apenas um deles. Essa forma de operar 

permitiu o crescimento da demanda por escolas, requereu mais 

professoras, coordenadoras, merendeiras, secretárias, auxiliares de 

limpeza, geralmente funções ocupadas por mulheres. Já essa ocupação foi 

possível por apresentar como vantagem não só a baixa remuneração paga 

às mulheres, pelo fato de elas se disponibilizarem a jornadas conciliáveis 

com os serviços domésticos, e por isso admitirem menor remuneração, mas 

também a docilidade e a obediência às ordens superiores e à incipiente 

organização coletiva.  

Mas, uma coisa é uma professora universitária que emprega em sua 

casa uma ou duas funcionárias com carteira assinada, férias e décimo 

terceiro; e outra, bem diferente, é a auxiliar da creche que, quando tem 

funcionárias em sua casa, estas ocupam, na maioria, empregos precários. 

Dessa forma, o capitalismo “avançou” no território brasileiro, inclusive pelo 

desdobramento de sua constituição ontológica, evidenciando as diferenças 

e desigualdades econômicas e sociais.  

 Com esse “avanço”, amplia-se também a demanda por hospitais, 

clínicas, consultórios odontológicos, farmácias e, junto com estes, mais 

enfermeiras, médicos, dentistas, contadores, auxiliares de enfermagem, de 

limpeza, recepcionistas, telefonistas, atendentes e outras. Com a 

segurança que uma médica, por exemplo, pode oferecer aos seus 

funcionários – as garantias trabalhistas –, uma coisa é a mão-de-obra que 

uma médica ocupa em sua residência enquanto trabalha, geralmente, duas 

funcionárias, uma babá e uma ajudante, as quais, na maioria dos casos, 

terão carteira assinada. Diferente disso, é a situação da mulher 

trabalhadora que ocupa o “lugar” de outra que seja, por exemplo, auxiliar de 

enfermagem, geralmente uma faxineira ou lavadeira que trabalha em tempo 

parcial e sem seguridade. Para atuar como lavadeira na residência da 

auxiliar de enfermagem, seus filhos ou são colocados em creches ou com 

outros parentes, ou até mesmo com alguma jovem da periferia que esteja 

iniciando o ofício de babá. Há uma diferenciação na mão-de-obra das 
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mulheres que precisa ser evidenciada, porque nela está implícita a 

contradição gerada pelo poder aquisitivo que a mulher possui. 

 O processo de modernização da agricultura impõe nova divisão 

social do “trabalho”, tanto no campo, com o implemento de tratores, plantio, 

colheitadeiras, como na cidade, que se re-significa para dar suporte à 

efetivação desse processo no campo, rompendo com as relações 

tradicionais. Se, antes da intensificação desse processo, tinha-se um 

grande latifundiário que empregava um casal de caseiros no campo e um 

ou dois empregados na casa da cidade, sendo que esta ficava fechada a 

maior parte do ano ou habitada durante a semana pela mulher e os filhos 

em idade escolar, hoje há a demanda de mais profissionais, mas só na 

época de “plantio” ou “colheita”.  

A modernização da agricultura demanda também tecnologia e 

informação, e é nesse contexto que se instalam em Jataí, na década de 

1980, instituições de ensino voltadas para essa demanda. O comércio em 

Jataí passou por diversificação de produtos e serviços, redefinindo a 

divisão social do trabalho, ao criar novos postos e redefinir outros, como de 

transportes, armazenamento, serviços bancários e mecânicos, comércio 

agrícola, de maquinário, de peças e outros. Além disso, também se 

intensificou o comércio de construção, de vestuários, de eletro-eletrônicos, 

eletrodomésticos, concessionárias de automóveis e outros. Enfim, “o 

espaço urbano de Jataí expressa na paisagem os processos da sua 

formação socioeconômica, bem como as recentes mudanças nas estruturas 

econômicas e sociais” (MELO, 2003, p.123), visto que a maior parte da 

cidade é de formação recente, com exceção do centro comercial, que ainda 

mantém aspectos dos antigos casarões dos grandes fazendeiros.  

 A cidade de Jataí se encontra dividida nitidamente em seu aspecto 

arquitetônico. A parte alta conta com “modernas” casas do homem do 

campo “modernizado”, cujos terrenos passaram pela exploração imobiliária. 

Já as periferias possuem casas precárias, “construídas” pelo Estado ou 

pela Prefeitura, destinadas às pessoas que são reprodutoras de força de 

trabalho. Algumas casas são doadas e outras são financiadas pela Caixa 
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Econômica Federal, evidenciando a diferença de classe que o capitalismo 

aprofunda e intensifica, visto que nos primeiros bairros se encontram 

presentes os benefícios e serviços urbanos, enquanto no segundo há a 

carência destes e seus habitantes, oriundos do campo ou outras periferias 

distantes, tentam de várias formas sobreviver. Esse é o retrato da 

intensificação do modo de produção capitalista empregada no campo como 

sinônimo de “modernização”, que, pela forma como foi implantada, provoca 

contradições na sociedade como um todo. 

 O desenvolvimento desigual e combinado afeta campo e cidade e, 

especialmente, as relações sociais mais amplas, em que mulheres e 

homens são atores com papéis requeridos e permitidos e, dentro desse 

espectro, tentam resistir. É no cotidiano que estes atores presenciam e 

sentem aumentar a população urbana, crescer a demanda por saneamento, 

emprego, moradia, saúde, alimentação, entre outros bens, e é nesse 

contexto que a mulher é cada vez mais incorporada ao mercado de 

trabalho. Em não havendo direitos, benefícios e lugar para todos, a mulher, 

inconscientemente ou não, vem permitindo, de certa forma, baratear os 

custos da produção. Entre 1970 a 2007 a população urbana de Jataí quase 

que dobrou – de 41.364 habitantes em 1970 para 81.972 em 2007 –, 

intensificando os problemas urbanos e segregação residencial8. A demanda 

por moradia e urbanização expressa algumas das facetas do modelo 

segregador de modernização empregado no sudoeste goiano. Então:  

 

 

As modificações no processo produtivo agrícola expressou-
se na cidade, com o desenvolvimento de atividades 
econômicas, presença de novos grupos sociais, 
diversificação sócio-cultural, influência no crescimento do 
número de residentes urbanos e da área urbana. Essas 
mudanças são, ao mesmo tempo, econômicas, sociais e 
culturais, que em interação com elementos preexistentes, 
moldaram uma especialidade (MELO, 2003, p.156). 
 

 

                                                        

 
8
 Dados disponível no site: www.ibge.gov.br, acessado em 23/06/2008. 
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Nestes últimos anos, a economia do sudoeste goiano, como de 

todo o restante do território nacional, vem passando pelo processo de 

incorporação do processo produtivo, hegemônico. Tal processo produtivo 

aponta tendências que redefinem o perfil do trabalhador, com novas 

exigências para a força de trabalho e mutações no caráter do emprego. A 

economia, caracteriza-se pela heterogeneidade nas formas de organização 

do trabalho e suas condições de realização; inovações tecnológicas e maior 

controle organizacional alteraram os requisitos de qualificação dos 

trabalhadores e a estrutura do emprego no setor, ou seja, a localização, 

bem como as exigências – às vezes desnecessárias para a função e a 

remuneração ofertada – do emprego passaram a ser controladas pelo 

capitalista, visando maior lucratividade.  

As evidências de pauperização e desarticulação do trabalhador, verificadas 

durante o século XX, refletem a despolitização das massas, o que, em larga 

medida, no limite, permitiu ou facilitou as mudanças que ocorreram no 

trabalho e no mercado de trabalho, durante o processo de modernização, 

mais precisamente, na agricultura, a saber: a intensificação na quantidade 

de horas dedicadas ao trabalho; maiores exigências de responsabilidade a 

serem assumidas pelo trabalhador; cuidado e atenção ao trabalhar com os 

equipamentos mais modernos; acompanhamento sistemático da 

produtividade, com o estabelecimento de metas de produtividade; 

submissão à máquina ou equipamento, entre outras.  

Exigiram-se também novas competências e habilidades, mas não 

houve, em contrapartida, uma compensação salarial, e os trabalhadores 

passaram a sentir a constante ameaça do desemprego. Conforme afirma 

Berman (1986): 

 

 

É irônico que, tanto na teoria quanto na prática, a 
mistificação da vida moderna, bem como a destruição de 
algumas das suas mais atraentes possibilidades, tenha sido 
levada a termo em nome do próprio modernismo em 
progresso. No entanto, a despeito de tudo, o velho caos 
manteve – ou talvez renovou – sua influência sobre muitos 
de nós. O urbanismo das duas últimas décadas 
conceptualizou e consolidou essa influência (p. 164).  
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Embora haja, obviamente, a diferença temporal e espacial entre os 

acontecimentos e desdobramentos que o processo de modernização 

desencadeou, no contexto analisado por Berman, e os que se deram no 

sudoeste goiano, os efeitos daquele, ao que parece, também são sentidos 

neste. Houve uma “aceitação” da sociedade civil, que, no limite, deve servir 

para revelar a realidade que vivemos e os desafios que estão postos tanto 

aos pesquisadores, quanto aos sujeitos diretamente envolvidos nessa 

conjuntura. É preciso envidar esforços nos sentido de tornar evidente uma 

realidade ofuscada por interesses antagônicos. Ainda conforme Berman 

(1986), fazer isso é “a aspiração de conviver abertamente com o caráter 

dividido e irreconciliável de nossas vidas e extrair energia do âmago 

mesmo de nossos esforços, onde quer que isso nos conduza, ao final” (p. 

165). Em outras palavras, cabe à sociedade civil a tarefa de vencer o velho 

mito do “salvador” que resolve por nós quaisquer questões.  

Não obstante os fenômenos sociais e econômicos que são 

encontrados em Jataí serem locais, eles possuem todos os elementos 

constitutivos e contraditórios em que opera o capitalismo e podem, 

portanto, ser compreendidos como formas possíveis de superação da 

dicotomia ora em debate sobre esse modelo de modernização, excludente 

da grande parcela que necessita do trabalho, como eixo vital e fundante, na 

forma e na finalidade.  

Em suma, a modernização intensifica a acumulação do capital e o 

recrudescimento da questão social. A agricultura é metamorfoseada pela 

expansão do modo de produção capitalista, e Goiás, como um todo, teve 

papel fundamental nesse processo, propiciando um lócus de acumulação 

de capital, dado que possibilitava sua reprodução sem que tivesse 

desenvolvido o trabalho assalariado. Tal reprodução, por sua vez, só 

aparece após a intensificação da “modernização agrícola” (1960), que 

visava, sobretudo, uma agricultura combinada pelo tripé capital, trabalho e 

administração. 
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 O “novo” empresário, voltado não mais para a manutenção de 

relações de trabalhos tradicionais, mas para a combinação ou re-

articulações da exploração do trabalho, engendra outras relações entre 

capital e trabalho. Estas relações revelam-se essencialmente capitalistas, 

embora ali ou acolá permanecessem outras formas que melhor conviessem 

à expansão capitalista. Com a desculpa de que o Estado precisava sair do 

“atraso”, as relações capitalistas passaram a ser apresentadas como a 

saída certa para o “desenvolvimento” de Goiás. 

 A necessidade de modernizar só faria sentido considerando-se que 

se vivia em e no atraso; não obstante, o “atraso” já tinha servido, e bem, ao 

modo de produção capitalista de até então, dado que não era seu intuito 

propiciar homogeneização das técnicas de exploração e de produção, mas 

do controle. É no rural que coabita a combinação entre “novas” e “antigas” 

construções ideológicas do “atraso”; na verdade, o rural seria utilizado 

como justificativa para atingir um novo estágio de acumulação capitalista. O 

desenvolvimento do rural, buscado nessa perspectiva, é o da produção e 

acumulação.  

 

 

Parece-nos que não é, então, a afinidade com a terra que 
define os novos rumos produtivos, já que não há uma 
ligação afetiva dos produtores com a terra cultivada e sim a 
intenção de reproduzir e ampliar o capital aplicado a ela 
(RIBEIRO, 2005, p.50). 
 

 

 Se a lógica anterior do capitalismo era a mesma, a agricultura goiana 

não se encontrava estagnada até ali, mas sim, vinha servindo ao capital em 

outro estágio. Durante todo o período de “atraso”, Goiás fornecia ao 

Sudeste, além do gado, arroz e algodão. A região serviu, durante muito 

tempo, para fornecer os produtos que serviam ao sudeste e, dentro da 

divisão regional elaborada pelos capitalistas, esta continuou sendo sua 

“vocação” e, nesse sentido é impreciso afirmar que teria havido avanços.  
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Mesmo os conflitos não tendo se dado numa escala muito 
ampla, ainda assim é possível identificar que dividem 
espaço, político e econômico, os antigos agropecuaristas 
tradicionais e os novos empresários agrícolas modernos. O 
conflito aparece de certa forma velado, entre os novos 
ricos, imigrantes na sua maioria, dotados de posses e 
prestígios econômicos e os ricos tradicionais, com 
sobrenomes conhecidos e respeitados que mesmo em 
alguns casos tendo perdido o poderio econômico, 
continuam mantenedores de prestigio social e político 
(RIBEIRO, 2005, p. 56-57). 
 

 

 O Estado brasileiro, em sua estreita aliança com o capital externo, 

ocasionou profundas mudanças na agricultura e na constituição da 

sociedade. Como parte significativa dessa estruturação, o implemento de 

políticas e financiamentos é endereçado ao grande proprietário, os demais 

são “empurrados” para a cidade, facilitando e ou ampliando a concentração 

de terras. Há grandes proprietários arrendatários que também buscam a 

facilidade da modernidade da cidade e do lucro fácil e despreocupado do 

arrendo. Prova disso é que, até hoje, o arrendamento sobrevive fortemente 

em Jataí, visto que, certamente, continua lucrativo do ponto de vista 

capitalista. O campo, ao contrário de reter mão-de-obra, em geral passou a 

dispensá-la, requisitando-a só em dados momentos. Nessa conjuntura, os 

trabalhadores perderam postos de trabalho; alguns poucos encontraram 

lugar nas indústrias de beneficiamento de grãos, que têm como objetivo 

agregar valor aos produtos agrícolas, muito mais que absorver a mão-de-

obra excedente9. 

Pela forma como se implantou e, principalmente, pelos efeitos que 

vem causando ao trabalhador, evidencia-se que a modernização em Jataí 

está diretamente relacionada com a divisão internacional do trabalho, no 

contexto de internacionalização do capital. A modernização enseja novos e 

diferentes processos de trabalho, e os “liberados” da agricultura estão 

ocupados de algum modo na divisão social do trabalho, nem que seja como 

                                                        

 
9  Para aprofundamento da questão do arrendo em Jataí, ver Ribeiro. 2005. 
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“empregados pela assistência”10. Na verdade, o excedente de trabalhadores 

acompanha o curso da modernização.  

 A modernização agrícola no município de Jataí incorpora novos 

elementos na dinâmica da sociedade local, uma vez que esta, antes da 

década de 1970, era marcadamente ligada à agropecuária tradicional, e 

esta ligação vinha desde o século XIX. A intensificação da urbanização 

relaciona-se com o modo de produção, o que, por sua vez, aumenta o 

número de população urbana, trazendo mudanças significativas nas 

relações sociais, na medida em que não encerra os elementos anteriores à 

modernização, mas os conjuga, sobrepondo-os e/ou rearticulando-os, 

interligados ao movimento maior de divisão social do trabalho, no contexto 

internacional de expansão capitalista, assim conciliando ou rearranjando 

interesses internos e externos.  

Por todas as razões expostas acima, as questões que envolvem o 

mundo do trabalho e a vida privada são bastante complexas, e a 

participação da mulher contemporânea, tanto na esfera doméstica como na 

pública, tem-se alterado com as constantes transformações econômicas 

que o mundo do trabalho faz emergir. Assim, os espaços de atuação 

articulam-se, estruturam-se e afetam as mulheres no seu cotidiano; o tempo 

e o espaço vivido por elas sofrem alterações. Essas alterações têm 

marcado o tecido social e a organização do espaço, tanto público quanto 

privado, trazendo à tona novas e imbricadas questões.  

O tempo dedicado hoje ao convívio familiar diminuiu intensamente, 

enquanto que o dedicado ao trabalho aumentou na mesma proporção. As 

mulheres brasileiras passaram a dividir com os homens a responsabilidade 

pela manutenção da família, em especial, nas camadas médias e 

populares. Pode-se dizer que, em grande parte, as transformações nos 

valores familiares acompanham e ao mesmo tempo são frutos da 

incorporação da mulher no sistema produtivo, o que vem gerando 

desdobramentos variados.  

                                                        

 
10 Entende-se por “empregados pela assistência” os beneficiários de bolsa escola, vale gás, 
renda cidadã, entre outros.      
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No mundo capitalista, a ênfase está no indivíduo e na busca do 

lucro; ou seja, priorizam-se os fatores econômicos e individuais, 

desconsiderando-se, muitas vezes, os interesses coletivos. Nesse território, 

não são levadas em conta as realidades da família e das crianças, e o 

equivalente dessa prática tem-se apresentado à sociedade.  

Estudos revelam que o tipo de inserção e o modo de participação 

feminina no mercado de trabalho dependem de uma complexa combinação 

de características pessoais e familiares – idade, número de filhos, estado 

conjugal e composição familiar –, e ainda que há também uma 

desigualdade quanto ao valor e ao significado atribuídos pela sociedade ao 

trabalho executado fora do lar e ao trabalho doméstico11.  

O trabalho assalariado, ao contrário do que se propaga, na maioria 

das vezes e, principalmente, nas famílias menos abastadas, não é visto e 

nem sentido pela mulher como libertação. Ao contrário, esta se baseia 

muito mais na lógica da manutenção dos mínimos vitais, na efetiva 

sobrevivência da família, do que na constituição de um meio de auto-

afirmação. As mulheres enfrentam a concorrência no espaço de trabalho, 

trazendo consigo as raízes e responsabilidades do espaço doméstico. 

Trabalhar fora nem sempre é visto como uma “opção”, e sim como uma 

obrigação decorrida das profundas transformações sociais, econômicas e 

políticas que marcaram o processo de modernização, bem como do avanço 

da ciência e das inovações tecnológicas que afetam profundamente a 

família e, mais especificamente, a mulher, ao empurrá-la para o mercado 

de trabalho.  

Hoje, é elevado o percentual de mulheres que ingressam no mercado 

de trabalho, e grande parte delas está no setor informal, destituída, pois, de 

direitos previdenciários, em empregos precários, com contratos de curta 

duração, empregos por tempo parcial e/ou trabalho a domicílio. Os critérios 

de contratação das mulheres no mundo do trabalho estão impregnados pela 

imagem da mulher que é construída pela mídia e colocada como padrão de 

beleza. O empregador ainda busca a moça de "boa aparência". Por essas 
                                                        

 
11  DEMO (2005), STREY (2001), ARAÚJO E SCALON (2005) 
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razões, as mulheres sofrem dupla pressão no mercado de trabalho, por 

terem de atender não só à exigência de qualificação profissional, mas 

também a padrões específicos de beleza.  

