
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES. 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

DOUTORADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

 

 

 

 

 

IVALDINETE DE ARAÚJO DELMIRO GÉMES 

 

 

 

 

 

 

UM TEMPO PARA PANDORA BRINCAR: 

ETNOGRAFIA ACERCA DO TEMPO DE LAZER DAS OPERÁRIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

 2012 



 

 

IVALDINETE DE ARAÚJO DELMIRO GÉMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

UM TEMPO PARA PANDORA BRINCAR:  

ETNOGRAFIA ACERCA DO TEMPO DE LAZER DAS OPERÁRIAS 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Ciências Sociais da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

como requisito parcial para a obtenção do 

grau de Doutor em Ciências Sociais. 

 

Orientadora:  

Profª. Dra. Lore Fortes 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2012 



 

IVALDINETE DE ARAÚJO DELMIRO GÉMES 
 
 

UM TEMPO PARA PANDORA BRINCAR:  
ETNOGRAFIA ACERCA DO TEMPO DE LAZER DAS OPERÁRIAS 

 
 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
– PPGCS/UFRN como requisito parcial para a 
obtenção do grau de Doutor em Ciências 
Sociais. 
 
 
Orientadora: Profª Dra. Lore Fortes 
 
 
Aprovada em: ____/ ____/ ______. 

 
 

 

BANCA EXAMINADORA 

 
_______________________________________ 

Profª. Dra. Lore Fortes (Orientadora) 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

 
 

_________________________________________________________ 
Profª. Dra. Tânia Mara Campos de Almeida (Examinadora Externa) 

Universidade de Brasília – UNB 
 

_________________________________________________________ 
Profª Dra. Marlene Tamanini (Examinadora Externa) 

Universidade Federal da Paraná – UFPR  
 

__________________________________________________________ 
Profª. Dra. Luciana de Oliveira Chianca (Examinadora Interna) 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN/UFPB 

 
__________________________________________________________ 

Profª. Dra. Elisete Schwade (Examinadora Interna) 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte– UFRN 

 



 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Márton Tamás, o grande amor da minha vida.  

Pelo dom de me fazer feliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 A DEUS caminho para fé, caridade e plenitude. 

A Raphael, emissário de Deus que guia meus passos. 

Ao meu Grande amor Márton Támas: meu anjo de luz, princípio de felicidade e templo 

de equilíbrio de minha alma. Quero ser grata a você, amorzão, por ensinar-me que a 

vida todo dia fica mais bela. 

À minha família, pela marcas de esperança deixadas em meu caminho. 

A meu pai Euclides Delmiro que viveu, amou e morreu. Pelo seu amor incondicional, 

pelos afetos e mimos, e por ter acreditado em mim. Um dia chamou-me de Guerreira e 

assim decretou que eu seria uma vencedora. 

A minha mãe Creusa de Araújo Delmiro exemplo de luta, honestidade, caridade e 

perseverança. Muitíssima grata mãe pelas histórias (e estórias), contadas na velha 

cama quebrada, nas noites frias de inverno, em Campina Grande. Pela vitória de nos 

ensinar, além das letras, os sentidos da doação e de vida.   

Aos manos Ivaldo e Ivonaldo pelas aventuras, lutas e conquistas nos caminhos da vida. 

Às queridas manas Ivete, Ivonete, Moura, Dete e Eliene pelas cumplicidades, alegrias e 

experiências compartilhadas nos jardins da vida. Vocês são as colunas que durante 

certo tempo me sustentaram. Sinto que sem vocês eu não teria conseguido prosseguir 

e vencer muitos obstáculos pelos caminhos da vida. 

Ao meu sobrinho/irmão e companheiro Érik de Araújo Delmiro pelas realizações e 

sonhos compartilhados com risos, brincadeiras e festinhas no ritual da vida. Obrigada 

Kinho, por viver e mostrar o sentido lúdico do mundo. Mesmo sendo este profissional 

sério, você é símbolo de divertimento e de ócio gostoso. 

Ao meu sábio, amado e humilde MESTRE Álder Júlio Ferreira Calado, que me disse que 

sou uma eterna teimosa. A teimosia é essa voz silenciosa, que me fala em todas as 

belezas do infinito. Obrigada meu bom amigo, por fazer parte de minha vida, pelo que 

trocamos na colheita passada (no Mestrado) e pela tua missão hoje aqui na terra. 

