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RESUMO

No que se refere à situação da mulher no mercado de trabalho, o aumento da sua participação foi uma das transformações mais impactantes e 
importantes socialmente ocorridas no Brasil desde os anos de 1970. Documentada pelos estudos sobre o tema e apoiada em dados estatísticos, a 
presença da mão-de-obra feminina no mercado de trabalho brasileiro, sobretudo o urbano, veio se intensificando de modo crescente e 
diversificado, apontando para um processo de desenvolvimento contínuo, apesar das crises econômicas assolaram o país desde a década de 
1980. Neste sentido, é necessário comparar as características do trabalho dos meados do século passado com o trabalho à luz do modelo da 
sociedade da informação ou da economia baseada no conhecimento. Sabendo-se que o trabalho é uma atividade presente nas diversas culturas, 
o estudo do motivo por que as pessoas trabalham, como vivenciam e o que o trabalho significa para elas é de suma importância para o 
entendimento desse aspecto da vida, tanto no sentido individual quanto social. Desse modo, o objetivo neste estudo é verificar os fatores que 
influenciam e conferem sentido ao trabalho a uma população exclusivamente feminina que se mudou do Nordeste do Brasil para o Rio de Janeiro 
em busca de melhores oportunidades e condições de emprego. A pesquisa que segue resulta de um trabalho de campo realizado no primeiro 
trimestre de 2018, no bairro de Pedra de Guaratiba, mais especificamente na comunidade do Piraquê, localizado no estado do Rio de Janeiro, 
zona oeste da capital. Neste período, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com seis mulheres migradas do Nordeste que são 
apresentadas nesta pesquisa com nomes fictícios a fim de preservar suas verdadeiras identidades. O objetivo do estudo é saber de que forma as 
experiências de trabalho são integradas nas trajetórias de vida dessas pessoas, de acordo com narrativas das próprias entrevistadas. Assim, a 
entrevista foi composta por um questionário semi-estruturado de modo a permitir a aplicação da subjetividade e sensibilidade quanto aos 
assuntos que mereciam um maior desenvolvimento e atenção quanto aos seus aspectos. Durante o andamento da pesquisa, as seis mulheres 
entrevistadas relacionaram o trabalho à conquista de uma “vida melhor” ou “mais digna”. Nesta perspectiva as mulheres justificaram a vinda para 
o Rio de Janeiro na ideia de que a cidade poderia oferecer empregos com salários mais altos do que aqueles possivelmente conquistados nas 
cidades do Nordeste. A pesquisa permitiu a conclusão de que o trabalho como fonte de renda é compreendido pelas mulheres entrevistadas 
como o recurso que lhes possibilita independência e liberdade, sendo a busca por tais sentimentos os elementos encorajadores da vinda para o 
Rio de Janeiro. No entanto, todas denotaram tristeza quanto ao tema do distanciamento que a decisão de sair de suas terras natais ocasionou 
entre elas e suas famílias. Ressalta-se, assim, que a decisão de migrar do Nordeste para o Sudeste não é pautada apenas no âmbito da escolha 
pura e simples, mas como condição para a satisfação de uma necessidade. Em outras palavras, mudar-se para o Rio de Janeiro era uma 
alternativa percebida por essas mulheres como a opção viabilizadora de uma vida mais digna tanto para si quanto para a família que pretendiam, 
um dia, constituir. Conclui-se, que compreender as questões subjetivas e microsssociais deste contexto migratório em que são protagonistas as 
mulheres de diferentes faixas etárias, é importante no processo de definição de políticas macrossociais que possam resolvê-lo ou amenizá-lo, bem 
como, na elaboração de mecanismos que valorizem a atuação da mulher na sociedade e no mercado de trabalho. Além de políticas públicas 
específicas para mulheres no que se refere tanto a melhores condições de acesso à educação e saúde, quanto a melhores oportunidades de 
geração de renda, é preciso que elas deixem o espaço social e histórico da invisibilidade.
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