A democratização efetiva da sociedade passa pela discussão das 

relações de desigualdade econômica e vão além. Neste sentido, a luta deve 

ser pela igualdade do ser humano, independentemente de ser feminino ou 

masculino, bonito ou feio, e deve estar, sobretudo relacionada aos 

interesses gerais da humanidade. 

 A seguir, será abordado o processo de inserção feminina no 

mercado de trabalho; esse processo será analisado como fruto das 

contradições do capital apontadas neste capítulo, com o intuito de situar o 

caráter conflitante das relações sociais próprias de uma sociedade cada 

vez mais geradora de contradições; para tanto, nada melhor do que 

analisar os conflitos contidos na própria fala das mulheres trabalhadoras, 

uma vez que cada uma delas carrega em si as marcas das contradições 

geradas pelo espectro do que vem ocorrendo no trabalho, contradições 

essas historicamente estabelecidas nas sociedades capitalistas.  Por 

exemplo, com o processo de modernização, a família passou a depender 

da contribuição dos demais membros da família, principalmente da mulher; 

e a intensificação do trabalho remunerado dela representou um aditivo que, 

gradativa e imperceptivelmente, substituiu a renda do marido.  

Novas relações de trabalho repercutem em novas relações e 

interações sociais. Uma coisa é o trabalho vivido como satisfação e busca 

de realização, e outra é o trabalho como obrigação e necessidade 

premente. Além disso, as políticas sociais são ineficientes, a família 

intensifica a dependência dos demais membros praticamente durante toda 

a vida, embora não sejam da mesma forma e intensidade e nem da mesma 

maneira em todas as classes sociais. Muitas vezes essas ajudas são 

indispensáveis à sobrevivência, uma vez que a solidariedade familiar se dá 

em condições de emergência causadas pela insegurança social e pela 

experiência da privação da posse de bens e serviços.  
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Nessa perspectiva, a cultura do trabalho tem-se tornado, no 

contexto de modernização de Goiás, uma cultura pautada na condição de 

assalariado, efetivando uma progressiva destituição no sentido de classe 

trabalhadora e aprofundando as diferenças na busca pela efetivação das 

distinções e reconhecimentos sociais. O que se evidencia é uma sociedade 

dual. Portanto, a modernização se efetivou apenas parcialmente, ou seja, 

apenas na proporção em que interessava ao capital, e teve como parceiro o 

Estado no controle da sociedade civil.       
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CAPITULO II 

 

 

MULHERES E SUAS TRAJETORIAS  

 

 

A única atividade que corresponde estritamente 

à experiência de completa ausência do mundo 

ou, antes, à perda do mundo que ocorre na dor, 

é o labor, no qual o corpo humano, embora em 

atividade, também se volta para dentro de si 

mesmo, concentra-se apenas no fato de estar 

vivo, e permanece preso ao seu metabolismo 

com a natureza sem jamais transcender ou 

libertar-se do ciclo repetitivo do seu próprio 

funcionamento.   

  

Hannah Arendt  

 

Os discursos de mulheres trabalhadoras a que recorremos e que 

organizamos neste capítulo expressam valores, atitudes e comportamentos, 

formados a partir de relações sociais novas, constituídas no decorrer da 

modernização da agricultura em Jataí. As vozes recolhidas sintetizam a 

complexidade das questões, que derivam de articulações existentes entre 

as relações vividas pelas mulheres, constituindo sua sociabilidade. E 

decorrem, sobretudo das transformações no modo de reproduzir a vida 

material e social. São depoimentos que apresentam similaridades com 

muitas histórias, reveladores de uma noção singular, de um sentido do 
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trabalho e das transformações que ocorrem na família e na vida em 

sociedade.  

Os depoimentos das mulheres na faixa etária dos vinte aos 

cinqüenta anos que vivem sob o impacto que a modernização provocou 

nessa região do Estado de Goiás traduzem a contradição por elas 

vivenciada, em que o trabalho é buscado em prol da família, mas, no 

ambiente de trabalho a família não é considerada; ao contrário, deve ser 

mantida distante. Alias, ao entrar no mercado de trabalho elas passam a 

viver, no limite, um crivo tácito, para existir como trabalhadoras fora de 

casa devem subsumir sua vida familiar e emocional no espaço de trabalho 

remunerado. “Eu fico trabalhando, só cuidando dos filhos dos outros”12. De 

um outro jeito de falar, Margarida ressente-se de negligenciar a educação 

de seus próprios filhos, além de que para assegurar-lhes os mínimos vitais 

ela teve que deixar de cuidar emocional e fisicamente deles. A inserção da 

mulher no mercado de trabalho, é resultante da associação da diversidade 

de questões introduzidas pelo processo de modernização, ocorrido no 

Brasil, peculiarmente caracterizado pelos fenômenos da urbanização, da 

industrialização, do consumo, da liberdade sexual, entre outros. Foi nesse 

escopo que a modernização absorveu o trabalho da mulher, por 

historicamente ser ela a querer emergir socialmente, como foi explorado no 

capítulo anterior.  

Essas transformações se impuseram a todos os trabalhadores, 

mais foi a mulher que esteve “mais disposta” a adaptar-se a elas. Muitas 

dessas mulheres vêm de famílias cuja geração é a primeira vez que 

trabalha fora de casa, e muitas não têm outro parâmetro a não ser o serviço 

doméstico não remunerado com o qual se ocupara até então. O trecho a 

seguir ilustra essa versão de como algumas mulheres encaram a sua 

própria aceitação no emprego e sua remuneração insuficiente. “Trabalhei 

numa padaria, era doze horas por dia sem descanso, nem fim de semana, 

                                                        

 
12

 Relato fornecido por Margarida, 32 anos, monitora de berçario. Mãe solteira de três crianças. 
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era sábado dia todo e domingo até ao meio dia”13. O objetivo desse capítulo 

é apreender se a inserção das mulheres no mercado de trabalho 

remunerado, combinado com a crescente participação delas na renda 

familiar, está diretamente relacionada com a liberdade na concepção 

liberal.  

O fato de a mulher passar a ser incorporada no mercado de 

trabalho remunerado é uma questão diversificada e plural em seus 

meandros e desdobramentos e, portanto, complexa em sua compreensão. 

As mulheres não se constituem como grupo homogênea; pelo contrário, são 

heterogêneas e estão situadas em contextos diversos e condições distintas. 

Para tanto, a abordagem das condições de vida das depoentes e de alguns 

aspectos da sua vivência cotidiana na família, no trabalho e na educação 

são necessariamente específicas. É preciso ainda compreender o “novo” 

espectro de como esses espaços articulam-se, estruturam-se e afetam as 

mulheres no seu cotidiano. Bem como a “nova” forma de sobreviver amplia 

ou restringe a liberdade delas.  As mulheres que passam a trabalhar fora o 

fazem premidas pela necessidade de com sua renda, assegurar a 

existência da família, e é em razão dessa necessidade que elas 

reconfiguram suas trajetórias individuais, como será evidenciado a seguir.  

 

 

2.1 As marcas das trajetórias  

 

 

Para compreender como ocorre a sociabilidade da mulher trabalhadora, 

ou em outras palavras – se ao passar a trabalhar fora lhes garante liberdade de 

ação – é fundamental fazer antes uma reflexão. A família é aqui caracterizada 

como; reunião de uma ou mais pessoas que coabitam a mesma residência, 

tenham ou não laços consangüíneos; como espaço de convivência e de junção 

                                                        

 
13

 Relato de Carolina, balconista, 22 anos. Ela disse submeter-se a essa jornada por ser a única que tinha 

conseguido colocação naquele período e haviam mais três pessoas na família (mãe, irmão maior e uma 

criança de 2 anos, também irmão).  
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de recursos econômicos para a manutenção de mínimos vitais. É também onde 

hábitos, padrões, comportamentos e valores que são reproduzidos e/ou 

alterados. A intensificação da industrialização e a pauperização dos seus 

membros leva as famílias a ajustarem constantemente suas práticas 

familiares, no intuito de possibilitar a sobrevivência. Assim, tais práticas são 

fruto das tensões vividas na modernidade – transformações no modo de 

produção, processo de urbanização e adaptação aos novos postos de 

trabalho –, que acarretaram mudanças marcantes nas redes de relação 

social e no tempo atribuído ao convívio familiar. Tempo este, que devido às 

características da sociedade veloz, tecnológica e individualista, resiste em 

se estender. Nesse sentido a socialização assume um caráter de 

“solidariedade” baseada em interesses individuais.   

O processo de modernização afetou profundamente a família, mais 

especificamente a mulher. Muitas mães vêem no consumo, uma idéia de 

progresso; é corrente nas falas das entrevistadas a idéia de “eu quero dar 

pro meu filho aquilo que eu nunca tive, faço o possível pro meu filho ter”14. 

Para Mello e Novais (1998), essa forma de consciência social oculta os 

pressupostos econômicos e sociais em que a na modernização se 

assentam, no mundo desenvolvido; é “sentir-se moderno mesmo vivendo 

numa sociedade atrasada” (p. 605). Nesse sentido, moderno é sinônimo de 

desenvolvimento. Na visão desses autores, é a maquinaria capitalista que 

revoluciona permanentemente os padrões de consumo e a estrutura de 

necessidades; é uma “corrida de miseráveis, pobres, remediados e ricos 

pela ‘atualização’ dos padrões de consumo em permanente transformação” 

(p. 604). Portanto, consumir é para eles sinônimo de pertencimento social. 

A sociabilidade se dá num contexto quase que exclusivamente familiar e, 

ainda assim assentado no atendimento de interesses.   

É importante considerar que o aprofundamento da pobreza tem sido 

um importante fator na progressiva participação das mulheres no mercado 

de trabalho e, em camadas de menor poder aquisitivo para que ela ocorra, 

a participação social passa a ser reduzida e, a participação política acaba 
                                                        

 
14 (Vera, casada, professora, 29 anos) 
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quase que inexistente, não ocorrendo o agir em conserto. Nessa 

perspectiva, a articulação de diversos fatores; tais como a ampliação das 

necessidades econômicas e a busca por ampliação de consumo, 

intensificados pelo modelo econômico e pela propaganda, contribui para a 

utilização intensiva da mão-de-obra de mulheres em empregos precários e 

parciais.  

Em decorrência da falta de acumulação e concentração de capital, 

enfraquece-se paulatinamente o Estado-Nação. Poucos são os 

trabalhadores que conseguem aposentar-se, principalmente entre as 

mulheres. E como, mesmo aquelas que são aposentadas, possuem renda 

insuficiente, o objetivo de conseguir assegurar minimamente a 

sobrevivência implica ter que se vincular às redes de solidariedade familiar. 

As estratégias utilizadas vão desde junção de mães separadas ou viúvas às 

filhas mães solteiras, num mesmo local de moradia e, a primeira cuida dos 

filhos da segunda.  

Nessa sociedade individualizada, os trabalhadores são 

abandonados à sua própria sorte. Os problemas e as soluções são 

atribuídos à esfera da individualidade, e não da coletividade, o que 

desobriga o Estado de suas funções de construção de creches e de serviço 

de saúde adequados, por exemplo. A saída, mesmo que não o façam de 

forma elaborada, são as redes de solidariedade familiar. Efetivamente, a 

crise econômica pela qual o país passa tem contribuído para o aumento do 

número de horas que as mulheres dedicam ao trabalho remunerado. 

Segundo Marulanda (1982, apud PACHECO, 2005) 

 

 

[...] es consecuencia del hecho de que la estructura 
productiva no se há desarrollado por medio de la expansión 
rápida y eficaz del sector moderno, sino que há crecido 
articulando sectores modernos con otros más atrasados. La 
existencia y persistencia de estos últimos cumple una doble 
función: la de generar ingresos familiares necesarios para 
la reproducción de la fuerza de trabajo (simultáneamente 
presionando hacia abajo el nivel general de salarios de toda 
la economía) y la de permitir a la actividad capitalista 
dominante superar algunos problemas de su desarrollo 
particular en el contexto de un país subdesarrollado y 
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dependiente, con deficiente mercado interno para los 
bienes producidos por las actividades de punta (p.33). 

 

 

Assim, o processo de modernização ocorre articulando novos e 

antigos setores da produção; quanto à intensificação da entrada de 

mulheres no mercado de trabalho, ela é, principalmente, conseqüência da 

intensificação crescente do processo de modernização, o que evidencia 

uma relação dialética. O mercado precisa da mão de obra de mulheres, por 

por ter menor custo, porque dela se extrai maior dedicação e, por outro 

lado, as mulheres necessitam trabalhar porque geraram, especialmente as 

de menor poder aquisitivo e cultural, filhos de suas uniões instáveis15. 

Portanto, desvendar o papel que a mulher assumiu no processo de 

transformação, não é tarefa fácil, uma vez que esse processo é dinâmico.  

Os dados da pesquisa, no tocante ao perfil das mulheres 

entrevistadas, apontam que a maioria delas possui entre dois e três filhos, 

todas declararam saber ler, a maioria veio de famílias de origem rural e 

trabalha desde jovem. As ocupações mais freqüentes são: empregadas 

domésticas e trabalhadoras no setor de serviços. As mulheres que 

possuem grau médio de instrução são alocadas como secretárias e 

balconistas; já aquelas com escolaridade mais elevada, como professoras 

enfermeiras. Mello e Novais (1998) afirmam que a escolha das profissões 

reflete cada vez mais a condição social. Assim, as mulheres estão, em sua 

maioria, em atividades de baixa remuneração, baixo prestígio social, sem 

qualificação profissional e sem proteção trabalhista ou previdenciária. 

 

 

                                                        
 
15

 É crescente entre as mulheres que trabalham em ocupações de tempo parcial, o número de 
mulheres com mais filhos resultantes de uniões instáveis e cuja paternidade (tanto da presença 
quanto financeiramente) é negada às crianças. Este fator sem dúvida restringe a liberdade da 
mulher trabalhadora, visto que ela passa a ser a única responsável pelo sustento e educação 
dos filhos. Está situação também gera um círculo vicioso, na tentativa de arranjar um 
companheiro para ajudá-la a cuidar dos filhos, ela se lança em um novo relacionamento e 
deste, em muitos casos, obterá mais um filho para também ela criar.  
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Comecei com 12 anos, trabalhar na casa dos outros olhava 
criança, depois comecei a trabalhar de doméstica e tô até 
hoje. (Maria, casada, doméstica, 44 anos) 

 

As mulheres ouvidas, vivem a insegurança social, resultante da 

vulnerabilidade das condições de trabalho, ou seja, essas mulheres não 

têm qualquer estabilidade que garanta a sua permanência no mercado de 

trabalho. Em razão dessa instabilidade, sentem-se constantemente 

ameaçadas pelo desemprego. As entrevistadas, por meio dos depoimentos 

de vida, evidenciam que o seu processo de transição para a vida adulta foi 

formado pelo serviço doméstico e o casamento, fato que marca o início do 

processo de constituição da família, e não mais caracteriza o início da vida 

sexual das mulheres, nem o espaço institucional da procriação.  

 

Aos oito anos de idade já comecei a cuidar dos meus 
irmãos porque minha mãe trabalhava fora e meu pai 
trabalhava na roça e só vinha nos finais de semana. Então 
eu nem tive infância. Com quatorze anos trabalhava de 
fazer comida nas casas dos outros, naquele tempo não 
tinha que limpar porque a casas eram de chão. Eu cuidava 
de três casas. Alba, 48 anos. Atualmente é funcionária 
pública estadual.  

 

 

A vida adulta das mulheres, no entanto, continua sendo definida, 

principalmente, pelo casamento e pela maternidade, muito embora a 

participação no mercado de trabalho tenha apresentado um grande 

crescimento e, entre outros fatores, tinha afetado a sua inserção social. 

Foram observadas mudanças na duração e no quantum da participação 

nesses eventos, a saber: casamento, maternidade e entrada no mercado de 

trabalho, provocadas por variações na idade da entrada e da saída do 

trabalho remunerado. Inicia-se essa transição com a saída do mercado de 

trabalho, assim como a transição para a vida adulta começa com a entrada 

nele. Conforme Pacheco (2005), o perfil das mulheres trabalhadoras teve 

uma significativa mudança nas últimas décadas, pois, até o final da década 
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de 1970, a maioria delas era de jovens e sem filhos; a partir daí, passou a 

ser de mulheres mais velhas, casadas e mães.  

A inserção da mulher no mercado de trabalho, no limite, se dá, 

prioritariamente, para a manutenção dos mínimos vitais, uma vez que 

houve perda de poder aquisitivo do chefe da família, advinda da 

precarização do trabalho e pauperização da força de trabalho. Tais 

mudanças podem ser entendidas como busca da mesma, pela vontade dos 

atores de se libertarem das tutelas sociais, e/ou um processo de busca de 

mudanças na inserção social das mulheres como um todo, mais do que as 

condições específicas da juventude.  

Na realidade estudada, o ingresso das mulheres no trabalho 

remunerado se deu mais pelas exigências de sua contribuição financeira 

para a manutenção e/ou sobrevivência de sua família, do que para auto-

satisfação. Esta vem em muitos casos, em decorrência da manutenção da 

família, mediada pela dinâmica externa das relações de produção e 

reprodução, e também por dimensões ideológicas e culturais conferidas 

muito mais por seu lugar de consumidora do que de cidadã. Essas 

mulheres parecem convencidas de que o ingresso no mercado de consumo 

lhes assegura um grau de pertença e de satisfação, situações estas, 

contraditórias, como podem evidenciar as falas das próprias trabalhadoras. 

 

 

Algumas mulheres por não ter trabalho elas não 
conseguem largar do marido, às vezes fica emburrada, 
pensando: aí eu tenho conta, eu não tenho lugar pra morar, 
que não sei o que, que não sei o que. Sabe, quando a 
mulher não passa por isso é bom, se ta estudando 
trabalhando e quer larga do marido porque não ama mais 
ela tem aquela força de vontade aquele incentivo. (Iara, 
casada, babá, 18 anos) 

 

 

Como campo de trabalho, o emprego doméstico é uma das 

profissões que mais emprega as mulheres pobres, uma vez que demanda 

um menor grau de qualificação. Esse tipo de ocupação possibilita, na 

maioria dos casos, conciliá-lo com os afazeres de casa. Sendo assim, 
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compreender a experiência dessa relação nas suas peculiaridades e 

similaridades com outras modalidades de trabalho, permite dar visibilidade 

ao problema do trabalho das mulheres sem qualificação. Como essa 

ocupação, a das comerciantes, frentistas, secretárias também não foge à 

regra e, embora essas trabalhadoras tentem conciliar o trabalho fora de 

casa com o de casa, esse último sempre fica em desvantagem. Para as 

trabalhadoras entrevistadas, esse é o trabalho possível dentro de suas 

condições; são alternativas de sobrevivência da família. Além disso, em sua 

maioria, são elas que assumem a educação dos filhos, e ainda, em muitos 

casos, como a maioria dos professores das primeiras séries são mulheres, 

fica sob sua responsabilidade também a educação de outras crianças. Há 

um desdobramento perverso nessa inversão de papéis, a escolarização – 

função exclusiva da escola e do (a) professor(a) – tem ficado prejudicada, o 

que amplia a ineficiência da instituição escola, ao invés de escolarizar, o(a) 

professor(a) se vê obrigado a educar.    