Às companheiras de vanguarda que acreditaram nos seus projetos e construíram lutas 

políticas, étnicas e feministas nos anos floridos de 1980 na Paraíba: Margarida Alves, 

Maria da Penha, Tereza Braga, Regina Novaes, Nilza Pessoa, Rosa Godói, Lourdes 

Sarmento, Ângela Arruda, Rivonize, Gilberta, Cozete Barbosa, Jordeana Davi, Terezinha, 



 

Socorro Ramalho, Conceição, Da Paz, Maria da Guia, Valquíria, Ana Júlia, Edilza Vidal, 

Edneide, Roberta, Sara, Expedita, Noelma e tantas outras. Acredito que juntas 

marcamos a diferença, pela ousadia de nossos sonhos. 

Aos meus sogros István e Katalin Gémes, ao cunhado András Gémes e Manuela que 

vieram embelezar a sintonia de minha vida. 

A nossa Tereza Eufrásio pela doação de tempo, paciência, dedicação, carinho e cuidado, 

revelados nesses onze anos de convivência. 

À minha orientadora Lore Fortes pelas atitudes repletas de sabedorias. Obrigado Lore 

pelo carinho e incentivo nessa jornada. 

À Co-orientadora Soraya Maria de Medeiros pela dedicação, comentários, sugestões e 

críticas. 

Ao amigo sociólogo Jacob Carlos Lima, pelos diálogos, aprendizagens e críticas. 

À Maria Soares pela dedicação e paciência de fazer a revisão do texto, muito 

agradecida. 

Aos professores Brasília Ferreira, Homero Edmilson Lopes, Ana Laudelina, João Manoel, 

Spinelli, Maria da Conceição, Conceição Fraga, Patrik Leguerrie, Orivaldo Júnior, 

agradeço pelas atitudes e conhecimentos tecidos no universo acadêmico. 

Às operárias da fábrica de calçados, pela convivência amistosa, por suas lutas e pela 

força que demonstraram em suas trajetórias de vida. Em especial, agradeço a amiga 

Rubi, mulher de fibra. 

Aos amigos que se tornaram irmãos nas estradas de luz; Francisco Valdeci Vasconcelos, 

Francisco Airton Rangel e Júlio César, André Façanha, Carlos Janes. Obrigado pelo 

carinho e pela força. 

Aos amigos queridos de Sobral que estiveram ao meu lado neste percurso, 

especialmente: Michele Benício, Lourdes, Elzenita, Patrícia Valéria, Vagna Brito, Tina, 

Rita de Cássia por suas vibrações e carinho. 

Aos alunos e alunas da Universidade Estadual Vale do Acaraú pelas cumplicidades, 

risos, divertimentos e carinho. 

Aos amigos, alunos e alunas da Escola Multiprofissional de Saúde da Família: Ivandro 

Sales, Júnior, Maria Idalice, Valdir, Roberta, Elzenita, Angélica, André Façanha, 

Reginaldo e Noraney. 



 

À Universidade Estadual Vale do Acaraú, o local que facilitou a compreensão entre o 

amor Eros e amor Ágape. Pelas emoções do encontro do amor entre a lua e sol, Eu e 

Ele.  

À Universidade Federal do Rio Grande do Norte onde conquistei bom acolhimento, 

amizades, encontros e desencontros. 

Às companheiras do Conselho dos Direitos da Mulher de Sobral: Noraney, Elizeth 

Sousa, Marta Távora, Helena, Kátia, Gerusa, Benedita, Sílvia, Marília, Raquel, Roberta. 

Obrigada pelos desafios, encontros e conquistas. 

Aos amigos e amigas do Grupo Espírita Eurípedes Barsanulfo e do Grupo Espírita 

Bezerra de Meneses pela emanação de todas as energias, pela generosidade, pelos 

ensinamentos e revelações da eternidade dos espíritos. 



 

EPÍGRAFE 
 
Ando devagar porque já tive pressa e 
levo esse sorriso, porque já chorei 
demais. Hoje me sinto mais forte, mais 
feliz quem sabe. Hoje só levo a certeza 
de que muito pouco eu sei, eu nada sei. 
Conhecer as manha e as manhãs, o 
sabor das massas e das maçãs. É preciso 
amor pra poder pulsar, é preciso paz pra 
poder sorrir, é preciso chuva para florir. 
Todo mundo ama um dia, todo mundo 
chora, Um dia a gente chega, no outro 
vai embora. Cada um compõe a sua 
história, E cada ser em si, carrega o dom 
de ser capaz, de ser feliz. 

Almir Sater e Renato Teixeira 
 
 
 
Vai ter uma festa que eu vou dançar até 
o sapato pedir para parar. Aí eu paro tiro 
o sapato e danço pelo resto da vida. 

Chacal 
 
 
 
Liberte-se, mulher, desse sonho de 
aguardar que te libertem com braços 
cruzados. Mulher encarne em ti a vida e 
a morte a força e a felicidade. Dessa 
vida que nasce hoje. Dessa forma de ser 
que vem de ontem. E se integra para 
criar uma mulher forte.  

Guiomar Cuesta 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMO 
 

Neste Trabalho, buscou-se compreender o tempo feminino a partir das trajetórias de 
22 mulheres operárias sobralenses que constroem o tempo livre e o tempo de lazer na 
dimensão de um cotidiano marcado pela dinâmica de muito trabalho e pouco lazer. 
Utilizou-se da abordagem etnográfica, da observação participante e de narrativas da 
experiência de trabalho e de lazer das operárias sobralenses. O cotidiano das operárias 
se revela na construção de seus tempos de lazer articulado aos seus tempos de labuta, 
tanto nos espaços públicos quanto nos espaços privados. A responsabilidade de 
trabalhar fora de casa, de realizar o trabalho doméstico e dedicar-se ao marido e aos 
filhos foi ensinada às mulheres de forma manipulatória. A tripla jornada de trabalho 
privou as mulheres de praticarem e usufruírem das atividades de lazer. Com o advento 
da chamada tripla jornada, as mulheres começaram organizar novas estratégias de 
elaborar, criar, vivenciar e viabilizar o mundo do lazer. A partir de um estudo 
etnográfico, constituiu-se a interpretação das trajetórias de vida de vinte e duas 
mulheres operárias de uma fábrica de calçados de Sobral-CE. A Tese constituiu-se da 
análise acerca da construção dos tempos sociais e das práticas de lazer, no contexto 
permeado pelos condicionantes culturais de muito trabalho e dificuldades econômicas.  
A pesquisa teve como objetivo compreender como as mulheres operárias sobralenses 
constroem suas práticas e representações acerca de tempo livre e de lazer na teia das 
sociabilidades (possibilidades, necessidades, dilemas e sonhos). A vida cotidiana é aqui 
definida, como uma dimensão ontológica da vida humana. Pois, esta não se resume 
aos rituais, às festas ou às condições excepcionais, sobre os quais os pesquisadores 
normalmente se debruçam.  
 
Palavras-chave: Tempo de Lazer. Operária. Trabalho. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The aim of this paper was to understand women’s time as seen through the 
experiences of the women workers of Sobral-CE, who build free time and leisure time 
through the subjectivity of their histories as delineated by an everyday life as full of 
work as it is empty of leisure. The approach used here is an ethnographic one, through 
participative observation and narratives of working and leisure experiences. These 
workers’ everyday life reveals itself in the construction of their leisure time as related 
to their time of drudgery, in public as well as in private spaces. The responsibility of 
working away from home, as well as of carrying through domestic chores and of 
devoting themselves to their husband and their children was imposed upon women in 
a manipulative manner. This fact deprived women of their possibility of practicing and 
enjoying leisure activities. With the coming of the so called triple working day, women 
began organizing new strategies to elaborate, to organize, to create and to turn leisure 
activities possible. The interpretation of the trajectories of the lives of twenty women 
workers of a shoe plant in Sobral-CE was realized by the means of an ethnographic 
study. The thesis consists of the analysis of the construction of social times and of 
leisure practices, in a context interpenetrated by the cultural conditionings of much 
work and economic difficulties. The aim of the study was to understand how the 
women workers of Sobral-CE construct their practices and representations about free 
time and leisure in the web of sociabilities (possibilities, necessities, dilemmas and 
dreams). Everyday life is here defined as an ontological dimension of human life. 
Hence, it does not limit itself to the rituals, the celebrations or the exceptional 
conditions usually discussed by researchers 
 
Keywords: Leisure time. Women worker. Labour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN 
 
En este trabajo se buscó comprender el tiempo femenino a partir de las experiencias 
de las mujeres operarias sobralenses, que construyen los tiempo de ocio en la 
subjetividad de sus trayectorias trazadas por un cotidiano lleno de mucho trabajo y 
poco ocio. El cotidiano de las operarias se revela en la construcción de sus tiempos de 
ocio articulado a sus tiempos laborales, tanto en los espacios públicos así como en los 
privados. La responsabilidad de trabajar fuera de casa, de realizar el trabajo hogareño y 
dedicarse al marido e hijos fue acoplada a las mujeres de forma manipulada. De hecho 
privó a las mujeres de practicaren y desfrutaren de las actividades de ocio. Con la 
venida de lo que se denomina triple jornada, las mujeres fueron presionadas a trazar, 
organizar, crear y viabilizar el mundo del ocio. A partir de un estudio etnográfico, se 
buscó interpretar las trayectorias de vida de veinte mujeres operarias de una fábrica de 
calzados en Sobral-CE. La tesis se constituye del análisis acerca de la construcción de 
los tiempos sociales y de prácticas de ocio, en el contexto de mucho trabajo y 
dificultades sociales. La investigación tuvo como objetivo comprender como las 
mujeres operarias sobralenses construyen sus prácticas y representaciones acerca del 
tiempo libre y de ocio en la tela de las sociabilidades (posibilidades, necesidades, 
dilemas y sueños). La vida cotidiana es aquí definida, como una dimensión ontológica 
de la vida humana. Pues, ésta no se resume a los rituales, a las fiestas o a las 
condiciones excepcionales, sobre los cuales los investigadores normalmente se 
inclinan.  
  