A participação das mulheres no mercado de trabalho tem 

apresentado mudanças na função de provedor da casa. Essa nova situação 

tem levado as mulheres a adquirirem uma certa independência no interior 

da família. Embora saiam de casa na busca de complementar a renda, sua 

contribuição torna-se indispensável e até mesmo a principal fonte de renda. 

A liberdade individual é percebida no confronto com a realidade familiar,  

representa rupturas com um padrão quase único, de eterna dependência do 

marido ou companheiro12. Sendo assim, observa-se nas entrevistadas um 

duplo sentido para liberdade, que aqui denominamos de liberdade individual 

ou pseudoliberdade, que significa se sentir “incluída” como consumidora 

para si e para a família. Já a noção de liberdade política é tanto mais no 

plano ideário do que no palpável; e, embora verbalizada sob a forma de 

liberdade, emancipação, ela não é vivida nem sentida pelas mulheres aqui 

pesquisadas. De forma que se, por um lado, a condição de assalariada 

possibilitou “independência” da mulher frente à situação de submissão 

                                                        

 
12 Por companheiro entende-se o integrante da família que convive matrimonialmente com a 
entrevistada, independentemente de existir ou não vinculo legal. 
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econômica perante o homem, por outro lado, é “culpada” pelo 

individualismo na resolução dos problemas, mesmo quando esses são de 

caráter coletivo, portanto, políticos. 

Há algumas décadas, a idéia de liberdade liberal não pairava sobre 

os indivíduos; ao contrário, eram-lhes exigidas a concordância e a 

obediência, fundadas na hierarquia. Hoje, com as transformações na 

produção, visa-se que os indivíduos tenham capacidade de “decisão”, de 

“criatividade” e de “iniciativa”. Essas características implicam diretamente 

indivíduos independentes, dessa maneira, a autonomia passa a ser 

requisitada como uma necessidade material de sobrevivência. E, com a 

intensificação da inserção de mulheres no mercado de trabalho, a idéia de 

liberdade influenciou as mulheres no desenvolvimento de uma noção de 

liberdade nas mulheres. A liberdade, portanto, não se restringe à relação 

com o trabalho, mas invade o cotidiano das famílias. E, além da 

necessidade material buscada, a maioria das entrevistadas cursou escola 

noturna e tardia. A liberdade é também uma necessidade emocional, e, 

como tal, é almejada pela mulher, mas essa liberdade se dá em 

decorrência da possibilidade de se manter economicamente. Estudar é ser 

livre e é condição fundamental para conviver com os riscos e as incertezas, 

pensam elas.   

 

Na época da minha mãe, as coisas eram bem diferentes. 
Pra ter um relacionamento de namoro não se tinha 
liberdade. Agora a gente tem mais liberdade o 
relacionamento é mais aberto.(Maria, 44 anos empregada 
doméstica) 
 

 

Por outro lado, no campo da vontade individual somente, não há 

liberdade; esta só se manifesta como tal no exercício conjugado de 

liberdade individual e política. Mas libertar-se das relações escusas de 

dependência econômica, como é o caso da maioria das entrevistadas, já 

constitui um primeiro passo; cumpre caminhar no sentido de filiação, da 

adoção de postura autônoma no coletivo, que possibilite um sentimento de 
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pertencimento, objetivando não só a perpetuação da vida, mas uma vida 

digna.      

Para Arendt (1968), “[...] tomamos inicialmente consciência da 

liberdade ou do seu contrário no nosso relacionamento com outros e não no 

relacionamento com nós mesmos” (p. 194). A elaboração teórica de Arendt 

sobre liberdade não guarda muita similaridade com a idéia de liberdade 

alcançada pela pesquisa de campo.  

Para a autora, o agir em concerto seria obra da atividade livre de 

cada uma delas, publicizando a ação da mulher que age. É, portanto, de 

certa forma, ação política, a partir do momento em que (re) afirma, para si 

mesma e para os outros, quem de fato ela é. Assim entendido, a liberdade 

existe de fato quando tomada como liberdade de agir intencional. De certa 

forma, quando a mulher não precisa continuar em uma união conjugal 

somente para garantir a reprodução da vida diária, ela é, nesse aspecto, 

livre, o que difere de liberdade. A mulher que trabalha não tem, 

obrigatoriamente, que colocar na balança pesos e medidas que são, em 

sua gênese, incomparáveis. Se ela é obrigada a ter que fazer opção entre 

ser livre ou passar privações não se pode afirmar que isso contenha um 

mínimo de liberdade.   

Assim entendida, a liberdade é um processo de construção social e 

não se efetiva por leis ou decretos, mas no exercício conjugado da 

liberdade individual e política. É a capacidade de saber relacionar as 

dificuldades sociais aos problemas, no seu engendramento, e, não os 

resolvendo, na imediatidade da esfera social. Resolver os problemas 

decorrentes da ausência do Estado no âmbito da individualidade só 

corrobora para aumentar os riscos, as incertezas e a insegurança social. A 

ausência de liberdade política, identificada na pesquisa, obstaculiza 

discussões coletivas, impede a reflexão sobre as desigualdades sociais e, 

conseqüentemente, de mudanças qualitativas. Liberdade individual e ação 

política são, por essência, o cerne da emancipação. Para a liberdade 

constituir-se é fundante o exercício conjugado de ambas as liberdades nos 

espaços de atuação, como ser político que age em concerto. Quanto mais 

liberdade individual, maior é a proximidade da liberdade política, uma vez 
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que uma é a justificativa da outra, e ambas são o núcleo da liberdade da 

ação de fazer parte da transformação, de ser ator, atuando nos interstícios 

das possibilidades. 

A condição de ser livre é significativa para as entrevistadas, porque 

representa, de fato, a independência em relação ao pai ou companheiro. 

Isso é o que justifica a fala delas, que abordam a constituição e a 

dissolução dos laços conjugais no afeto, para as mulheres que têm 

trabalho, e na dependência financeira, para as que não o têm. 

 

 

Entrei em conflito inclusive por ser católica e a igreja 
condena, não posso receber comunhão sabe porque eu fui 
casada perante a Deus então eu não tenho como receber a 
comunhão. [...] Agora tem as duas coisas junto né, a 
responsabilidade financeira de ficar separada, então eu 
tenho que enfrentar o mercado de trabalho eu não tenho 
uma profissão então eu sinto uma dificuldade. Mas antes 
ela (a mulher) ta separada em paz com ela mesma dentro 
do lar ela tem mais facilidade de educar as crianças do que 
se ela tivesse juntado com o pai brigando. (Lúcia, 
divorciada, empresária, 48 anos) 

 

 

A precariedade do emprego, sobretudo entre as mulheres, fica 

evidente quando se observa a população ocupada com carteira assinada, 

assim como os percentuais dos que trabalham por conta própria e os 

desempregados. A concentração ocupacional não foge à realidade nas 

demais regiões do Brasil, como fica comprovado na Síntese dos 

Indicadores Sociais (SIS) 2007, divulgada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), a qual apontou que: 

 

 

[...] o número de mulheres consideradas "chefes" de família 
no Brasil teve um aumento de 8,2 milhões em dez anos (de 
1996 a 2006). O número de famílias que tem a mulher 
como principal referência (responsável ou líder) continua 
crescendo de forma substancial no país, segundo observou 
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o técnico João Belchior, um dos responsáveis pela Síntese 
de Indicadores Sociais 2007, divulgada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2006, de 
acordo com o levantamento, 29,2% das famílias tinham a 
mulher nessa posição. O IBGE revelou que cerca de 31% 
das famílias chefiadas por mulheres no Brasil viviam, em 
2006, com rendimento mensal de até meio salário mínimo 
per capita, ou seja, R$ 175,00 (Folha de São Paulo, 2007). 

 

 

Os dados da SIS, do ano de 2007 mostram que as mulheres 

trabalham muitas horas, mas, mesmo assim, a renda familiar é baixa. Os 

laços de cuidado antes diluídos na comunidade, no mundo capitalista atual, 

perdem-se ou, pelo menos, vêem-se limitados à rede de apoio da 

comunidade, com a qual, usualmente, as mulheres podem contar. Antes, a 

mulher era a principal responsável por colocar em prática os saberes 

adquiridos com outras gerações, momentos nos quais era garantida a 

sociabilidade; ela atuava junto à família, à vizinhança e à religião, e, 

silenciosamente, articulava e “costurava’’ o tecido social da unidade familiar 

e da comunidade. Ao manter a solidariedade com vizinhas que eram seus 

pares, garantia a sociabilidade e a solidariedade, que eram importantes 

para a manutenção do grupo social. Essas relações estão ameaçadas, em 

parte, pela falta de tempo, ocasionada pela condição de assalariada, mas 

também pelo consumo, como necessidade emocional, enraizando o 

sentimento de que depender dos outros é tornar-se devedora, ser uma 

incapaz. 

Decerto que a participação da mulher no mundo público não é algo 

novo. As mulheres das diferentes camadas sociais não estiveram sempre 

confinadas e limitadas ao espaço doméstico. Porém, tanto a sua forma de 

participação, como as relações de trabalho e a vida social eram diferentes 

das que prevalecem nos séculos XX e XXI. As mulheres, como nos lembra 

Castel (1998), exerciam atividades beneficentes voluntariamente, 

principalmente as de classe média alta. Quanto às demais, umas 

trabalhavam no chão da fábrica, que, com o processo de industrialização e 

conseqüente modernização do maquinário, possibilitava o emprego de 
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mulheres; e outras tantas trabalhavam já como cozinheiras, arrumadeiras, 

entre outras. 

A maioria das mulheres entrevistadas afirmou que seus 

companheiros reconhecem a necessidade do trabalho remunerado também 

da mulher, para suprir as necessidades, embora vejam como problema a 

ausência da mãe na criação dos filhos, principalmente os pequenos; nessas 

condições, preferem o trabalho parcial, para as mulheres conciliarem a 

criação dos filhos pequenos com o trabalho fora de casa. Quando elas não 

têm filhos ou eles já estão na escola, não há problema. Portanto, conforme 

a pesquisa evidenciou, o trabalho remunerado interfere e altera os valores 

e atitudes tanto dos homens quanto das mulheres.  

 

 

Ele não gosta que ela trabalhe mais ele não tem condições 
de manter, dá apoio pra ela e pra filha do jeito que ela 
gosta né aí ele concorda mais se ele tivesse condições ela 
não trabalhava o que ele ganha é muito pouco.  (Antônia, 
divorciada, secretária, 41 anos) 

Um rapaz falou que não namoraria com uma mulher que 
trabalha num posto de gasolina, aí brigamos, preconceito 
dele. (Fátima, solteira, frentista, 26 anos) 

Meu marido não importa que eu trabalho, acha até bom 
porque ajuda no orçamento em casa. (Cida, casada, 
comerciante, 48 anos)  

 

 

Com a automatização do trabalho no Brasil, as mulheres exercem 

principalmente funções que demandam movimentos intensos e repetitivos. 

Essa atividade afeta a saúde e demanda assistência médica e amparo 

previdenciário, benefícios que as entrevistadas, em sua maioria, não 

possuem. No entanto, é o modelo de organização do trabalho imposto pelo 

sistema, caracterizado por ritmo intenso, que elas encaram todos os dias. A 

ênfase na produção é transportada também para o setor terciário, por meio 

da informatização que tem sido incorporada num número cada vez maior de 

atividades. É o que acontece em Jataí, onde a utilização de computador 

nos caixas dos bancos, postos de gasolina, supermercados, farmácias, 
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locadoras, frigoríficos, dentre outros espaços de trabalho, obriga as 

funcionárias, visto que essas funções quase sempre são ocupadas por 

mulheres, a vivenciarem o trabalho repetitivo que as torna vítimas em larga 

medida, das doenças daí recorrentes. O processo de modernização do 

trabalho altera as formas de consumo do corpo e da mente da mulher.  

 

 

Depois de um tempo que trabalhei de doméstica aí eu fui 
trabalhar de cortar frango na indústria aí lá comecei a ter 
problema de lesão por esforço repetitivo aí eu fiquei quase 
três anos encostada pelo INSS ia começar a trabalhar mais 
não conseguia né. Trabalhava na sala de operação tirava 
as vísceras do frango aí por causa do serviço repetitivo que 
eu tinha com as mãos trabalhava na mesma hora que eu 
tava mexendo com coisa quente eu já tava no gelo porque 
na hora que o frango caía uma máquina lá que congelava 
aí a gente tinha que pendurar ele pra mandar pra sala de 
embalagem aí muitas vezes a gente tava lá mexendo no 
quente e te colocava lá no frio né aí eu acredito que foi isso 
que deu esse problema. A maioria que trabalhou na minha 
época acho que não tem mais ninguém lá, tem alguns que 
ficou como chefe né que recebeu promoção, talvez um ou 
dois teja lá né mais a maioria das mulheres teve esse 
problema. (Antônia, divorciada, secretária, 41 anos)  

  

 

No caso de Antônia, ela pode contar com apoio previdenciário, uma 

vez que tinha a carteira de trabalho assinada. Ao retornar ao mercado de 

trabalho submeteu-se a outra função com contrato de prestação de 

serviços16. Se fosse esse o caso da maior parte das mulheres, essa 

insegurança inexistiria. O dado é que elas próprias têm consciência de viver 

a insegurança de um trabalho precarizado.  

Portanto, as marcas das trajetórias das entrevistadas reafirmam a 

precarização da condição humana, ensejada pelo processo de 

modernização. A modernização desconsiderou o(a) trabalhador(a) e as 
                                                        

 
16

 O sistema capitalista competitivo e concorrencial subsume o trabalhador e, também os 
pequenos empresários. Ao retornar, a empresa em que Antônia trabalhava havia fechado ela foi 
obrigada a encaixar-se no que encontrou, uma firma não legalizada e que não assina a carteira 
de seus empregados.  
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necessidades que eles demandam. As entrevistas alertam para a 

importância da necessidade de resgatá-la, como defendido por Hannah 

Arendt (2008). A condição humana é forma de evitar maiores prejuízos às 

instituições sociais – dentre elas a família – como basilar para a 

constituição do sujeito emancipado. Além disso, há o alerta de Castel, de 

que a seguridade social não conseguirá ser assumida integralmente pelo 

Estado o que amplia o problema do trabalho e da família.  

 

 

2.2 Entendendo as relações na família 

 

 

É impossível abordar família e trabalho, sem considerá-los dentro 

de uma complexa trama social e histórica. Família não é algo natural, 

biológico e universal, mas sim uma instituição inventada pelo homem, 

organizada de maneiras diversas em situações e períodos diferentes, para 

criar e responder às necessidades sociais que se apresentam aos 

indivíduos ao longo da história.  

O modelo de família brasileira, em que era o homem responsável 

pelo trabalho remunerado, enquanto a mulher dedicava-se aos afazeres da 

vida familiar, deixou de ser comum, como foi no século XIX e início do 

século XX. Segundo Mello e Novais (1998), a casa continua sendo o centro 

da existência social, apenas a família não é mais governada pelo passado, 

pela tradição, mas sim pela aspiração ao futuro, à ascensão individual, 

traduzida, antes de tudo, pela corrida ao consumo (p. 605). Para efeito das 

análises aqui empreendidas, são essas transformações sociais 

contemporâneas que têm, em certa medida, levado à inserção da mulher no 

mercado de trabalho, demarcando profundamente a estrutura e os padrões 

de funcionamento da família.  

Para Berquó (1998), do ponto de vista demográfico e estatístico, 

mudanças e também algumas permanências marcam, desde 1950, a 

estrutura familiar brasileira. O caráter nuclear – casal com ou sem filhos – 

continua presente, mas o tamanho da família diminuiu. Cresceu o número 
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de uniões conjugais sem vínculos legais e, de arranjos monoparentais – 

caracterizados pela presença do pai com filhos ou da mãe com filhos –, 

contando ou não com outros parentes coabitando. Contudo, embora essas 

mudanças sejam significativas, as maiores transformações ocorreram no 

interior do núcleo familiar, marcadas pela alteração da posição relativa da 

mulher e pelos novos padrões de relacionamento entre os membros da 

família.      

    

 

Os resultados da PNAD 2006 mantêm tendências já 
verificadas nos últimos 10 anos – crescimento da 
proporção de pessoas que vivem sozinhas, dos casais sem 
filhos, das mulheres sem cônjuge e com filhos na chefia 
das famílias e, também, uma redução da proporção dos 
casais com filhos. Este fenômeno é fruto de um conjunto 
de fatores, tais como: o aumento da esperança de vida, a 
redução da fecundidade das mulheres, e a redução das 
taxas de mortalidade. (BRASIL, 2006) 

 

 

Trabalho e família não devem ser considerados como dimensões 

sociais independentes, pois se apresentam sempre, de alguma forma, 

interligados. São, ambos, instituições criadas pelo homem. Há, portanto, 

um jogo contínuo entre estes espaços, um movimento que define e redefine 

a amplitude de suas esferas de ação e que configura a rede de relações 

sociais. E, embora a tendência imposta pelo capital seja a de concebê-los 

como espaços distintos, que esperam atitudes, comportamentos e valores 

diferentes, um só existe, em relação ao outro. 

O principal parâmetro que caracteriza as mulheres foi encontrado a 

partir da trajetória de vida; as tensões entre tradição e modernidade; entre 

afirmação da individualidade e convivência coletiva; entre o público e o 

privado e que vem sendo ampliados. Os espaços cindidos em suas formas 

de organizar a reprodução da vida cotidiana se complexificam; as relações 

familiares se tornam mais intensas, à medida que estes locais de 

experiência se constituem em espaços privilegiados de vivências e de 
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interação afetiva, que orientam a condução da vida cotidiana, em geral 

marcada por conflitos, tensões e também por prazeres e angústias.  

Essa contradição se dá, porque, ao mesmo tempo em que a saída 

das mulheres, especialmente as de menor poder aquisitivo, para o mercado 

de trabalho é motivada pelo anseio de poder consumir – mesmo que os 

mínimos vitais –, a queda geral do poder aquisitivo distancia-as desse 

consumo. Em razão disso, tem sido observado o crescimento de produtos 

de pouca durabilidade e qualidade, o alongamento do tempo de prestações 

no crédito, que, entre outras coisas, assim garantem o “poder” de consumir 

aos portadores de menor poder aquisitivo.  