Palabras clave: Tiempo de ocio. Operaria. Trabajo. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Quando Pandora chegou a terra   
 

Há um mito muito importante, narrado por Hesíodo1, que foi conservado até hoje 

sobre a estória da primeira mulher. Este mito constitui um objeto de representação que se 

instalou na estrutura do processo de percepção do feminino, o que significa que a 

representação que se instalou no universo feminino foi alimentada por construções e 

informações míticas com as quais as mulheres estruturam outros significados.  

A narrativa do mito de Pandora é uma das formas de explicação da existência da 

mulher no processo de organização do mundo através da mitologia Grega. Logo, não se trata 

de uma história com o conteúdo de um fato histórico, mas da criação de uma lenda criada de 

um espaço cultural entre os poetas e historiadores, onde eventualmente trocaram experiências 

através do prelúdio das diversas formas orais de narrativas.  

As narrativas constituem uma representação do mundo dentro das quais se podem 

exprimir as explicações, pois elas traduzem um contexto social cultural carregado de sentidos. 

O mito de Pandora justifica a criação da primeira mulher, rico em detalhes de como começou 

a infelicidade dos homens. Este mito encena o castigo dos humanos que foi imposto pelos 

deuses através de uma mulher. O indício mais evocativo dessa narrativa revela a influência da 

desagregação dos sentimentos de harmonia ou de discórdia gerados pela curiosidade de 

Pandora que castigou toda humanidade. 

No Mito narrado por Hesíodo, Atenas e Hefesto criaram a primeira mulher Pandora 

por ordem de Zeus que a criou com a colaboração de todos os deuses. Pandora enquanto 

amada por todos recebeu dádivas de cada deus. Foi adornada com os mais belos presentes. 

Hefesto presenteou Pandora com a aparência de deusa. Muito bela enfeitiçou o coração de 

Epitemeu irmão do deus Prometeu e ainda recebeu o fogo das mãos desse. E o deus Hermes 

presenteou-a com a mentira e a astúcia. Zeus atribuiu à Pandora a missão de castigar os 

homens e reforça esta missão enviando Pandora a terra com sua boceta cheia de maldades e 

infortúnios. A felicidade de Pandora foi destruída quando ela resolve curiosamente abrir a 

boceta e observar o que continha nela. É interessante notar que este sentimento de curiosidade 

da deusa tornou-se o castigo para a humanidade. Foi devido a sua curiosidade que todos os 

                                                      
1 Sobre o poeta grego Hesíodo ver Teogonia: a origem dos Deuses. Estudo e Tradução de Jaa Torrano. 
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males saíram da boceta e espalharam pelo mundo. Ainda narra à lenda que a deusa ficou 

assustada e fechou a boceta e que dentro dela ficou apenas esperança.  

O fato de que os mitos serem relatos que narram os mundos de vários povos e grupos, 

não significa que essas representações sejam falsas ou estejam separadas da realidade. O mito 

de Pandora assume nesta investigação à alegoria da ancestralidade do sofrimento, da culpa e 

das diversas ações produzidas pelas mulheres através de suas histórias.  Pode se observar que 

o mito anteriormente narrado é uma explicação da origem da mulher, como responsável 

praticamente pelo destino nefasto da humanidade. Neste estudo sobre a vida da operária 

sobralense apresenta a alegoria da responsabilidade e culpa da mulher no processo de 

construção do mundo.  É importante voltar a sublinhar que o propósito de alguns mitos é 

explicar a inatingível perfeição humana nos limites da significação temporal. E o propósito 

dessa tese é compreender a construção do tempo feminino a partir das trajetórias de vida das 

mulheres operárias de Sobral. 

Esta tese é o resultado da análise das representações sociais referente ao tempo livre 

e ao tempo de lazer das operárias da Fábrica de Calçados Iracema,2 localizada na cidade de 

Sobral-CE. O objeto refere-se aos diversos aspectos das trajetórias e das experiências de um 

grupo de vinte e duas mulheres operárias sobralenses, que investem seu tempo livre e de lazer 

na subjetividade de suas histórias traçadas por um cotidiano repleto de muito trabalho. As 

trajetórias de vida das mulheres operárias sobralenses, sujeitos da pesquisa, evidenciam o 

percurso vivido na construção de seus tempos sociais de lazer e os seus períodos de labuta, 

que se entrecruzam tanto nos espaços públicos quanto nos espaços privados. 

É interessante descrever o sentido de trajetória, como o percurso do sujeito dentro de 

um determinado contexto. Nesse aspecto, essa noção coincide com o processo de construção 

das experiências que envolvem as noções de classe e de gênero. 

A dimensão do tempo livre e a construção do tempo de lazer das operárias são 

permeadas por todos os campos de atividades em que estão inseridas, de modo que as 

operárias da Fábrica Iracema, produtoras de calçados plásticos na cidade de Sobral-CE, tecem 

suas estratégias de lazer, influenciadas pela liminaridade entre os seus espaços/tempos nas 

esferas do público e privado. Buscou-se, assim, realizar uma análise sobre o intenso problema 

que ordena os ritmos do cotidiano da mulher operária e o problema da jornada de trabalho 

dentro da fábrica e no âmbito doméstico, pois a dupla jornada parece ser uma questão crucial 

para a compreensão de como é construído e vivenciado o tempo do lazer feminino.  

                                                      
2 Durante a pesquisa optou-se pela utilização do nome fictício Fábrica Iracema por questões éticas e com a 
finalidade de preservar os sujeitos envolvidos no processo de trabalho de constante pressão. 
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Considerando que existe uma articulação entre o mundo do trabalho, o mundo da 

casa e o mundo do lazer na vida das operárias sobralenses, buscou-se entender como estas 

constroem representações de tempo livre e de tempo de lazer nas emergências de suas 

sociabilidades: possibilidades, projetos, necessidades, dilemas, escolhas e sonhos. 

 Neste sentido, partiu-se da compreensão de suas práticas, trajetórias, expiações, 

estilos de vida, seus ritos e as normas substancializadas nas diversas ações, construídas em 

espaços e tempos, demarcados socialmente. A vida cotidiana foi abordada aqui, como uma 

dimensão ontológica da vida humana. Como afirmava Heller (2008), a vida cotidiana não está 

fora da história, mas no acontecer histórico, pois é a própria essência da substância social. 

Desta forma, a vida cotidiana não se resume aos rituais, às festas ou às condições 

excepcionais. 

O termo compreensão foi entendido a partir da visão antropológica de Dumont 

(1985), que refletiu acerca da importância que a pesquisadora teve na investigação que propôs 

realizar, principalmente, quando esta pesquisadora teve a pretensão de realizar estudos no 

campo das representações sociais, tornando-se parte obrigatória da observação. Para Dumont, 

a construção do objeto de pesquisa está diretamente relacionada à forma de como a 

pesquisadora o forneceu. Por isso, Dumont (1985) vê a antropologia como “uma ciência do 

devenir”, e ainda afirma que “o que a antropologia tem de mais precioso são as descrições e 

análises de uma determinada sociedade”. Portanto: 

 
Compreender cumpre investigar no campo todo, pondo de lado, se necessário, esses 
compartimentos, aquilo que corresponde neles ao que conhecemos, e em nós ao que 
eles conhecem; por outras palavras, é imprescindível esforçar-se por construir aqui e 
lá fatos comparáveis. (DUMONT, 1995, p, 17). 
 

 

A intenção de compreender o tempo livre, as práticas e as representações de lazer das 

mulheres operárias, fundamentou-se nas seguintes justificativas: de um lado, por considerar 

um tema relevante no campo das ciências sociais, sentiu-se a necessidade de realizar uma 

abordagem que aprofundasse uma discussão substancial, centrada no âmbito das questões de 

gênero, referentes à dinâmica e aos processos de estruturação do tempo livre e do lazer das 

mulheres operárias. Por outro lado, observou-se a importância de examinar o fenômeno do 

tempo do lazer das mulheres operárias dentro de um recorte de gênero e de classe, por ser um 

tema pouco explorado no campo das Ciências Sociais, procurando compreender como a 

mulher operária de Sobral-CE constrói seu mundo lúdico e suas sociabilidades em tempos e 

espaços socialmente construídos.  
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A questão que se coloca aqui é se a participação das mulheres no mundo do trabalho 

fabril e no mundo do trabalho doméstico implica diretamente no modo de organização do 

lazer e do seu tempo livre. Ou, mais especificamente, quais são os dilemas e desafios que 

essas operárias enfrentam na construção de seus mundos lúdicos? Como o desempenho nas 

atividades domésticas afetou o tempo livre da mulher operária? Como a mulher enfrenta as 

condições de trabalhar como operária, criar, cuidar dos filhos e assumir as atividades 

domésticas, ou melhor, a chamada tripla jornada? O que e como as mulheres operárias 

sobralenses realizam as atividades e formas de manifestações dos seus mundos lúdicos? 