 

 

A PNAD 2006 confirma tendência de redução do tamanho 
da família, que passou da média de 3,6 pessoas, em 1996, 
para 3,2, em 2006. (...) O valor médio do rendimento 
familiar per capita, segundo os dados da PNAD 2006, ficou 
em torno de R$ 596,00. Em metade das famílias, porém, o 
rendimento ficou abaixo de R$ 350,00. No caso do 
rendimento das famílias situadas nos quatro primeiros 
décimos da distribuição de renda (as 40% mais pobres), o 
valor médio era R$ 147,00, ou pouco menos de ½ salário 
mínimo daquele ano. No último décimo, o rendimento 
alcançou quase R$ 2.678,00, ou seja, 18 vezes mais. 
Considerando o conjunto de cerca de 570 mil famílias 
correspondente ao 1% mais rico, o rendimento médio era 
de R$ 7.688,00 per capita. Tais resultados evidenciam o 
alto nível de desigualdade de renda no País. (BRASIL, 
2006) 

 

 

A família é obrigada a exercer diversas atividades para garantir o 

seu sustento; assim, quando uma atividade não oferece renda, seja pelas 

condições do tempo ou da pouca procura, conta com outra atividade para 

garantir o consumo mínimo de cada dia. São, portanto, trabalhadores e 

trabalhadoras plurais.  
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Meu esposo é pedreiro e trabalha sem carteira assinada, 
trabalha quando o tempo está favorável também eu faço 
unhas, vendo produtos, o serviço que aparece, eu faço, 
porque a minha família depende da minha contribuição. 
(Helena, casada, manicura, 28 anos). 

 

 

As mudanças que ocorreram na sociedade acarretaram 

reestruturação dos valores e dos costumes. Os questionamentos dos 

padrões preestabelecidos, as transformações das experiências cotidianas e 

das relações afetivas e familiares tornaram possíveis novas atitudes. Nessa 

perspectiva, o processo de "revisão de valores" deslocou a centralidade do 

papel materno, no sentido de integrá-lo a outros investimentos. Pode-se 

dizer que, em grande parte, as transformações dos valores familiares 

acompanham a incorporação da mulher ao mercado de trabalho 

remunerado. A tradição é um processo dinâmico, em que maneiras 

tradicionais de estabelecer relações sociais entram em conflito, que pode 

ou não gerar novos valores. As mudanças de valores ocorridas no interior 

das famílias do sudoeste goiano não são hegemônicas, como ocorria 

antigamente. Embora a vida social esteja em permanente mudança, essas 

mudanças ainda não chegam ao ponto de admitir-se que cada geração 

sucessiva tenha um horizonte diferente da geração anterior, contudo ainda 

são bem marcantes.   

A maioria das mulheres entrevistadas encontra-se na condição de 

subempregadas, em que a solidariedade e/ou afetividade entre os 

familiares é mais expressiva, e também é comum a co-habitação de 

gerações, principalmente nos casos em que as mulheres se separam e 

retornam para a casa dos pais, na condição de solteiras. Há também casos 

em que toda a família co-habita devido às condições financeiras não 

permitirem ter uma casa própria ou manter uma casa alugada. Outra 

característica a assinalar, no universo das mulheres entrevistadas, diz 

respeito ao tamanho da família – pessoas que moram juntas –; estas se 

distribuem fundamentalmente entre famílias compostas de quatro a cinco 

membros. 
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Sendo assim, as relações familiares adquirem, com a incorporação 

da mulher ao mercado de trabalho, uma outra dinâmica, isto é, a 

solidariedade familiar, embora essas relações de solidariedade também 

sejam marcadas por conflitos que envolvem todas as tramas sociais que 

são tecidas na imediatidade da vida. É comum nas camadas de menor 

poder aquisitivo, mulheres que não têm condições de pagar uma babá – 

porque muitas vezes são elas mesmas que trabalham de babá – deixarem 

os filhos menores com os avós e mesmo com o (a) filho (a) mais velho, por 

um longo período. As de maior poder aquisitivo colocam os filhos em 

berçários e escolas. 

 As redes de solidariedade também apresentam alterações 

ocasionadas pelos imperativos econômicos, como se verifica pelas 

afirmações da maioria das mulheres entrevistadas, que dizem nem mesmo 

conhecer suas vizinhas e relacionarem-se mais com as colegas de 

trabalho. “Eu não conheço minhas vizinhas, porque não tenho tempo, meu 

grupo de amizade são os que trabalham comigo”(Isabella, secretária, 35 

anos). A dupla e, às vezes, tripla jornada – que é o caso de quem trabalha, 

estuda e ainda cuida de casa – amputa-lhes o tempo, dificultando a 

constituição de redes de vizinhança. Esse aspecto, embora importante na 

dimensão das relações sociais cotidianas no contexto doméstico, 

ultrapassa-as, e é pouco estudado, principalmente no contexto apontado 

por Castel (1998), em que a ausência de redes de segurança, de 

seguridade social e de políticas públicas, entre outros fatores, tem gerado a 

“insegurança social”, fenômeno este maior ainda em um contexto de 

capitalismo tardio como o ocorrido em nosso país. São essas condições 

que não possibilitam um sentimento de segurança; pelo contrário, – geram 

medo, isolamento e refúgio na família, bem como apego ao autoritarismo e 

fanatismo religioso – formam a grande massa de inconstantes, que vêem 

na escolarização uma forma de garantir a inserção no mercado de trabalho 

formal e, conseqüentemente, de segurança social. A demanda por 

escolaridade registrada nos últimos anos no país representa também essa 

angústia silenciosa; muitos vêem no diploma, a salvação.  
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2.3 Mulher trabalhadora ou empregada 

 

 

A história contemporânea tem registrado a dominação do capital e 

a redução de trabalho a sinônimo de emprego. Portanto, falar de mulheres 

trabalhadoras nos dias atuais parece uma tarefa bastante árdua. As razões 

dessa dificuldade são pelo menos três: a primeira se dá em função de que 

as preocupações da modernidade têm sido discutir se o trabalho ainda é 

importante devido à automação da produção. A segunda razão, devido à 

ausência de trabalho para grande parte da população dita 

“economicamente ativa”, e a conseqüente luta que é travada para conseguir 

qualquer emprego. Por fim, a terceira e não menos importante dificuldade 

diz respeito a que, quando se pensa na relação escolaridade e trabalho, é 

“vendida” uma ideologia de que quem tiver qualificação certamente terá 

emprego, remetendo a um duplo reducionismo: que qualificação é sinônimo 

de Educação e que emprego é Trabalho. A quem interessaria esse tipo de 

distorção? Como essa distorção está se refletindo na compreensão da 

dinâmica social em que os sujeitos são obrigados a viver e competir? Essas 

indagações não terão aqui respostas definitivas, mas será apresentada 

uma reflexão dessas questões à luz do pensamento marxiano.  

Nesse sentido, recorrer às categorias elaboradas pelo pensador 

alemão, Karl Marx, responsável pela análise singular do modo de produção 

capitalista, é necessário para que se possa trazer luz à situação que se 

encontra a categoria trabalho. Tendo como pressuposto que os filósofos 

anteriores a ele já haviam interpretado o mundo de várias formas, em que 

caberia aos homens transformar suas circunstâncias, Marx, ao longo de sua 

obra, teceu duras críticas aos economistas clássicos (chamados por ele, várias 

vezes, de economistas vulgares), principalmente Adam Smith e David Ricardo, 

que, para ele, fizeram análises superficiais da economia política. Marx, afirmou 

com contundência que a história contemporânea é dominada pelo capital e que 

qualquer entendimento da economia política deve ter como base que a 



 
 

75 

economia é uma construção humana, portanto, fadada a equívocos, interesses 

de classe, falências, superações e mudanças.   

Para ele, o ponto de partida de qualquer análise que vise de fato 

desvelar a realidade deve ser o presente histórico. Marx, então, ousou partir da 

realidade para construir suas categorias de análise, no contexto do modo de 

produção capitalista. Assim, para ele, “o capital sem o trabalho assalariado, 

sem o valor, sem o dinheiro, sem o preço, etc., não é nada” (1983, p. 116). 

Nessa perspectiva, ao estudar a situação da classe trabalhadora inglesa, 

submetida à exploração do trabalho assalariado, a expropriação e a compra da 

força de trabalho pela burguesia, Marx compreendeu porque a burguesia 

pagava aos trabalhadores um mínimo que permitisse apenas que estes 

permanecessem vivos, para serem novamente explorados, garantindo assim a 

reprodução da exploração, e concluiu, então, que a lógica do capitalismo 

sustentava-se justamente nessa exploração da força assalariada de trabalho. 

Ou seja, na particularidade capitalista, o trabalho é convertido em força de 

trabalho, e é sob essa condição que ela é expropriada.  

Dessa forma, o conceito de trabalho é o elemento central na 

compreensão da realidade, uma vez que a sociedade nada mais é do que 

produto das relações entre os homens, relações estas que se dão no e pelo 

trabalho. Portanto, a categoria trabalho não é circunstancial, mas essencial à 

apreensão da realidade social. Entretanto, a subordinação dessas categorias 

não deve ser a premissa da ação dos homens, como se a realidade tivesse que 

ser sempre a mesma. Segundo Marx, com relação à realidade, enganamo-nos 

e deixamo-nos enganar; no entanto, cabe ao homem compreender que, 

ontologicamente, é ele o produtor da história e, portanto, de si mesmo.  

O trabalho é uma categoria fundante, não só porque garante ao homem 

a possibilidade de humanização, mas também porque lhe permite estabelecer 

relações sociais que assegurem a noção de sujeito histórico-social. Todavia, 

nas condições engendradas pela sociedade em que o capitalismo é 

hegemônico como prática social de relação entre os homens, tanto a educação 

quanto o trabalho são comprometidos, pelo fato de que, na particularidade da 

sociedade capitalista, o trabalho é alienado e alienador, uma vez que o 

trabalhador não se (re)conhece no produto de seu trabalho nem no processo de 
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criação e produção. Assim, sendo o trabalho alienado e alienador, ele perde o 

caráter educativo e constitui-se em mera reprodução mecânica. No caso de 

Antônia, a entrevistada que adquiriu lesões por esforço repetitivo, embora ainda 

não tenha se dado conta dos motivos que a vitimou, ela soube, na prática, que 

quando não está habilitada para a atividade, ela é dispensada. 

 Nessa perspectiva, se o trabalho exige repetição, ele deixa de ser 

ação reflexiva, e a educação reduz-se, portanto, à adaptação e ao 

treinamento. A mecanização da atividade humana, necessária à 

“maximização” da produção, produz um resíduo humano: inutilizados e ou 

“encostados”, assistidos. Esse reducionismo e empobrecimento também é 

alienado e alienador. Quando o trabalho é alienado, a vida se torna 

alienada. A sociedade capitalista, ao invés de humanizar, desumaniza e 

deforma o ser humano. As formas que o modo de produção capitalista tem 

utilizado para enfrentar suas contradições não as têm resolvido, mas, pelo 

contrário, só as têm deslocado de lugar. O que as mulheres dessa pesquisa 

têm como mercadoria, única e exclusivamente, é sua força de trabalho, e 

quando esta se vê limitada, resta-lhes a insegurança social.  

A oferta do mercado deixou de ser pela necessidade real e passou 

a ser por uma necessidade “inventada”, falseada pela ideologia da 

“novidade”, do “moderno”, do “menor” ou do “maior”, conforme ele decida. 

Por outro lado, a desumanizante jornada de trabalho representa a maior 

parte do tempo de vida do trabalhador, sendo que o tempo para a 

educação, de fato, é mínimo. Como confirma uma das entrevistadas, “não é 

que perder totalmente o interesse, mas porque é cansativo trabalhar e 

estudar; só quem quer realmente de verdade é que tem o interesse de ir 

pra escola” (Wanda, casada, doméstica, 32 anos). Assim, o desemprego 

estrutural e o conseqüente aumento do trabalho informal têm aumentado o 

emprego de mulheres no mundo todo, provocando outros graves 

desdobramentos: exploram um número de trabalhadores menor, mas em maior 

tempo; amplia o trabalho morto, mas não acaba com o trabalho vivo. 

A exploração do trabalhador se dá tanto na esfera da produção, quanto 

na do consumo, pois o capitalismo amplia a esfera da produção e, 
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conseqüentemente, a dos consumidores, que não são vistos como seres 

humanos, e sim, como consumidores. É por isso que a mão-de-obra das 

mulheres está sendo absorvida, não porque esteja ocorrendo uma repentina 

valorização da mulher. Ela é absorvida porque seu perfil corresponde ao que 

esta fase do desenvolvimento do capitalismo necessita, nas regiões onde ele 

mantém “parques” de produção e consumo. A exigência de escolaridade do 

trabalhador(a) serve para melhor adequação do quantum de produção e 

consumo, mas também para conter a demanda por postos de trabalho.   

 

 

2.4  Educação como forma de garantir a inserção  

 

 

O modo de produção capitalista opera dividindo a sociedade em 

classes, e a educação, que nesse sistema foi instituída, também opera com 

a mesma lógica da divisão. As mulheres aqui entrevistadas comprovam 

uma tendência nacional de que o rendimento familiar influencie na 

educação, tanto das mulheres, como das crianças. Se são os de menor 

rendimento econômico que estudam menos, são e serão eles que 

comporão o postos de trabalho mais precarizados e as condições de 

trabalho mais degradantes. Opera-se, dessa forma, a lógica da reprodução 

da pobreza.  

 

 

O rendimento das famílias influiu no acesso e na 
permanência dos 48,4 milhões de crianças e jovens com 
até 14 anos na escola. Grande parcela das famílias 
(40,4%) com crianças e jovens nesta faixa estavam, em 
2006, entre as mais pobres do país, com rendimento 
mensal per capita de até ½ salário mínimo. Esta situação é 
mais preocupante no Nordeste, onde 63,1% das famílias 
com crianças até 14 anos de idade estavam na faixa mais 
baixa de rendimento, resultado da conjugação de uma 
fecundidade mais elevada e de um nível maior de pobreza. 
Em Alagoas (69,2%), Ceará (67,6%) e Piauí (66%), a 
maioria das famílias com crianças ou adolescentes 
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pertenciam a menor faixa de rendimento, enquanto em 
Santa Catarina, apenas 16,6% das famílias estavam nessa 
situação (PNAD, 2006 – IBGE). 

 

 

Com o desemprego estrutural e o conseqüente aumento do 

trabalho informal, tem aumentado o emprego de mulheres no mundo todo; 

no entanto, esse aumento não pode ser comemorado, em razão de que ele 

se dá sob a égide da exploração da força de trabalho mais submissa e mais 

eficaz. O desemprego faz parte da estrutura do modo de produção 

capitalista; sem ele, o capitalismo não sobrevive. A racionalidade que o 

capitalismo emprega é a de capacitar apenas alguns, já que o desemprego 

é parte constitutiva de seus meandros e auto-realização. Portanto, o grau 

de escolaridade nunca garantiu emprego, nem o fará, visto que, 

ideologicamente, o capitalismo deseja justificar que o desempregado é o 

responsável pelo seu próprio desemprego, e que ele, o empregado em 

potencial, não corresponde às exigências dos cargos ofertados, 

escondendo que no mercado não tem lugar para todos.  

Todos são iguais, mas somente “perante a lei”, é claro; a liberdade 

burguesa é a de mercado; a fraternidade é a aliança com interesses. A 

escola segue nessa perspectiva: a igualdade é somente a de oferta de 

vagas, a aprendizagem permanece sendo negada, ora pela reprovação e 

evasão, ora pela aceleração em séries e níveis, além de, cada vez mais, 

crescer o privado, em detrimento do público. Difunde-se que a escola 

pública, por exemplo, é de péssima qualidade; que os hospitais, a 

segurança e todos os demais serviços que devem ser oferecidos pelo 

Estado não são eficientes; e que a eficiência está no privado, ao qual a 

maioria das trabalhadoras não tem acesso. A universalização do Ensino 

público não ocorre, uma vez que a recomendação dos Organismos 

Internacionais para os países ditos em desenvolvimento aponta para uma 

política de desobrigação do Estado. 

Ao ignorar que o ser social é muito mais que uma mera força de 

trabalho, é um ser potencialmente capaz de, conscientemente, dirigir sua 

história, as reformas educacionais que temos presenciado nos últimos 
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anos, no Brasil, confirmam o caráter economista imposto à educação. 

Essas reformas só remediam os efeitos mais aparentes e mais visíveis, o 

que não tem resolvido o problema da educação. A escola também não pode 

ser vista como redentora da humanidade. 

 

 

Nessas famílias mais pobres, apenas 9,9% de crianças na 
faixa entre 0 a 3 anos freqüentavam creches, 
provavelmente em razão da pouca oferta de vagas em 
creches públicas. Se considerarmos as famílias com 
rendimento mensal per capita de mais de 3 salários 
mínimos, o acesso à creche e ao pré-escolar cresce para 
40,7% das crianças. Esse percentual era de 15,5% no total 
das famílias. Embora ainda reduzido, o percentual de 
crianças nas creches dobrou em 10 anos já que em 1996 
era de 7,4%. Quanto ao acesso das crianças de 4 a 6 anos 
das famílias mais pobres à pré-escola, o percentual era de 
68,1%, enquanto nas famílias com mais de 3 salários 
mínimos mensais per capita, o acesso estava praticamente 
universalizado, ficando em torno de 95%, em todas as 
regiões (PNAD, 2006 – IBGE). 

 

 

A Educação tem sido utilizada pelo discurso dominante para 

prometer uma vida digna aos trabalhadores, mas representa, ao mesmo 

tempo, também uma barreira a essa conquista. No discurso disseminado no 

senso comum, ou seja, no argumento da empresa, faltam trabalhadores 

qualificados, de modo que a falta de certificação seria o maior impedimento 

para o acesso ao mercado de trabalho. E o que dizer dos inúmeros 

trabalhadores certificados que não conseguem trabalho? O mercado não 

`consegue` dar essa resposta. Assim, cai por terra o argumento de que a 

falta de escolarização é o impedimento para o acesso ao emprego e à 

ascensão social, e que quem não se escolariza se auto “exclui” do 

vestibular, do emprego mais bem remunerado.  

 

 

Eu estudei mais ou menos até a 5ª série aí depois eu parei 
de estudar para trabalhar né aí eu arrumei serviço e era o 
dia todo trabalhando aí eu saí da casa e fui morar no 
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serviço por que o serviço que eu arrumei era de babá aí eu 
não tinha como estudar aí eu parei de estudar e fui 
trabalhar eu olhava o povo o dia e a noite eu dormia lá. 
(Ana, solteira, babá, 25 anos) 

O meu menino mais velho parou de estudar pra trabalhar, 
agora o mais novo também parou, casou, agora tem que 
cuidar do filho né trabalhando o mais velho também então 
serviço pra você arrumar que dá pra chegar a tempo da 
escola ta muito difícil, só volta pra casa de noite. (Carla, 
técnica em enfermagem, divorciada, 42 anos) 

 

 

Na verdade, são as condições de trabalho que inviabilizam o 

acesso e a permanência de todos na escola; aliás, as pesquisas indicam 

que, nos últimos anos ou décadas, tem ocorrido uma mobilidade social para 

baixo, embora a população tenha se escolarizado mais. Esse dado 

demonstra que a educação não garante, necessariamente, a inserção no 

mercado de trabalho e de consumo, como é propagado incansavelmente 

por periódicos especializados no assunto e pela mídia. Para Mészáros 

(2005), a educação, que poderia ser uma alavanca essencial para a 

mudança, tornou-se instrumento daqueles estigmas da sociedade 

capitalista: fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário à maquinaria 

produtiva em expansão dos sistemas capitalistas, mas também gerar e 

transmitir um quadro de valores que legitima os interesses dominantes. 

Sendo assim, a Educação, em sua forma atual, gera uma inclusão 

excludente. Todos estão na escola, mas não chegam com as mesmas 

condições. Muitos não saem dela (no sentido de concluir os estudos) e 

muitos outros, ainda, saem em condições inferiores, mesmo quando se 

encontram escolarizados e ou diplomados. Ainda nas palavras do autor, 

“[...] digam-me onde está o trabalho em um tipo de sociedade e eu te direi 

onde está a educação. Em uma sociedade do capital, a educação e o 

trabalho se subordinam a essa dinâmica” (p.17).  

A inserção propagada não se efetiva, de fato, devido aos 

mecanismos em que se apóia o Ministério da Educação, o qual, por meio 

de diretrizes, ao invés de políticas públicas educacionais, obriga as escolas 

a uma contínua degradação, tanto física quanto de pessoal. Trata-se, pois, 

de fatores estatais e privados, coletivos e individuais, dando mostras de 



 
 

81 

que há a subordinação da Educação aos interesses da economia em curso 

no mundo.  

Este cenário, entretanto não é e jamais pode ser considerado 

natural, ele foi e está se tornando aos poucos hegemônico. Em igual 

medida as mulheres ao mesmo tempo em que utilizam estratégias de 

submissão e adaptação ao sistema sócioeconômico encontram tácita ou 

explicitamente, formas de transgressão. Se o sistema em curso funciona 

numa contradição que é ao mesmo tempo negação e síntese as pessoas 

que nele vivem também se constituem dessa contradição inerente. A 

existência determina a consciência.  

A vulnerabilidade social pode, no limite, levar os mais vulneráveis, 

neste caso as mulheres, a utilizarem estratégias de emancipação. Isso é 

possível, por exemplo, i) as mulheres que buscam a escolaridade o fazem 

apenas para conseguir empregar-se, podem vir a buscá-la para de fato 

apreender a realidade de forma autônoma. “Hoje em dia não adianta do pior 

ao melhor serviço você tem que ter alguma coisa de estudo (...) você tem 

que ter conhecimento” (Fabricia, 26 anos, caixa de supermercado). A cota 

de vinte por cento de candidatas mulheres nos partidos políticos pode levá-

las a se interessar por política e a empreenderem a política como 

ciência;”Já votei em mulheres em campanha política (...) acho que nós 

mulheres, não custa nada apoiar uma outra mulher (...) se uma mulher 

chegar a ser presidente alguma coisa mudaria no pais (...) podemos fazer 

coisas muito boas” iii) a insegurança e a vulnerabilidade social que 

atualmente retira direitos e expõe as mulheres a dupla e até tripla jornada 

de trabalho. Pode levá-las a compreender que ou agem ou as suas 

realidades serão cada vez mais prementes “Sinto que perdi muito (...) devia 

ter tomado mais iniciativa”.(Lúcia, 48 anos, vendedora) 

As mulheres anseiam nos tempos futuros por estabilidade tanto 

econômica quanto emocional. Portanto, os tempos de vulnerabilidade ou de 

desfiliação podem vir a não encontrar mais a conjunção de forças que hoje 

os mantém. A vida das mulheres aqui descritas apresenta momentos de 

subordinação e ao mesmo tempo de resistência, como foi possível perceber 

nos trechos acima citados.  
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As ações que são requeridas para que haja mudanças 

qualitativamente em favor de homens e mulheres são políticas e, como tais 

necessitam, sobretudo de iniciativas genuinamente estruturais e de que as 

pessoas ajam em concerto. O espaço público tem sido privatizado para 

atender a interesses de grupos minoritários, mas as aspirações de uma 

realidade justa é secular e o homem é o animal racional com possibilidades 

de caminhar rumo a perfectibilidade. “Eu quero dar ao meu filho tudo o que 

eu não tive” pode ser interpretado também como uma profunda aspiração 

de contribuir para que o mundo a ser vivido pelo filho seja melhor.    .  

Os sonhos e, aspirações são produzidos em determinados 

contextos, que os modulam. Creio que um futuro só poderá subverter a 

ordem se for pensado, em seus aspectos políticos estruturais. As mulheres 

demonstram interesse pela imediaticidade o que é um passo para ação futura. 

O sistema das contradições sociais possibilita um modo de ser mulher 

assalariada, mas também pode produzir sua superação. Visto que em se 

tratando de a humanidade continuar não é ficar no passado nem sequer no 

presente mais agir para inovar, porém, renunciando ao salto e percorrendo pari 

passu uma ação após outra promove a coabitação do passado com o futuro e 

ao cabo, ocorre a ruptura.   
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CAPITULO III 

 

 

A QUESTÃO SOCIAL: ENTRE A MODERNIZAÇÃO E O ATRASO 

 

 

Nenhuma civilização – artefato feito pelo homem 
para albergar sucessivas gerações – seria possível 
sem um marco de estabilidade para facilitar o fluir 
da mudança. Fundamentais entre os fatores 
estabilizadores, mais resistentes que os costumes, 
as maneiras e as tradições, são os sistemas legais 
que regulam nossa vida no mundo e nossos 
assuntos cotidianos com os demais.  

 
 

Hannah Arendt 
 

 

Refletir sobre como vive ou compete o trabalhador na luta pelo 

emprego, na atualidade, implica, em primeira instância, discutir como a 

sociedade capitalista, em suas estruturas instituiu e consolidou, ao longo do 

tempo, os elementos da contradição em que opera a produção material e 

simbólica de bens e serviços. E ainda, apreender a forma como isso afetou a 

inserção do trabalhador nas questões sociais que foram se configurando ao 

longo do tempo. É disso que se trata o presente capitulo.  
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3.1  Proteção social: interesse público ou privado 

 

 

A questão social, como abordada por Castel (1998), constitui-se 

das formas particulares assumidas em cada formação social. Quer dizer, o 

social é entendido por ele como uma configuração específica de práticas e 

experiências diversificadas que cimentam e aglutinam os indivíduos, mas 

que não se encontram como modelo único em todas as coletividades 

humanas. Já o trabalho é tido por esse autor como garantia do laço social 

na sociedade contemporânea; sem ele, algo fica fora do lugar. Sendo 

assim, o conceito de desfiliação – sem trabalho –, como categoria 

explicativa da dinâmica e da estrutura social, é fundamental para 

compreender a crescente precarização do trabalho. 

Por ser o trabalho um elemento fundamental, visto que é ele o 

principal fator que dá ao sujeito o sentido complementar para que ele se 

sinta integrado na sociedade, políticas sociais de garantia do trabalho são 

imprescindíveis para o equilíbrio da sociedade. Caso não exista a 

possibilidade de o indivíduo sentir-se integrado, em decorrência do 

desemprego estrutural, no limite, a garantia de coesão social dos indivíduos 

terá de se dar de uma outra forma. Portanto, quando as instituições sociais 

falham nessa tarefa, o indivíduo se vê obrigado a um estado de anomia, 

fenômeno no qual não vê razão para existir e, minimamente, para lutar. A 

anomia provoca, assim, a desintegração da sociedade. Esse termo foi 

revisitado por Castel, para explicar o sentimento de desfiliado que vem 

marcando as relações sociais, cada vez com maior intensidade. Os 

desfiliados correspondem então aos “inúteis para o mundo”, ou os 

“supranuméricos”; que são aqueles que, pela vulnerabilidade e 

precarização de vínculos sociais, são destituídos de sentimentos de 

pertença. Essa condição é, na verdade, útil para manter “o mandato que o 

Estado deve assumir para salvaguardar a unidade” (p.586). Para tanto, o 

Estado evita o debate público e o enfrentamento das questões estruturais.  

Essa situação paradoxal tem marcado o debate que vem se 

travando nos últimos anos, sobre a questão social. Nas palavras de Castel, 
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essa questão já se colocava nos países da Europa Ocidental, no início da 

Revolução Industrial; isto é, desde então, o desemprego, como uma 

condição imposta ao trabalhador, vem se constituindo em uma zona de 

vulnerabilidade no que se refere à segurança da sociedade. Assim, os que 

se encontram sem vínculos, sem suportes e privados de qualquer 

reconhecimento, são pessoas que, vivendo a “individualidade negativa”, 

conforme denomina Castel, passaram a incomodar os filiados17. Foi em 

resposta a essa condição gerada pelo não pertencimento que o Estado de 

Bem-Estar Social se constituiu, ou seja, para tentar amenizar a 

desagregação social e manter o laço social, uma vez que são as relações 

de trabalho que implementam a sociabilidade e, por sua vez, as relações 

sociais que são responsáveis pela constituição da identidade dos 

trabalhadores.  

A “individualidade negativa” aumenta à medida que as sociedades 

modernas, pela sua estrutura e funcionamento, não são capazes de 

assegurar a homens e mulheres a proteção, de fato, pelo trabalho. As 

sociedades modernas promovem o indivíduo e também sua vulnerabilidade 

– porque o princípio que rege a vida social não promove a consciência 

coletiva –, daí a idéia de ameaça, pois o outro passa a ser considerado um 

inimigo em potencial, embora os perigos nem sempre sejam reais. Na 

verdade, boa parte do ‘perigo’ é expectativa gerada pelo desnível social, 

ou, no limite, é socialmente construída. Nesse sentido, as mulheres 

compõem, por questões inclusive culturais, o grupo de maior risco. Essa 

constatação sustenta-se pelos depoimentos das entrevistadas. Embora elas 

não se dêem conta dessa evidência, a insegurança gera nelas grande 

frustração.  

Embora as análises de Castel sejam acerca do contexto francês, 

as categorias por ele levantadas auxiliam nas análises do contexto 

brasileiro, pois, nas últimas décadas, os desdobramentos da reestruturação 

no mundo do trabalho começaram a ser sentidos aqui. Portanto, consoante 
                                                        

 
17

 Há no Brasil um número significativo de pessoas que, por não possuírem registro social, 
sequer são conhecidas, contabilizadas e consideradas para fins estatísticos. Há número 
ainda mais expressivo de pessoas que, apesar de existirem e serem reconhecidas, só são 
consideradas para os fins que são negados aos primeiros. 
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à forma como o capitalismo opera a identidade social, homens e mulheres 

constituem-se nas relações de trabalho. Nessa perspectiva, o desemprego 

ou subemprego não é a questão social em si, mas é somente uma das 

formas em que a questão social se apresenta. Isso porque o autor entende 

a questão social como sendo formas particulares assumidas em cada 

formação, e estando estritamente ligada às formas de desequilíbrio da 

sociedade. Ao longo da história do emprego, a questão social apresenta-se 

igualmente em todo o processo, sendo somente as manifestações 

diferentes em cada momento histórico18. 

Quando se consulta a literatura que trata da questão social, 

percebe-se que grande parte dela trata a exclusão social num sentido 

amplo e abrangente. Comumente, o termo exclusão social aparece 

assinalando as mais variadas situações de pobreza e carência material, e 

refere-se sempre às populações que estabelecem relação de dependência 

das políticas sociais de natureza assistencial, implantadas pelos governos. 

Há uma corrente de análise que se contrapõe a essa visão parcial e 

defende que, na verdade, esse processo aliou os aspectos da destituição 

dos laços sociais, ou seja, a perda – ou a iminência de perda – dos elos 

que mantém os indivíduos integrados à sociedade, aos fatores econômicos 

que desencadeiam o processo de exclusão. Poucas são as abordagens que 

acompanham essa segunda visão e que precisam, em profundidade, esses 

conceitos; quer dizer, que consideram a dissociação desses laços sociais e 

apontam a falta de acesso ao trabalho como determinante do processo de 

exclusão das instituições sociais, as quais só existem se existirem laços 

sociais.  

Historicamente, para que o laço social se efetive, são necessárias 

duas condições: a primeira delas é que o indivíduo sinta a pertença direta a 

uma comunidade; a segunda é que exista nesse grupo de pertença a força 

dos vínculos comunitários. Em outras palavras, só há perigo – quer de 

violência contra os possuidores, quer de explosão reivindicatória dos 
                                                        

 
18 Sobre como o modo de produção capitalista se desvencilha dos trabalhadores sem emprego, 
Castel (1998) afirma que há registros de que, nos diferentes momentos históricos, sempre 
houve uma parcela de trabalhadores inempregáveis, embora sua denominação tenha variado 
entre vagabundo, excluído ou ainda não-qualificado.     
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excluídos – quando há alguém agindo fora do sistema de normas coletivas 

ou essas normas estão fragilizadas.  Portanto, ser protegido é uma situação 

socialmente construída.  

 

 

Os “excluídos" são coleções (e não coletivos) de indivíduos 
que não têm nada em comum a não ser partilhar uma mesma 
penúria. São definidos numa base unicamente negativa, como 
se fossem elétrons livres completamente dissocializados. 
Portanto, identificar sob o mesmo paradigma da exclusão, por 
exemplo, o desempregado há muito tempo e o jovem de 
periferia em busca de um improvável emprego, é provocar o 
impasse de que eles não têm nem o mesmo passado, nem o 
mesmo presente, nem o mesmo futuro, e que suas trajetórias 
são totalmente diferentes. É agir como se eles vivessem fora 
do social. Ora ninguém, nem mesmo o "excluído", existe fora 
do social, e a própria descoletivação é uma situação coletiva 
(CASTEL, 2005, p. 49). 

 

 

Dentre os autores que desconstroem a expressão exclusão social, 

destaca-se Castel (1998), por realizar estudos da “exclusão social” e 

verificar que, antes de qualquer coisa, tal conceito tem sido utilizado como 

um rótulo que designa um estado de falta, porém não esclarecendo no que 

consiste tal falta e de onde ela provém. Perante essa imprecisão do termo, 

o autor sugere uma abordagem a partir da constituição da sociedade 

salarial, que se edificou de modo processual e não como situação-limite, no 

embate entre capital e trabalho. Compreender “a realidade complexa 

demanda que se recuperem os processos históricos que desencadeiam 

essas situações” (p.26), como condição fundante para que a questão social 

seja entendida em sua história, e, nesse percurso, possa-se entender o 

presente a partir de um passado que não passou. 

Portanto, nessa análise, a noção de “excluído” é inadequada, uma 

vez que não há como ser totalmente retirado da sociedade regida pelo 

modo de produção capitalista. Também o uso do termo “exclusão social” 

constitui uma montagem ideológica que visa forjar uma “nova pobreza”, 

mas que, na verdade, trata-se dos que não se encontram inseridos no 

trabalho com contrato. Nesse sentido, cabe ressaltar que a questão social, 
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hoje, é a precarização do trabalho e faz parte das novas exigências do 

capitalismo. Em decorrência, a insegurança nada mais é que a consciência, 

mesmo que imprecisa, de estar à mercê de eventualidades.  

Para assegurar o equilíbrio e contornar a questão social nas 

sociedades contemporâneas, foi necessária a reunião de algumas 

condições básicas, a saber: i) os desempregados tornam-se a preocupação 

dos fazedores de políticas - para os gestores, o grande problema consiste 

na existência dos inúteis; ii) política de integração; iii) políticas 

compensatórias, iv) política de inserção. Mas, em qualquer das fases, 

essas políticas resumem-se em si mesmas e consistem o universo da ação 

do Estado, caracterizando seu permanente, porém variado, auxílio ao 

capital. Castel (1998) faz referência às políticas de integração, aquelas que 

são animadas pela busca de grandes equilíbrios, pela homogeneização da 

sociedade a partir do centro: promover a todos o acesso aos serviços públicos 

(p. 538); e às políticas de inserção, conjunto de empreendimentos de 

reequilíbrio para recuperar a distância em relação a uma completa integração, 

ou seja, a ajuda social. 

 

 

As políticas de inserção já são desenvolvidas há mais ou 
menos 15 anos. No começo, têm um caráter pontual e 
improvisado e se propõem a ser provisórias. Ninguém, sem 
dúvida, teria podido então antecipar seu alcance. Mas sua 
consolidação progressiva marca a instalação no provisório 
como de existência. (CASTEL, 1998, p. 542-543) 

  

 

Castel (1998) distingue ainda a inserção profissional da inserção 

social. A primeira levaria à integração, e a segunda, quando não 

conduzisse à profissional, tenderia a construir o inserido permanente. Para 

os indivíduos que pertencem à esfera das políticas de inserção, a 

socialização primária, isto é, “a interiorização das normas gerais da 

sociedade, através da família e da escola, está amiúde, ela própria, em 

falta” (1998 p. 557). A primeira inserção apresentada por Castel, a 

profissional, é a separação entre os que trabalham e os excluídos do 
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mercado ou integrados sob formas precárias, evidenciando o “disciplinar a 

força de trabalho, para empregá-la de forma subordinada”. Já a inserção 

social diz respeito à fixação do trabalhador em seu posto de trabalho e à 

racionalização do processo de trabalho, isto é, a tarefas reprodutivas.  

A questão social se cristaliza em três problemas que afetam diretamente 

a classe trabalhadora: a desestabilização dos trabalhadores estáveis, a 

instalação da precariedade e a emergência de um contingente populacional 

supranumerários. Estes problemas ocorrem concomitantemente porque o 

capitalista se utiliza, por exemplo, de contratos temporários, que não garantem 

direitos, como a aposentadoria, o seguro desemprego entre outros. No caso 

brasileiro, o trabalho precarizado jamais deixou de fazer parte da história. São 

os compradores dessa mão-de-obra que estipulam os critérios de recrutamento 

e seleção, conforme as necessidades de ampliar-se a acumulação de capital, 

as quais mudam o tempo todo.  

A mutação do capitalismo e a conseqüente metamorfose, na 

utilização de meios para garantir a concentração de poder e renda obriga-

nos a concordar com Castel (1998), que utilizar o conceito de “exclusão” 

não possibilita a apreensão de uma categoria tão complexa como é a de 

trabalho. O autor considera um termo “mala” quando perdeu sua 

capacidade explicativa, uma vez que todos os problemas são explicados da 

mesma forma. O uso do termo “exclusão” é uma “resposta preguiçosa” às 

dificuldades de problematizar os diferentes processos que atravessam a 

sociedade contemporânea e que fazem com que os indivíduos passem de 

uma situação de integração para uma situação de extrema vulnerabilidade. 