Como as operárias demarcam seus tempos/espaços e estratégias de lazer? E qual é a 

representação que as operárias fazem do lazer? 

A reflexão sobre estas questões se apoiou em uma pesquisa etnográfica realizada 

junto a um grupo de vinte e duas mulheres operárias do setor industrial calçadista de Sobral-

CE. O grupo pesquisado elabora uma convivência entre diferentes tempos e espaços sociais. 

Por suas diferentes maneiras de assumir e exercer as atividades da vida cotidiana, as mulheres 

operárias sobralenses reclamam das restrições impostas pelo mundo do trabalho fabril, que 

lhes roubam os direitos individuais e sociais e a liberdade de vivenciar o tempo livre e 

aproveitar o lazer.  

No campo de forças que se ritualizam as atividades sociais das operárias sobralenses, 

foram criados dispositivos de controle e concorrência pelo uso dos tempos sociais. Por 

questões de mentalidades e de imposições do poder econômico e cultural, foram fortalecidos 

os descompassos entre a utilização do tempo de trabalho e o tempo livre nos espaços públicos 

e nos espaços privados. 

O conceito de atividades que foi empregado aqui se refere à definição apontada por 

Bourdieu (2001, p.164) como sendo “um campo de forças e de lutas, o lugar onde se geram, 

na concorrência entre os agentes, que nele se acham envolvidos, produtos políticos, 

problemas, programas, análises, comentários, conceitos, acontecimentos.” Na manifestação 

do jogo da vida, as mulheres operárias sobralenses expressaram suas capacidades de 

envolvimento responsável e ético de lutar pelos princípios e direitos inalienáveis de arriscar-

se a viver, brincar e amar ludicamente. 

O interesse de pesquisa partiu da necessidade de vivenciar o desafio de realizar uma 

viagem, como pesquisadora, que se encontra entre o limite de construir uma Tese de 

Doutorado de acordo com as exigências acadêmicas e os limites de uma ação ética e política, 

como ativista envolvida emocionalmente com a temática proposta. A distância necessária para 

a interpretação do fenômeno não foi apenas metodológica, mas também identitária. Pelo fato 
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desta identificação, militância e empatia pela temática, procurou-se apoio nas experiências 

demarcadas e construídas por meio das dimensões da vida acadêmica.  

Durante a pesquisa, iniciada em maio de 2008, foram entrevistadas vinte e duas 

mulheres operárias na faixa etária de 18 a 45 anos. Algumas casadas, solteiras e separadas 

com filhos e outras solteiras sem filhos que residem nas áreas periféricas da cidade de Sobral-

CE. Trata-se de mulheres das camadas urbanas de baixa renda. Algumas possuem o ensino 

médio incompleto/completo, outras cursam o nível superior, sendo todas elas operárias de 

uma fábrica de calçados plástico que será aqui denominada de Fábrica Iracema, localizada na 

cidade de Sobral, situada na Região Noroeste do estado do Ceará. As entrevistas e conversas 

foram feitas no decorrer de três anos.  

A escolha deste segmento social (amostra) deveu-se ao fato de que se julga de suma 

importância a relação que existe entre as experiências cotidianas e as práticas em 

conformidade com a ciência (teoria, pesquisa, abordagens, estudos) propostas pelo 

conhecimento científico. A consciência precisa estar em situação com o mundo, porque a 

intencionalidade da consciência apresenta, em sua essência, uma tessitura ontológica. 

Segundo Bornheim (2003), toda ação humana é necessariamente por princípio intencional. É 

importante reiterar que as escolhas intencionais podem estar arraigadas em uma dada posição 

no mundo, sem que isso seja limitativo para a liberdade de escolher. 

Essa concepção foi inspirada na percepção de que existe uma conexão entre teoria e 

prática, criada no campo dos significados e das escolhas (identificações), produzindo uma 

complexa comunicação entre o sujeito e o mundo, a causalidade e o fortuito, foi em razão 

disso que se pretendeu compreender este fenômeno.   

Neste estudo, uma questão preliminar foi entender que na conduta humana não se 

pode separar formal ou informalmente o que existe de forma conexa. Partiu-se do pressuposto 

de que é necessário determinar uma conduta que expresse a relação indissociável da 

consciência com o mundo e que, ao mesmo tempo, revele que deve ser homem e mundo em 

permanente relação. Pois na abordagem de Bornheim (2003, p.111): 

 
Cada uma das condutas humanas, sendo conduta do homem no mundo, pode 
revelar-nos no mesmo tempo o homem, o mundo e a relação que os une, desde que 
os encaremos como realidades apreensíveis objetivamente não como inclinações 
subjetivas que só podem ser compreendidas pela reflexão. 
 

Para Bornheim (2003), é por meio do tempo que os possíveis aparecem no horizonte 

do mundo. Estes possíveis são como filtrados pela temporalidade, fazendo com que o mundo 

seja meu mundo.  
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O fazer etnográfico é uma tarefa proposta pela tradição da Antropologia que reside 

em descrever as formas concretas da existência sociocultural e da diversidade das 

manifestações humanas. Tratando-se de uma etnografia, o estudo permitiu compreender as 

configurações da temporalidade no mundo da mulher operária em suas diferentes situações de 

tempo de trabalho, de lazer, de saúde, de classe, de família que ordenam e permeiam suas 

experiências no mundo.  

A primeira etapa de trabalho de campo durou aproximadamente cinco meses (de 

meados de maio a início de setembro de 2008). Durante este período, teve-se oportunidade de 

estabelecer contatos com pessoas envolvidas direta ou indiretamente na rede de relações das 

operárias sobralenses. Esses atores sociais colaboraram com a pesquisa, pois permitiram 

acrescentar e trabalhar alguns dados e questões levantadas no percurso da pesquisa. 

No segundo período da pesquisa (outubro de 2008 a dezembro de 2011), o retorno ao 

campo pesquisado significava o estabelecimento das reciprocidades entre a pesquisadora e as 

mulheres operárias que caracterizaram a amostra. Como a pesquisadora já era conhecida por 

algumas das entrevistadas, não foi difícil realizar os demais contatos. Uma das estratégias de 

pesquisa que foi bastante proveitosa para a análise foi a observação direta que permitiu 

observar as mulheres operárias agindo simultaneamente por meio das diferentes práticas e 

atividades inerentes à vida social. 

Outra estratégia de pesquisa foi a realização de entrevistas gravadas ou anotadas que 

seguiam um roteiro preestabelecido. Também foi feita a interpretação das fontes bibliográficas 

e das experiências vivenciadas em campo. A pesquisadora frequentou, ainda, os espaços 

destinados aos diversos tipos de atividades sociais das operárias sobralenses, participando de 

algumas experiências como os momentos da vida doméstica, chegada e saída da Fábrica 

Iracema, do lanche na saída do trabalho, na espera do ônibus e fez realização de visitas aos 

bairros e territórios de moradia, bem como da realização de visitas em suas casas.  

As conversas informais e entrevistas foram realizadas em diversos locais. Foram 

feitas visitas aos locais de divertimento como: a rua, a vizinhança, o clube (o Clube dos 

Calçadistas), o sindicato, as praças, serestas e barzinhos entre outros pedaços3 de lazer e 

sociabilidades existentes na cidade de Sobral-CE. Também sucedeu a visita de três operárias à 

casa da pesquisadora. A duração de cada encontro foi demarcada pela disponibilidade de 

tempo das mulheres operárias. O tempo das entrevistas oscilava entre uma e duas horas. 

                                                      
3 Sobre este conceito ver Magnani (1984). 
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Neste tempo, as operárias narraram acerca de suas experiências de vida construídas 

pelos caminhos e descaminhos construídos coletivamente. A pesquisa foi resultado dessa 

viagem feita pela pesquisadora que teve trânsito livre no mundo das mulheres operárias 

sobralenses. Inscrita nos códigos da pesquisa etnográfica, os laços de intersubjetividade 

gerados no percurso de campo (entre pesquisadora e sujeitos da pesquisa) foram decisivos 

para aceitação e convite para adentrar e conhecer alguns aspectos desses caminhos. Aspectos 

estes como o mundo da casa, o mundo da fábrica, da rua, da festa, do parque, das igrejas, da 

Serra da Meruoca4 e nos demais tempos/espaços socialmente construídos. Como uma forma 

de penetrar no cotidiano construído e vivido pelas operárias, pediu-se que elas narrassem as 

suas experiências. 

 Nas narrativas dessas agentes sociais, procurou-se apreender as representações que 

as mesmas têm sobre o tempo livre, sobre o tempo de lazer e quais eram as suas reais 

possibilidades de construção do tempo de lazer, além de questões relativas às suas 

subjetividades, emotividades, escolhas, sonhos, e desejo pelo prazer do ócio.  