Nessa perspectiva, nossa reflexão recusa o termo “inclusão” por contrariar 

a linha de raciocínio aqui empreendida, uma vez que discutir a condição de 

pertencimento do indivíduo à sociedade na qual ele é instituído e instituinte 

exige reconhecer que não se trata de “incluir” no sistema, que, por sua 

gênese, se fortalece quando “exclui”.  

A palavra da moda, ‘exclusão’, retira o peso dos múltiplos 

problemas sociais. Para Castel (2005), “O Estado de direito é apenas 

formal e divide a sociedade em sujeitos de direito e de não direito” (p. 32). 

O termo exclusão vem recobrir uma infinidade de situações infelizes, sem 
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tornar inteligível seu pertencimento a um gênero comum. O que 

percebemos com ele é a vulnerabilidade constante das mulheres, ora sem 

emprego, ora em um emprego precário, vivendo constantemente marcadas 

pela instabilidade da situação de trabalho e pela constante multiplicação de 

indivíduos supranumerários, inempregáveis ou empregados de modo 

precário, intermitente. O termo excluído, por exemplo, mais confunde do 

que esclarece. Esse termo designa um estado de carência, mas não 

permite recuperar os processos que engendram essas situações.  

Nas sociedades contemporâneas, a exclusão não é a ausência de 

relação social, mas um conjunto de relações sociais particulares da 

sociedade tomada como um todo. Não há quem possa estar fora da 

sociedade, mas o que tem sido possível é que seja criado um conjunto de 

posições sociais cujas relações com o seu centro são mais ou menos 

distendidas. A pertença social é condição intrínseca, não há sociedade sem 

sócios. O que tem havido, na verdade, é um jogo semântico pautado no 

ideário liberal em que, mais uma vez, imputa-se a culpa ao indivíduo, como 

se, estando “fora”, ele devesse empreender esforços para entrar e, para 

permanecer dentro, tivesse que, permanentemente, acrescentar algo que 

ainda não possuísse. Enfim, cada um, e em particular, as mulheres, é 

levado a “colocar em evidência sua diferença para manter ou melhorar sua 

própria condição” (CASTEL, 2005, p. 45).  

O que está em jogo na sociedade é o conflito entre capital e 

trabalho. Castel entende isso ao denominar a sociedade de sociedade 

salarial. A questão social é vista como a vulnerabilidade entre capital e 

trabalho. O trabalhador é, ele próprio, o responsável pelo seu percurso 

profissional, e, para empreender sucesso, deve seguir um modelo 

biográfico; quer dizer, o trabalhador é o empreendedor de si mesmo, e cabe 

a ele, intimado a ser bem sucedido, enfrentar situações e assumir 

mudanças. 

Ao que parece, a inserção da mulher no mercado de trabalho vem 

se dando nas várias regiões em que houve modernização da produção e 

onde ocorreu crescimento do setor de serviços. Elas, as mulheres, são 

mais “adaptáveis” que os homens. E, embora essa absorção seja 
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irrefutável, ela ocorre ao precarizar as condições da mulher trabalhadora, 

visto que o posto que ela consegue é, com raras exceções, de menor 

remuneração e prestígio; ou seja, embora as estatísticas apontem números 

impressionantes de entrada da mulher no mercado de trabalho, esses 

dados são reveladores, no sentido de que apontam altas taxas de 

discriminação da mulher. Contudo, essa inserção tem possibilitado uma 

relativa condição de escolha, que, com ênfase nos aspectos afetivos, não 

abrange a condição de participar politicamente, isso porque o âmbito dessa 

escolha, em geral, ainda não ultrapassa o ambiente doméstico. 

É fato que a sobrecarga e sobreposição de tarefas que a mulher 

tem que desempenhar, dentro e fora do lar, tem comprometido a qualidade 

de sua escolaridade, bem como a de seus filhos. Esse comprometimento se 

dá pelo fato de que a tripla jornada de trabalho lhe esgota as energias. 

Nesse caso, a maior parte de seu tempo passou a ser dedicado à garantia 

dos mínimos vitais, condições materiais de existência pelas quais ela é 

obrigada a priorizar o suprimento de sua família. Como agravante, os 

espaços sociais em que o trabalho da mulher é absorvido e as condições 

precarizadas em que se operam acabam por desobrigar o Estado do 

enfrentamento das questões sociais. Trata-se, portanto, de uma relação 

contraditória entre uma autonomia familiar parcial e uma intensificação da 

precarização social. Nessas condições, por mais que o sujeito – mulher ou 

homem – tente fazer parte da sociedade do consumo, nesse tipo de 

sociedade sua condição de pertencimento vincula-se a estar ou não 

empregado. Os espaços fazem os atores, quando estes é que deveriam, 

coletivamente, edificar a existência social. 

As mudanças foram se efetivando no decorrer da implementação do 

projeto de modernização, no que se refere ao tratamento da questão social, e 

seus desdobramentos afetaram as mulheres, ou seja, por dentro da trama 

social, a condição de ser mulher, retratada aqui, de certa forma traduz o sentido 

de como, de fato, se dão e sob quais condições são percebidas as incertezas 

individuais geradas na e pela modernização. Assim, o impacto das 

transformações que o modo de produção capitalista implementou nas últimas 

décadas afetou e continua a afetar a todos, e, nesse caso particular, às 
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mulheres, especialmente sobre os valores que permeiam suas vidas, bem como 

as de suas famílias.  

Embora, em aparência, as mulheres sejam heterogêneas, há algo que 

liga as diferenças de classe e o mercado de trabalho, no processo da 

modernização brasileira. Os discursos das mulheres aqui analisados dão forma 

particular à nossa modernização, revelando sua estrutura, seus aspectos, suas 

nuanças e desdobramentos, talvez por elas serem duplamente atingidas pelas 

mudanças: de um lado, a modernização as eliminou de um papel (ser 

mulher/esposa, apenas dona-de-casa); de outro lado, impôs-lhes outros novos 

(ser chefe de família, trabalhadora e bela). Como abordamos anteriormente, 

elas próprias, as mulheres, por terem vivenciado esse processo, contribuem de 

maneira excepcional para esclarecer a especificidade do processo de 

modernização. 

São ainda as condições de vida e de trabalho a que se submetem as 

mulheres que fazem emergir a condição de existência da atual sociedade 

brasileira.  

 

 

Revisitando o modo como a questão social configurou-se 
historicamente na tradição da “cidadania regulada” inaugurada 
nos anos [1930], tenta-se aí desenhar os contornos de um 
horizonte simbólico que projeta a pobreza em uma espécie de 
paisagem que incomoda a todos, mas que, tal como a 
natureza, se estrutura fora e por fora da trama das relações 
sociais, um mundo sem atores e sem responsabilidades, que 
parece transcender ao largo de um espaço propriamente 
político no qual os dramas da existência são ou podem ser 
figurados como questão que exigem o julgamento ético, a 
deliberação política e a ação responsável (TELLES. 2001, p. 
09). 

 

 

Nas primeiras décadas do século XX, as mulheres brasileiras ainda não 

haviam conquistado os direitos civis garantidos ao homem. Logo, tinham o 

grande desafio de exigir seus direitos de cidadã e, aumentar sua participação 

na vida pública. Em 1916, foi criado o Código Civil Brasileiro, de princípios 

interessadamente patriarcais e paternalistas, no qual constava, por exemplo, 
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dentre outras situações, que a mulher casada só poderia trabalhar com a 

autorização do seu marido. Em 1934, em meio ao governo provisório de Getulio 

Vargas, e como convergência de situações de lutas diversas, uma nova 

Constituição Federal assegurou o voto da mulher. Já o trabalho feminino foi 

regulamentado pela Consolidação das Leis Trabalhistas, somente em 1941. 

O Estado de Bem-Estar Social, criado para amenizar as contradições 

sociais, tanto as antigas quanto as que estavam surgindo no Pós-Segunda 

Guerra, elegeu a meta do pleno emprego masculino e propôs como tarefa da 

mulher o cuidado do lar. Havia a intenção anunciada de que a mulher se 

beneficiasse do suporte social assegurado pelo trabalho masculino. Portanto, 

como suporte, ela não dispunha das mesmas garantias que o homem, a não 

ser enquanto esposa ou filha, o que evidenciava sua condição de dependente 

do marido/pai. Percebida apenas como uma coadjuvante no sustento da família, 

não sua mantenedora, uma das conseqüências é que o salário pago às 

mulheres poderia ser inferior aos salários gerais. Ainda hoje, há diferenças nos 

salários pagos às mulheres, o que as submete às situações de venda em 

domicílio e que sustenta um ramo da indústria que cresce a cada dia, como é o 

exemplo da área dos cosméticos – que fogem das obrigações trabalhistas –, 

gerando outros problemas. Somente em 1962 é que o Código Civil Brasileiro 

sofreu alterações, permitindo que mulheres casadas pudessem trabalhar sem a 

autorização de seus maridos. 

A Constituição Federal de 1988 e o Novo Código Civil Brasileiro 

aprovado no ano de 2002, em substituição ao Código Civil de 1916, 

consolidaram alguns direitos feministas. No Novo Código, por exemplo, a 

família deixou de ser regida pelo pátrio poder, ou seja, pelo poder do pai, como 

acontecia na época feudal, mas pelo pater familiae, que pressupõe a igualdade 

de poder do casal. Alguns termos que constavam no Código anterior foram 

alterados a fim de diminuir a linguagem androcêntrica nele contido, entre eles 

os termos "todo homem", que foi substituído por "toda pessoa". Na Constituição 

Federal Brasileira de 1988, marco jurídico-político da transição democrática e 

da institucionalização do ponto de vista dos direitos sociais no país, o princípio 

constitucional da igualdade entre homens e mulheres está contemplado no art. 

5°, que trata dos direitos e garantias fundamentais. O art. 226, § 5° da 
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Constituição, estabelece que "os direitos e deveres referentes à sociedade 

conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher".  

No período Vargas, estava em jogo a questão do reconhecimento do 

trabalho assalariado, bem como do direito dos trabalhadores. Conforme a 

orientação capitalista, havia-se de ter cuidado para que esses direitos não 

comprometessem, nem ferissem a propriedade privada. A condição de 

assalariado ganhou destaque, passando à condição profissional, da qual 

decorrem proteções que elevaram o trabalhador ao status de cidadão, se não 

proprietário de bens privados, ao menos participante na propriedade de tipo 

social19. O papel do Estado ganhou novas proporções, passando a intervir 

sobre preços e salários e a subsidiar alguns setores, de modo a propiciar o 

surgimento de uma massa de consumidores assalariados. 

As leis trabalhistas implementadas no governo de Getúlio Vargas, nas 

décadas de 1930 e 1940, estiveram vinculadas a um sistema de estratificação 

profissional de forma que nem todos os trabalhadores e trabalhadoras 

alcançaram o status de cidadão. Essa distinção foi conseguida somente por 

quem tinha sua profissão reconhecida pelo Estado. Tal decisão deixou muitos 

trabalhadores quais a maioria era de mulheres fora deste patamar, dos. Esse 

status de cidadania, que não abrangeu a todos os trabalhadores, alimenta uma 

sociedade de desiguais. 

 Essa desigualdade passou a ser justificada pelo discurso de 

modernização. Com ele, foi feito o esforço de convencer que, mesmo que nem 

todos estivessem em condições sociais e econômicas iguais, era preciso que se 

sentissem unidos, em prol de um objetivo comum, o da modernização da nação 

brasileira. Tal estratégia possibilitava que fosse possível conseguir, também 

                                                        

 
19 Castel (2005) caracteriza dois tipos de proteção basilar no Estado de Direito: uma é a 
proteção civil e a outra, a social. A primeira diz respeito à segurança da propriedade privada; a 
outra, à “cobertura” sobre os principais riscos que atingem os indivíduos, com destaque para as 
mulheres. Cria-se, então, um novo tipo de propriedade, a social, para garantir o mínimo de 
coesão da sociedade. Nas palavras deste autor, a propriedade social nada mais é do que um 
homólogo da propriedade privada, uma propriedade para a segurança, colocada à disposição 
daqueles “excluídos” das proteções advindas da propriedade privada.  Ao criar uma segunda 
propriedade, não ocorre a igualdade de fato, uma vez que esta só pode ser atingida com o 
partilhar das fortunas, e não tem como dar a uns sem tirar de outros. A solução criada pelo 
Estado não passa pela supressão ou pela partilha da propriedade privada, visto que medidas 
dessa natureza alterariam o curso do próprio capitalismo. Portanto, ao criar uma segunda 
propriedade, torna-se possível “conviver” em sociedade, mesmo que ainda de formas desiguais. 
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aqui, o que, nas palavras de Castel (1998), serviu para amenizar a miséria em 

toda a Europa. O discurso da modernização não previa, mesmo que fosse 

possível, repensar, a partir dela, as condições de existência de um poder (p. 

317). O reconhecimento de algumas profissões por parte do Estado indicava 

uma condição digna na composição da divisão social do trabalho, evitando 

assim conflitos da e pela modernização.  

 

 

Se durante décadas a pobreza foi figurada como sinal de um 
atraso que haveria, quem sabe, algum dia, de ser superado 
pelas forças do progresso, agora aparece como cifra de nossa 
própria modernidade, que apenas acompanha as tendências 
consideradas inelutáveis no mundo inteiro em tempos de 
globalização e aceleração tecnológica (TELLES, 2001, p.10). 

 

 

Mesmo que esse processo de modernização tenha contribuído para a 

retirada de boa parte das mulheres da zona rural, e que este fato tenha 

possibilitado a entrada delas no mercado de trabalho, liberando-as, de certa 

forma, da tutela dos homens, é inegável que a modernização da agricultura foi 

também responsável pela gênese de problemas sociais enfrentados por elas no 

contexto de urbanização. Morar na cidade e ter um emprego passou a ser, para 

as mulheres, uma referência importante, não somente econômica, como 

também psicológica. Ser mulher plena – que trabalha fora de casa – passou a 

estar estritamente vinculado como suporte de inscrição na estrutura social, 

garantindo-lhe ou não o sentimento de pertença social. As mulheres passaram 

a ter renda própria, o que, por um lado, pode ser entendido como importante, 

devido ao grau de “independência” que isto proporciona, promovendo-as à 

condição de consumidoras; por outro, a possibilidade de consumir as encanta e 

lhes dá a idéia de ascensão social. A introjeção do fato de poder consumir – 

mesmo que os produtos sejam de necessidades básicas e elementares – 

oferece o outro lado da moeda, isto é, a edificação de um individualismo que 

pode romper o tecido social. 
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Ao que parece, ficamos finalmente modernos e as figuras de 
nosso atraso foram metamorfoseadas nos símbolos de nosso 
progresso. E, sendo assim, entre os ‘resíduos’ do atraso de 
tempos passados e as determinações da moderna economia 
integrada nos circuitos globalizados do mercado, a pobreza é 
fixada como algo externo a um mundo propriamente social, 
como algo que não diz respeito aos parâmetros que regem as 
relações sociais e que não coloca por isso mesmo o problema 
das injustiças e iniqüidades inscritas na vida social (TELLES, 
2001, p.141, grifos nossos). 

 

 

Em suma, o lugar que o social ocupa na história se metamorfoseia 

durante o tempo. A pobreza passa a ser concebida quase que como um mal 

natural, que o indivíduo adquire por conta própria e ao qual, na melhor das 

hipóteses, a sociedade poderá – caso esteja disposta – vir a dedicar algumas 

considerações e particularidades. Parece ser esse o recado que os programas 

de transferência de renda – como são denominados oficialmente – deixam 

escapar nas propagandas veiculadas pela mídia, inclusive no horário nobre e 

no veículo sabidamente mais caro, que é a televisão.  

Dessa forma, é a distância e a completa autonomia entre o econômico 

e o político que abre espaço para a questão social. E o Estado busca 

mecanismos para ajustar e contornar a questão social, via ações focalizadas. 

Somente nos casos em que a miséria fica evidente demais e já não dá para 

fechar os olhos frente às desigualdades sociais, a ação do Estado ocorre. 

Por sua vez, a modernização da agricultura continua a gerar 

contradições, tanto ou mais que o dito atraso, visto que o progresso foi real para 

alguns e o atraso passou a ser ainda mais profundo e constante para muitos. 

Assim, a tão idolatrada sociedade de indivíduos, ao fim e ao cabo, pode levar à 

desestabilização da ordem social, uma vez que a insegurança social pode 

promover uma des-coesão social.   

Nesse sentido, o sentimento de não pertença, mesmo que 

inconscientemente, afeta a todos e, especialmente, às mulheres, que, embora 

estejam inseridas no mercado de trabalho e possam ter um relativo poder de 

consumo, esse consumo é conseguido por meio de um sobresforço. O Estado, 
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que em boa parte patrocinou a modernização, o fez muito mais para o setor 

econômico do que para o progresso da nação. Em Jataí, as mulheres 

entrevistadas sentem – embora não consigam ainda identificar por que – e 

confirmam que há muita coisa faltando, como creche, pré-escolas e áreas de 

lazer para si e para seus filhos, mas buscam intensamente resolver esses 

problemas por conta própria. É nesse e em outros sentidos que a questão 

social não foi eliminada, ao contrário, ela permanece se desenvolvendo e 

ampliando o risco de des-coesão.  

 

 

3.2 As incertezas advindas da modernização e seus desdobramentos para 

as mulheres 

 

 

O processo de modernização no Brasil, que, como vimos, não pode 

ser visto como linear, significa a prevalência de novos elementos econômicos e 

políticos na sociedade brasileira. Isso significa dizer que o intenso processo de 

industrialização e o caráter “democrático” na política, ambos foram, no limite, 

criadores de necessidades de consumo. Essa estratégia permitiu a libertação 

da vida privada, que passou a se dar por meio do consumo de massa. Nesse 

sentido, boa parte da população não se beneficiou econômica, nem 

culturalmente. A adoção desse modelo de desenvolvimento atropelou/impediu o 

encaminhamento da reforma agrária, por exemplo, e acarretou o alijamento de 

direitos historicamente acumulado desde então.   

As últimas décadas foram palco de relevantes mudanças na situação 

das mulheres, alterando em parte a divisão do trabalho, o papel delas na 

família, no casamento, no trabalho, entre outras coisas. O processo de 

modernização, bem como a maior inserção das mulheres no mercado de 

trabalho, teve inegável impacto na estrutura das relações sociais (re)produzidas 

na família, em concordância relativa com um dos pressupostos nucleares do 

processo de modernização, que tem levado ao progressivo abandono dos 

papéis tradicionais até então assumidos pelas mulheres, que se viam sobre o 

pátrio domínio. 
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Entretanto, essa “individualização”, no caso da realidade encontrada em 

Jataí, revela que também, entre outras coisas, por se beneficiarem das 

“facilidades” de crédito, as mulheres sentem-se hipnotizadas pela possibilidade 

de consumo, e esse encantamento faz com que elas tenham que potencializar 

a renda mensal, desdobrando-se em mais de uma atividade fora do lar. As 

conseqüências dessa sobrecarga de atividades são reveladas nas condições de 

saúde, na troca de parceiros (é comum a troca de parceiros, em razão de 

uniões desfeitas e filhos de pais diferentes, por exemplo).  A vontade de 

consumo também faz com que maximizem o comprometimento da renda com a 

aquisição de móveis e eletrodomésticos, por exemplo.  

 

 

Há eu já trabalhei de vendedora de mercado, de padaria, de 
açougue praticamente quase de tudo supervisora de produtos 
de beleza, loja de confecção, sacoleira enfim. Um punhado de 
coisa várias utilidades. (Cida, 48 anos, comerciante) 

 

 

A cada geração amplia o número de pessoas que necessitam entrar 

na rede de proteção social. Os interesses públicos, novamente, são deixados 

de lado, porque é o mesmo recurso que deveria ser destinado para as 

necessidades básicas que garante a transferência de renda para quem não 

pode produzir e nem recolher. Essa modernização subalterna ressalta as 

contradições que, pelas evidências empíricas, intensificaram na região 

sudoeste do Estado de Goiás, mas não é diferente em outras regiões.  

 

 

A mulher que trabalha é mais independente, a mulher que não 
trabalha sempre fica atrás esperando ajuda de outra pessoa 
sempre na dependência. (Vanessa, 18 anos, Babá) 

 

 

Embora muitas das entrevistadas ainda se sintam encantadas com 

as possibilidades advindas com a modernização, algumas já percebem que sua 
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situação de mulher pobre e trabalhadora se aprofunda em duplas e triplas 

jornadas e, cada vez mais precarizada, visto que a representação que dela se 

faz se encontra em xeque. Há um universo de incertezas para as mulheres. 

 

 

Com 30 anos eu não vou ter mais condições de cuidar de filhos 
dos outros. Sabe lá que dia que vou poder aposentar quando 
vou ter alguma coisa de benefício porque cuidando dos filhos 
dos outros não vou ter benefício de ninguém, e se eu cair e 
quebrar uma perna.(Vanessa, 18 anos, Babá) 

 

 

  A sociedade modernizada rege-se não pelo princípio da busca de 

segurança e estabilidade para os trabalhadores, mas sim pelo risco, é este que 

organiza a sociedade e é nele que ela se baseia para expandir. A insegurança é 

estruturante, a instalação se dá na e pela precariedade, principalmente no 

Brasil, que, conforme Telles (2001), é uma “ [...] sociedade em que direitos 

nunca foram formulados segundo uma noção de igualdade, mas na ótica da 

proteção que um Estado benevolente deve aos fracos” (p.59). Nesse sentido, 

houve o estreitamento da relação público/privado, contribuindo para dificultar o 

entendimento da questão, bem como da maneira pela qual as tensões sociais 

são, até hoje, resolvidas.  

Com a entrada das mulheres no mercado de trabalho, há uma crença 

na diminuição paulatina das desigualdades sociais, baseada nas seguintes 

teses, entre outras: i) que o crescente processo de inserção feminina no 

mercado de trabalho constitui um avanço, ii) que no trabalho feminino há 

possibilidade da garantia da reprodução da existência social, e iii) que a renda 

adquirida pelas mulheres viabiliza a aquisição dos mínimos vitais. Assim sendo, 

a insegurança não é de maneira alguma acidental, é sim uma dimensão 

consubstancial à coexistência de indivíduos na sociedade moderna. “A maioria 

das pessoas assim busca uma profissão e que consigam conciliar com a vida dela” 

(Fátima, 34 anos, atendente) 

 A ausência de consciência reflexiva, que possa estar baseada no 

discernimento do que seja a diferença entre o atrasado e o moderno, o público 
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e o privado, traduzem-se numa liberdade e autonomia sofisticadas, porém 

limitadas. Muito mais do que uma questão individual é uma questão social que 

ultrapassa os limites do cotidiano das mulheres, sem deixar de influenciá-lo. O 

entendimento que ser “atrasado” é não conseguir consumir produtos que estão 

disponibilizados no mercado, portanto, turva a visão de mundo de todos e, em 

particular, das mulheres, cuja satisfação ou infelicidade se resume nessa 

aquisição.  

O consumo alienado força uma situação ainda mais aguda de 

sobrecarga de trabalho e de responsabilidades econômicas, o que faz com que 

a vida se resuma em adquirir produtos, inclusive de curta duração – em função 

do material descartável com que os móveis são fabricados – e obriga as 

consumidoras a um eterno comprometimento da renda e um constante receio 

de perder o emprego e de pertencer a uma eterna zona de vulnerabilidade.  

 

 

3.3 Família: contradições e ajustes 

 

 

O conceito família sofreu variação em sua constituição e em função disso 

o conceito definidor sofreu mudanças de acordo com periodização histórica. 

Gerstel (1996), afirma que o conceito de família vem variado com o tempo, 

assim já foi definida por George Murdock em 1949 após estudar 500 

sociedades, que “a família” é um grupo social caracterizado pela residência, a 

cooperação econômica e a reprodução”. Esta tese passou a ser a definição 

padrão para os estudiosos da área(GERSTEL, apud BOTTOMORE, 1996). Nos anos 

de 1960 esta definição passou a ser questionada por não conseguir se aplicar a 

todas as famílias. Em seguida estudos etnográficos elaborados por Stack 

trouxeram às pesquisas nova definição em que o entendimento de família 

passou pelo viés da subjetividade. A partir daí a família passou a ser 

considerada uma “rede local è a unidade que permite a sobrevivência e 

organiza o mundo da pessoa  fazendo parte amigos e conhecidos que 

correspondam a essa necessidade” (1996, p297-298).  

Esses conceitos sofreram criticas por seu caráter monolítico visto que 
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universalizavam a família por “esconder mudanças históricas ao estabelecer 

uma ideologia da família que obscurece a diversidade e a realidade da 

experiência familiar em qualquer tempo e local particulares”. (1996, p.299) 

Ainda conforme Gerstel, modernamente a família passou a ser formada 

na base da afeição e do amor, funcionando em benefício da personalidade para 

fornecer segurança psicológica e capacidade de lidar com tensões e cujos 

membros genitores, especialmente as mães, se auto-sacrificam. A família 

moderna “tornou-se cada vez mais privatizada, silenciosa e reclusa”. E mais 

ainda sua constituição passou a basear-se na individualidade. Assim: 

 

 

O próprio conceito – a família –, portanto, não pode captar a 
extensão e a diversidade de experiências que muitos hoje 
definem como sua. A família – na realidade, muitas famílias 
diferentes – veio “para ficar”. A família é uma elaboração 
ideológica e social. Quaisquer tentativas de defini-la como uma 
instituição delimitada, com características universais em 
qualquer local ou tempo, necessariamente fracassarão. 
(GERSTEL, 1996, p. 299).  
 

 

 

Feitas essas considerações, a família pode ser pensada sob diferentes 

aspectos; como espaço de troca, sociabilidade, isolamento coletivo, agente de 

mudanças ou de alienação, conforme as condições determinadas. As 

transformações socioeconômicas auspiciadas pela particularidade histórica da 

sociedade capitalista foram impactantes sobre a família.  

Refletir o sentido que a família adquire no contexto de modernização que 

em Goiás, se impôs pela presença recorrente que ela emergiu nas entrevistas 

realizadas para esta pesquisa. A família é muito citada e pouco debatida e 

menos ainda compreendida. Tanto em suas funções sociais quanto em sua 

importância enquanto categoria explicativa “Hoje em dia ta muito difícil de criar 

um filho, então tem que puxar o freio (...) tem que puxar desde pequeno” 

(Joana, técnica em enfermagem, 34 anos) 20. 

                                                        

 
20 [...] Mesmo nas melhores criticas à família como “agência principal de socialização”, fórmula 
não casualmente usada tanto em sentido positivo como em “contestatório”, costuma-se passar 
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 Não há dúvida de que, tanto para mulheres quanto para homens e 

filhos, a família continua a ser uma instituição baseada na dependência 

econômica, embora, na sua maioria, as entrevistadas pensem ser 

independentes, livres e autônomas e que suas relações conjugais fundam-se na 

escolha afetiva.  

O sujeito não pode ser pensado sozinho. Ele só existe em relação com 

o outro, em um determinado contexto histórico. Essa existência por sua vez, 

requer outras relações que se dão quando o sujeito entra em contato com as 

instituiçõe; econômicas, corporativas, religiosas, sociais, com a estrutura 

cultural e política, que mudam constantemente. 

A família é mutável, e as formas que ela assume são determinadas – e 

determinantes – pela sociedade. Para Canevacci (1987), o conceito de família 

como abstração indeterminada significa que, em todas as épocas existiram 

características comuns a todas as diferentes formas históricas da família. Mas a 

família na forma conhecida na era liberal-burguesa, apresenta-se como fetiche. 

A tipificação é constructo ideológico e precisa ser superada. Em outros termos 

equivale a afirmar que:  

 

 

Superação quer dizer reafirmação do princípio dialético do 
desenvolvimento da humanidade em relação a si mesma e à 
natureza, com a finalidade de “inventar” novas formas familiais 
a partir da transformação da totalidade da relações sociais e 
individuais, interpessoais e intrapessoais. (CANEVACCI, 1987. 
p. 47).  

 

 

Compreender que superação/conservação são fatores que 

determinam uma série de questões, que são permitidas ou possíveis num 

certo momento e não em outro e, sobretudo, ter clareza de que qualquer 

                                                                                                                                                                    

 

por cima – com incrível ingenuidade ou habilidade – do fato de que o social não é tanto ou 
apenas o problema das creches, da escola, do meios públicos ou do aluguel a pagar, mas antes 
de mais nada o local da produção, a pluralidade das formas que podem ser sistematizadas num 
termo que tudo resume: a fábrica. (CANEVACCI, 1987, p. 44-45). No caso em debate, o 
sistema assalariado trazidos pela modernização.    
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questão que afete as vidas é construção de homens e mulheres que 

cotidianamente fazem história, mesmo sem o saber que estão fazendo. É o 

caso de pessoas como Joana, que embora pareça não ter consciência dos 

desdobramentos de suas ações passadas interferem/determinam seu 

presente, limitando ou não seu futuro. Diz ela: 

 

 

Eu não vivi etapa por etapa assim não tive minha infância, pulei 
ela para trabalhar, não estudei, já pulei para casar, assim pulei 
isso daí tudo, até agora vivi atropelando alguma coisa, para 
começar outra. (Joana, técnica em enfermagem, 34 anos) 

 

 

Nessa entrevista ela contou que se casou aos quatorze anos, teve 

dois filhos e só depois retomou os estudos. Possuía na ocasião, nível técnico 

profissionalizante. Ela é, pois, fruto da sociedade burguesa. Suas escolhas e 

decisões não foram fortuitas, pois, as fez premida pelas circunstâncias. 

 

 

A dimensão da liberdade individual é articulada tanto com a 
falta de liberdade social (domínio do homem sobre o homem) 
quanto com a falta de liberdade natural (domínio do homem 
sobre a natureza e da natureza sobre o homem). Essa 
equação lógica tem como conseqüência que o homem – não 
mais, portanto, o homem abstrato, o macho ou o homem em 
geral, mas o homem historicamente dado, constituído em 
classe oprimida – é, ao mesmo tempo, tanto o resultado-vítima 
do domínio de classe quanto potencialidade dialética das 
classes e do domínio. (CANEVACCI, 1987, p. 43).  

 

 

 Joana mesmo que não se dê conta, a situação que ela vivenciou de 

precariedade de vida pode vir a se repetir com seus filhos. Agora, ao invés de 

um, serão três os oprimidos. Ao “pular” etapas, pensa ela estar afugentando os 

problemas e na verdade, as condições de existência historicamente dadas 

tornam-na “vítima”, mas ao mesmo tempo parte constitutiva de uma situação 

que lhe foge ao controle.  
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Os trabalhadores em geral e no processo de modernização em particular 

estão “[...] profundamente inseridos na contradição de fundo mais geral entre 

trabalho assalariado e capital” (p. 47) e o sentido que tem sido dado à família 

tem variado conforme princípios e interesses determinados pela sociedade.  

Como houve várias formas de organização das sociedades, várias 

foram as formas de se perceber ou negar a família. Destarte, neste trabalho, 

a mulher e a relação familiar não foram abordadas como fatos distintos e 

distantes, ao contrário, estes dois temas se entrelaçam no tecido social ao 

qual estiveram subordinados e emergindo desde suas origens. Deve-se 

atentar para quem constitui a família no caso burguês, os indivíduos 

competitivos.  

 

 

A história dos últimos seis séculos é indubitavelmente a história 
da formação e transformação do “homem burguês”, ou seja, é 
a história do ideal burguês. Em outras palavras é a elaboração 
da noção de indivíduos autonônomos, empreendedores e 
competitivos que corresponde aos anseios e às aspirações dos 
comerciantes dispersos que se moviam com dificuldades, na 
sociedade feudal, rigidamente hierarquizada. É a conformação 
dos interesses daqueles que reivindicavam o dinheiro e os 
bens imóveis como valores mais importantes do que os 
privilégios do “sangue azul”.(CRUZ, 2005, p. 01) 

 

 

O discernimento de que a construção histórica se dá mediante correlação de 

forças antagônicas é fundante para que se perceba o entrelaçamento 

estabelecido numa conexão. Para que ela possa ser desvelada é necessário 

que os nexos que constitui a realidade social e familiar sejam (re) constituídos 

no escopo da instituição social que é historicamente construída.  

Desse modo, “[...] o homem não nasce indivíduo como tal – a não ser, é 

claro, como individualidade fisiológica – ele é posto como indivíduo pelo 

processo histórico,”é com isso que cada um deve responder por seus atos, visto 

que esse processo histórico se dá “[...] através da igualdade jurídica que lhe 
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concede a liberdade, e por meio do direito privado de posse que o liberta da 

comunidade”(CRUZ, 2005, p. 02). 

O “papel” da família difere entre as culturas, e mesmo dentro de uma 

mesma cultura ocorre à diferenciação. O papel socialmente determinado à 

família depende da classe social a que ela pertença. Portanto, a família por ser 

uma criação social fica determinada a agir conforme interesses de poder. Dessa 

forma, ela está sujeita às influências político-econômicas e sócio-culturais.  

As transformações acarretadas pela modernização atravessam a família 

que se encontra premida pela necessidade de sobrevivência de seus membros. 

É por essa razão que se pode afirmar que a família teve e tem papel 

fundamental no projeto de modernização, forja indivíduos consumidores, 

disciplinados, ávidos de autonomia – no sentido liberal – convencidos a exercer 

a liberdade liberal. 

 

 

[...] A aparente liberdade íntima das coerções sociais é a 
confirmação da verdade de uma autonomia privada exercida 
na concorrência. Uma autonomia privada que nega sua origem 
econômica, uma autonomia que é exterior ao âmbito da 
praticada unicamente por quem pratica, considerando-se 
autônomo, no mercado, precisamente uma tal autonomia 
confere à família burguesa a consciência de si mesma. 
(HABERMAS, 1987, p. 229).  
 

 

Uma vez, supostamente, afastada da inspeção e intromissão externas, a 

família burguesa seguiu regras rígidas e estáveis, o que tornou segura as vidas 

privadas. Essa idealização possibilitou que a legitimidade da ordem pública 

fosse posta em questão. Foi o que propôs Habermas (1987), ao afirmar que é 

possível observar a ocorrência da emancipação psíquica que corresponderia à 

emancipação ocorrida no nível político-econômico. Ainda que ilusoriamente, a 

família burguesa tenha se pensado como independente do controle externo. Na 

verdade, sua constituição é historicamente determinada. Entretanto, a ilusão de 

liberdade ofereceu as bases para a idéia de que a família tenha sido 

estruturada pelo caráter voluntário, fazendo emergir a revelação plena do 

individualismo. Nessa nova família burguesa as pessoas perdem sua inscrição 
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social e passam a contar individualmente. 

No bojo do projeto de modernização a família foi definida no formato 

liberal-burguês. Passou a ter papel fundamental na constituição de outra 

realidade, em outros termos, uma realidade de consumo. Há um elo imediato 

entre família e modernização. As mulheres adentraram o mercado de trabalho 

para consolidar o projeto modernizador, a família burguesa torna-se fator de 

alienação e desumanização, pelo qual o valor de troca invade e impera.  

 

 

[...] Embora a esfera do âmbito familiar pretenda se apresentar 
como independente, como liberta de todas as relações sociais, 
como domínio da pura humanidade, ela está numa relação de 
dependência em face da esfera do trabalho e da troca de 
mercadorias; a consciência da independência pode ser explicada 
através da efetiva dependência desse âmbito intimo ao âmbito 
privado do mercado. De certo modo, os possuidores de 
mercadorias podem se conceber como autônomos. 
(HABERMAS, 1987, p. 228-9). 
 

  

A autonomia é apenas aparente e ilusória, as mulheres entrevistadas 

estão “encantadas” com essa liberdade propiciada pela possibilidade de 

consumo. Ao consumirem, mesmo que sejam produtos descartáveis – em 

termos de durabilidade e utilidade – elas sentem-se inseridas no mercado 

consumidor, e se auto-afirmam como indivíduo. E não poderia ser diferente, é 

dadas as circunstâncias com que o sistema capitalista de produção e 

distribuição desigual das mercadorias opera. A ideologia consumista veicula 

tanto na mídia como em outros meios que consumir é distintivo de posição 

social. A auto-afirmação se dá por meio do consumo mesmo que essa 

possibilidade se dê via produtos periféricos e marginais.  

As formas de inserção das mulheres no mercado de trabalho estão em 

certa medida, ligadas as suas relações familiares em que o acréscimo de seus 

rendimentos amplia o poder de consumo da família. As casas refletem as 

relações sociais. O novo agir do capital provoca o “ [...] processo de 

privatização que faz com que a casa se torne, [...] algo mais habitável para os 

indivíduos, porém mais estreita e mais pobre para a família (HABERMAS: 1987, 
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p.227).  

 Se a casa, espaço primordial de pertença se constitui em palco de 

disputa e conflito pela posse de bens, haverá também disputa por privilégios. 

No escopo dessa constituição do espaço que deveria ser de todos, ocorrem 

manifestações de individualidades, de gostos e obviamente de poder aquisitivo 

que posteriormente se revela no espaço social. Portanto, ainda no espaço 

social familiar o individuo encontra condições favoráveis para a ampliação de 

sua crença na individualidade. É de se esperar que novas e estranhas relações 

ocorram.  

 

 

A linha divisória entre esfera privada e esfera pública passa em 
pleno interior da casa. Os privados saem da intimidade de seus 
cômodos para ingressar na esfera pública da sala de visitas 
[...].Os privados que aqui se constituem como público, não vão 
‘à sociedade’, é como se emergissem, em cada oportunidade 
de uma vida privada que adquiriu força institucional no espaço 
interno e fechado da pequena família patriarcal. (HABERNAS, 
1987, p.228)    
 

 

Que a família vem mudando ao longo da história é fato. O próprio 

conceito de família, caracterizado pelo predomínio dos valores democráticos e 

igualitários que tornaram possíveis, pelo menos ao nível das aspirações, a idéia 

de igualdade e dos direitos individuais entre homens e mulheres, se 

consolidaram. A aparente liberdade íntima diante das coerções sociais é a 

confirmação da verdade de uma autonomia privada exercida na concorrência é 

a disputa de multiplos interesses privados. 

A família não está independente dos ditames colocados pelo setor 

privado do mercado. Ela é espaço de contradição e está vinculada às relações 

de poder econômico-políticas. A instituição familiar não está baseada apenas 

na vontade de indivíduos livres e na permanente comunhão amorosa dos 

cônjuges, como deixa transparecer as falas das entrevistadas. Esse aspecto é 

apenas parte da realidade aparente. Para Habermas (1987), a idéia de 

liberdade e autonomia são ambas  meramente ilusórias. O que há é uma 

liberdade individualista, essencialmente privada. 
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No formato liberal-burguês, a família (pai, mãe e um ou dois filhos) é 

mais uma construção ideológica baseada na individualidade, no consumismo, 

na privatização inclusive das relações.  Foi esse modelo de agrupamento 

familiar reduzido que tornou-a aceito, incentivado e mais frágil. Nesses moldes 

o espaço familiar presta a ser lócus de privatização e que só interessa aos 

objetivos capitalistas.  

Os indivíduos se juntam para ter relações semelhantes às que seguem 

as regras comerciais, negam, sob pena de que a instituição social família não 

cumpra mais os objetivos para os quais ela existe, que é fornecer bases para a 

socialização da criança e servir de lugar de exercício do sentimento de pertença 

social à crianças e adultos. Ser o lugar onde se instituem relações entre os 

sujeitos em nome de sentimentos fraternos de acolhimento, mas, sobretudo da 

demarcação de limites e de padrões éticos de conduta, é uma função a ser 

fortalecida na família contemporânea.  

Frente ao exposto, a instituição familiar, como o Estado,  

metamorfoseou-se para atender os interesses do capitalismo. Tanto nos 

aspectos internos – individualismo, competição entre os indivíduos e 

“comercialização” das emoções –, como nos externos – imposição midiáticas, 

tipificação de modelos e competição –, tornado a família um elemento essencial  

na teia de relações que propiciaram a modernização. “Indivíduo e Estado são 

partes constitutivas de um mesmo movimento. Um não poderia existir sem o 

outro.” (CRUZ, 20005, p. 04). A família é a instituição mediadora desse 

movimento, tornando possível a consolidação da liberdade liberal do indivíduo.    

O perigo da des-coesão social, “concorrência entre iguais,” com a idéia 

de as próprias “trajetórias profissionais se tornaram móveis”, causa um 

individualismo descomedido. Dentre os vários desdobramentos que disso 

decorre, o mais perigoso é o processo de descoletivização. Ao diminuir a força 

dos trabalhadores isolados, que vivem sob a ameaça de desemprego e de 

concorrência o tempo todo, amplia-se o embrutecimento e a desesperança.  

A modernização gesta maior vulnerabilidade, principalmente para as 

mulheres. Nesse modelo de sociedade, em que o indivíduo é supervalorizado, 

essa valorização não se encontra alicerçada em princípios éticos e morais, mas 
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apenas especulativos; portanto, a vulnerabilidade e fragilidade o abalam 

constantemente, levando-o a resolver seus problemas na esfera privada.  

Essa contradição gera o que Castel chama de “individualidade 

negativa”, fenômeno verificado entre os sujeitos assistidos, que constitui como 

uma face sombria ao equilíbrio da sociedade. Tal fenômeno ocorre nos 

indivíduos que, socialmente, estão sem vínculos, privados de qualquer tipo de 

reconhecimento e de participação nas instituições orgânicas. Assim, eles se 

sentem não pertencentes aos grupos e, freqüentemente, sentem-se ora 

carentes, ora arrogantes, e, em ambas as situações, acham que a sociedade 

lhes deve algo a mais e querem cobrar, ou assumem todos os problemas 

enfrentados como seus e os resolvem ou tentam resolver a seu modo. Esse 

fenômeno, embora pouco estudado, é sabidamente um dos causadores da 

explosão da violência urbana.  

Tal tipo de fragilidade para Arendt (2008), contribui também para a 

fragmentação da esfera pública e para a perda da capacidade de se estranhar, 

prevalecendo uma desrazão, e não há apelo humano que sobreviva à 

individualidade. Uma vez que para Arendt (2008) o que leva à autonomia é a 

capacidade de reconhecer-se no outro, como legítimo portador de direito 

legítimo, bem como o espaço público, como esfera de encontro e desencontro 

dos cidadãos, é a perda de sentido do público que sucumbe toda e qualquer 

forma de reconhecimento e que prende o indivíduo na ilusão de si mesmo.  

Numa realidade assim não há constituição de interesses coletivos, só 

individuais, o que acaba por estruturar, de certa forma, as desigualdades 

sociais em outros contornos, uma vez que o ‘ser cidadão’, nessas 

circunstâncias, não altera em nada a estrutura do capital; ao contrário, cristaliza 

a idéia de que tudo é mesmo assim, imobilizando ainda mais o indivíduo. 

Acreditamos que só podemos avançar, do ponto de vista de direitos 

fundamentais das mulheres e dos homens, se, diante do Estado, tivermos uma 

sociedade civil forte, que o contraponha frente às suas decisões, especialmente 

no que se refere às políticas públicas.  

Assim, nas palavras de Wood (2000), democracia não é o governo de 

múltiplas minorias, visto que estas têm escassa dimensão ético-política, 

precisamente por não terem objetivos universais. Não se pode perder de vista 
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que, no capitalismo, o mercado, na sua compulsiva necessidade de consumo – 

que é o que o alimenta –, disciplina o homem social e culturalmente, ao 

submeter às relações humanas as suas premissas. Seu poder de coerção 

oprime e aniquila, ao colocar a cidadania na capacidade de consumo cujo 

mercado – voraz beneficiário – desumaniza ainda mais os homens. 

No limite, o que deve fenecer é a idéia de inclusão, tão publicizada 

pelos defensores da ação afirmativa, que tem sua base na atividade política 

imediatamente interessada, e que não abarca as reais necessidades da 

humanidade. A ação política baseada nessa premissa tem sido sempre restrita 

e restritiva, sendo incapaz de resolver os problemas gerados pelo modo de 

produção capitalista com o qual está comprometida.  

A política, assim como o governo, nada mais é do que a expressão de 

relações de poder; logo, as políticas que temos assistido são de governos e não 

de Estado. Dessa forma, a ação governamental, por si só, é insuficiente para 

instituir uma real igualdade. A ação na esfera política deve ampliar-se para ação 

social combinada.  

Também não adianta submeter a política ao social, pois tal fato só tem 

trazido medidas paliativas; o que deve ocorrer de fato é submeter o social ao 

político. O que se faz necessário, de fato, é ampliar a esfera da participação 

social em diferentes modalidades e níveis que remetam as pessoas às 

instituições sociais e, se preciso, inventar outras que dêem conta da coesão 

social. Assim, cabe à sociedade civil e política conceber e sustentar um Estado 

que responda aos interesses coletivamente definidos e defendidos, para que a 

humanidade possa continuar a trilhar rumo à perfectibilidade, a qual deve, 

ontologicamente, continuar tentando vir a ser, a saber, uma humanidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 

As transformações no Sudoeste goiano, propiciaram em Goiás e em 

Jataí um desenvolvimento desigual. Essa não é uma exceção visto que o 

projeto de modernização do Brasil seguiu orientações determinadas e fez parte 

da expansão capitalista pós 1930 e, como não poderia deixar de ser, pela 

própria natureza do modo de produção capitalista que seleciona regiões 

geograficamente favoráveis à obtenção de lucro. O papel predominante 

determinado para Goiás foi o de fornecedor de alimentos para suprir e tornar 

mais barato o custo da mão de obra do sudeste industrial. Por outro lado, ele 

também investiu-se da função de gerar hábitos de consumo de produtos 

industrializados vindos do sudeste.   

Coube então ao governo, por meio de ações diversas, implementar 

atitudes disciplinadoras para constituir uma massa de trabalhadores 

assalariados que pudesse favorecer o processo de modernização agrícola. O 

discurso era o de que essa inserção no desenvolvimento permitiria que Goiás 

se modernizasse. A idéia era que a modernização fosse sinônimo de 

desenvolvimento e que ao se dedicarem a ela os trabalhadores de Goiás, 

encorajados a sentirem-se colaborando para que o Estado pudesse dar sua 

parcela de contribuição para a nação.  

Como desdobramento desse projeto nacional, o Estado de Goiás e em 

particular o sudoeste goiano experimentou mudanças econômicas, sociais, 

políticas, demográficas, geográficas e culturais no último quartel do século XX. 

A migração para a cidade, a entrada da mulher no mercado de trabalho 

remunerado, a diminuição da natalidade, o aumento de anos de escolaridade 

alteram as praticas e os costumes familiares. Os ritmos dessas mudanças 
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diferem de uma localidade para outra, dentro do Estado, e guardam a 

proporção de quanto economicamente o município tenha importância da 

composição do custo final e o retorno no desenvolvimento.  

Em razão dessa conjunção de fatores, novos elementos costuram o 

tecido social em Jataí-Go. Novos produtos, serviços, novas profissões são 

requeridas. Novas demandas para as instituições formadoras de novos 

profissionais e captação de mão de obra adequadamente formada para atender 

a modernização da região sudoeste. Os desdobramentos se dão a partir daí, 

em vários planos, sendo o da absorção da mulher no mercado de trabalho,  

apenas um deles. A presença da mulher permitiu: menor custo da produção, 

maior obediência no ambiente de trabalho, maior docilidade no cumprimento de 

metas de produção, incipiente organização coletiva e de luta por direitos. No 

período em que esta modernização opera na região ocorreu crescente 

introdução de maquinário, de tecnologia, de novos processos produtivos, entre 

outros.    

Nesse período registra-se desvalorização da força de trabalho em geral 

e a incorporação de um número cada vez maior de mulheres ao mercado de 

trabalho. Essa incorporação do trabalho da mulher é, por parte delas, tentativa 

de garantir a existência da família, principalmente nos substratos de baixa e 

média renda. O esforço em garantir a existência da família é fenômeno que 

também ocorre nos substratos mais altos, nele, ao invés de ter como objetivo a 

garantia de mínimos vitais o fazem na tentativa de não deixar diminuir o status 

quo. Como assinalam Mello e Novais (1998), esse é o padrão de consumo que 

a concorrência ilude na consciência dos indivíduos.  

Dessa forma, a apropriação desigual das oportunidades de vida é 

ilusoriamente percebida como resultante das qualidades pessoais. Mas como 

vimos, essas ‘qualidades’ são criadas e desenvolvidas com base em certas 

configurações sociais. É que também e principalmente neste caso, o trabalho 

da mulher traz incorporada mais qualidade para os produtos com menor custo, 

e, além do mais, sua mão de obra é mais barata e mais produtiva.  

O objetivo da pesquisa, foi dar voz às mulheres para perceber e 

compreender como elas são representadas, ou seja, qual é atualmente a 

condição da mulher trabalhadora que foi absorvida no mercado de trabalho 
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possível no processo de modernização? Os dados permitem afirmar que, o 

mercado de trabalho se interessou em absorver a mulher em seus quadros 

porque a mulher apresentava-se, como importante para o sistema capitalista 

que precisava de pessoas que ocupassem funções novas, muitas delas que 

não exigem maior desgaste físico e muitas outras funções ocupadas por 

mulheres dão suporte para que algumas cumpram funções nas industrias nos 

postos de trabalho no mercado de bens e serviços que dão indiretamente 

suporte à indústria. Observou-se que o foco principal da saída das mulheres 

para o mercado de trabalho não foi a busca de autonomia, libertação ou auto- 

realização. Essa ação acaba por se efetivar a mulher como livre. As mulheres 

entrevistadas percebem ter hoje, o poder de escolher com quem querem ou não 

estabelecer uma união conjugal com base no laço afetivo.  

Uma característica fundamental observada passa pela forma com que 

as mulheres vêem a si mesmas, numa visão de autonomia, que se restringe à 

esfera do lar, às decisões familiares, tomando para si, a solução de todos os 

problemas, mesmo aqueles de solução coletiva são colocados na esfera 

individual. As mulheres entrevistadas parecem padecer de falta de visão 

política, visto que apresentam um certo conformismo com a inseguridade social, 

no entanto, resistem cotidianamente.  

O percurso vivido pelas mulheres trabalhadoras é revelador de um 

sentido singular do trabalho, a luta permanente contra a destituição material. A 

luz que ainda vêem no fim do túnel – para seus filhos – é a educação. Prova 

disso é que família de classe média tem passado necessidades materiais para 

manter os filhos em escolas particulares, nas quais julgam que eles terão maior 

sucesso.  

Já nas famílias de menor poder aquisitivo a educação é colocada como 

uma saída, mas contraditoriamente é posta em segundo plano. Só se freqüenta 

a escola quando e se houver tempo. Em primeiro lugar está o trabalho, não o 

trabalho como realização do ser, objetivação, mas sim o emprego como fonte 

de (re) produção cotidiana. Para que as mulheres possam de fato freqüentar a 

escola é necessária a igualdade de condições materiais de existência e não de 

opções como é colocado pela sociedade liberal burguesa. Nas condições em 
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que atualmente ocorre, a Educação a serviço do capital aprisiona o homem e 

vela a realidade.  

Na luta diária pela sobrevivência as mulheres entrevistadas acabam 

como analisou Demo (2005), mergulhadas na pobreza política, uma vez que, 

são coibidas a tornarem-se agentes de seu próprio destino. Como 

evidenciamos na pesquisa, as mulheres necessitam colocar os filhos nas 

creches, mas freqüentemente não encontram vagas e apelam para Deus e 

buscam a solidariedade, dos parentes e dos vizinhos que muitas vezes também 

estão na mesma condição, ou então deixam as crianças com as próprias 

crianças, como é caso da maioria das entrevistadas. Os vizinhos, que antes da 

intensificação do processo de modernização eram fontes quase que certa de 

solidariedade, lutam para que o tempo se estique no intuito de dar conta das 

próprias necessidades, em função dessa situação quando aceitam fornecer 

ajuda é tão somente para que a tenham de volta quando precisarem. Trata-se 

de uma toca de favores.  Nas famílias de maior poder aquisitivo paga-se pelos 

serviços, às vezes até mesmo para os próprios parentes cuidar das crianças. 

Esse pagar, que muitas vezes é ‘simbólico’ é revelador de uma idéia trazida 

com a modernidade, não se deve dever favor ao próximo, integra o conjunto de 

valores modernos em que cada um é responsável por si mesmo. Cada um deve 

ser responsável por seus atos, e que cada vez que precisar do outro se torna 

um devedor, um incapaz, a sociedade premia cada um segundo seus próprios 

méritos, essa é a ideologia que prevalece, ronda as mentalidades dos pobres e 

ricos. 

É na sociedade em que o consumo, e a necessidade deste cresce na 

direção dos produtos industrializados de massa como nos ressalta Mello e 

Novais (1998) que a saída é multiplicar-se em serviços. As mulheres 

pesquisadas ocupam mais de uma atividade remunerada, assim como seus 

companheiros, elas são manicura e passadeira; baba e faxineira; empregada 

doméstica e revendedoras de cosméticos. No caso de enfermeira e professora 

elas dobram e até triplicam a jornada de trabalho, restringindo ao máximo o 

tempo e a qualidade de convívio familiar. As que trabalham de carteira assinada 

como frentista, secretária e caixa fazem horas extras. É a “complementação” do 

imprescindível para a manutenção da família. Freqüentemente, é em função 
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dessa busca que a escola é abandonada e as crianças pequenas não são 

acompanhadas no processo de escolarização, comprovando os dados do 

PNAD – 2006, a propósito da estreita relação da renda familiar com o abscesso 

e permanência escolar das crianças, e acrescentamos de mulheres também.   

As entrevistadas mergulhadas no trabalho precário, em condições 

vulneráveis, sem seguridade, são o que Castel (1998), chama de desfiliados e 

não de excluídos conceito que melhor explica o que evidencia essa pesquisa. 

Nesse sentido, verificamos também a pouca ou quase nula participação das 

mulheres em organização sindical, partidos políticos muito menos em 

associações de bairro ou de pais e mestres, ou qualquer outra forma de 

associativismo.  

Pelo observado/analisado, a precarização do trabalho afeta de forma 

mais direta as mulheres. Os dados e as análises aqui empreendidas 

possibilitam apontar uma resposta para a questão perseguida desde o inicio, 

uma questão que é plural em seus meandros e não poderia deixar de ser em 

sua resposta, afinal a intensificação da inserção das mulheres no mercado de 

trabalho remunerado, combinado com a crescente participação delas na renda 

familiar, sem a qual não sobreviveriam, esta diretamente relacionada com 

emancipação. São pelo menos cincos as respostas: i) tem possibilitado uma 

maior escolha nas questões afetivas no âmbito família e de bens de consumor; 

ii) agrava significativamente a precarização da mulher trabalhadora; iii) favorece 

uma pobreza política; iv) afeta a escolaridade tanto própria como dos filhos; v) 

desobriga o Estado de resolver questões de foro coletivo. Trata-se, portanto, de 

uma relação contraditória entre uma autonomia ilusória familiar e uma 

intensificação da precarização social.  

Contudo, o que se destaca não é a contradição, mas, a forma como a 

sociedade capitalista dissemina uma aparente harmonia entre precarização e 

mulher, insegurança e trabalho, educação e condição social. Ao serem 

absorvidas/adentrarem os postos de emprego, as mulheres foram colocadas e 

se colocaram entre a insegurança e a liberdade. As entrevistadas vivem em 

função do trabalho, o que restringe as demais esferas da vida do ser humano.  

A resposta volta-se agora a perguntas, e perguntas trazem consigo novas 
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possibilidades. Enquanto houver questionamento, haverá possibilidades, 

simplesmente porque a história ainda não acabou. 
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Anexo 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

 

História de vida 
 

  O objetivo principal é permitir que a entrevistada relate sobre sua história pessoal. 

 

Idade 

Sexo 

Local de nascimento 

Locais onde morou 

Procedência familiar 

Família (quantos, quem são, profissão dos pais, dos irmãos) 

É casada? Tem filhos? 

Escolaridade? 

Trabalha?  

Relatar algumas experiências familiares 

 
 

  

   

 

 
 
 