No primeiro momento, houve uma conversa informal sem o uso do gravador. No 

segundo momento da entrevista, foi necessário o uso do gravador as entrevistas. No terceiro 

momento, a conversa continuou informalmente sem este instrumento de trabalho. Também 

foram feitas anotações no Diário de Campo, relativas às circunstâncias da pesquisa, o 

percurso para a fábrica, a casa, a recepção, o ambiente (clube, bar, parque), etc. Daí a 

importância do Diário de Campo, como mais um instrumento de registro dessas emoções de 

sentir, de ver e do ouvir na pesquisa etnográfica.  

No que concerne às narrativas das operárias, podem ser consideradas como um 

instrumento que as mesmas utilizam, em seus espaços afetivos, culturais, lúdicos, 

econômicos, religiosos e políticos, para contar suas experiências de vida e, ao mesmo tempo, 

como uma técnica de aproximação entre o vivido e o contado, como uma interpretação desse 

jogo imaginativo. Sobre a narrativa descreve Langdon (1999, p, 20). 

 
A narrativa expressa momentos dramáticos na vida humana, momentos de 
importância que fazem parte da memória cultural e individual. Segundo Burke as 
narrativas são consideradas como equipamentos ou preparação para viver. A 
narrativa faz parte do discurso humano, permeia o discurso cotidiano, mas também o 
evento de contar pode ser reservado para momentos especiais, marcados por 
contextos específicos. 
 
 

                                                      
4 A cidade de Meruoca tem 13.693 mil habitantes, com área territorial de 149, 844 km. Foi Distrito de Sobral em 

1799 e 1931. Próxima a cidade de Sobral. É uma cidade serrana, localidade importante para o desempenho de 
várias atividades: lazer, descanso, moradia. 
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O fio condutor que possibilitou a construção desse estudo foi o trabalho de ouvir 

algumas experiências e práticas narradas pelas operárias da fábrica. No decorrer da pesquisa, 

procurou-se entender as narrativas como fruto de uma experiência temporária, pois, aquela 

que narra é uma pessoa que coloca sentido e interpreta aquilo que narra. Isto significa que, na 

abordagem antropológica, as narrativas podem se constituir na “interpretação de uma 

interpretação”. No entanto, para Maluf (1999, p.77), existe uma diferença nas formas de 

interpretações: 

 
A diferença é que, se a interpretação contida na narrativa de vida visa à história 
individual, o objetivo da interpretação antropológica é alcançar os conteúdos e os 
sentidos sociais da experiência. Na leitura antropológica, o olhar deve focar duas 
direções complementares. Inicialmente, é preciso pensar a narrativa como produto 
de uma multiplicidade de interferências, das quais algumas aparecem no próprio 
contexto de sua enunciação. 
 
 

Ao ter trânsito livre na vida cotidiana das operárias, ficou esclarecido, a cada contato 

com estas mulheres operárias, que a pesquisa não tinha nenhuma ligação direta ou indireta 

com a fábrica, porque o interesse concentrava-se em escrever uma Tese de Doutorado, estudar 

acerca da construção e representação de seus tempos sociais (lazer, trabalho, descanso entre 

outros). Ainda ficou esclarecido que seriam preservadas suas identidades e os seus segredos 

individuais e coletivos, uma vez que se admite que esta prática seja um dever da vida política 

e da ética profissional de todos os profissionais. Preservar o direito da confiança e do respeito 

mútuo, no âmbito individual e coletivo é, sem sombra de dúvida, um ato que todos devem 

praticar, dentro e fora da academia, de forma inconteste.  

Cabe justificar que este esclarecimento foi necessário devido às constantes pressões 

que as operárias sofrem no cotidiano da fábrica, além do medo que estas mulheres têm em 

perder os seus empregos. Afora esses esclarecimentos, foi comunicado às operárias que os 

seus nomes não iriam aparecer em nenhum momento no texto escrito: definiu-se por 

identificá-las pelo nome fictício de minerais e pedras preciosas. 

O encontro, no labirinto da pesquisa, não foi uma experiência sofrida e metódica, 

mas foi permeada por uma atitude ambígua e conflitante entre a irreverência da ação militante 

e a seriedade que traça as linhas das abordagens do método etnográfico. Não houve nenhuma 

atitude negativa, nesses momentos, no levantamento de campo, os encontros ocorreram em 

um clima de muita empatia, respaldada pelo jogo das intersubjetividades.  

As visitas e encontros foram marcados pelo processo singular de trocas de 

experiências entre pesquisadora e as agentes sociais. Tal tarefa fez-se possível de ser realizada 

a partir do momento em que se levou em consideração a condição de mulher/pesquisadora, 
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com uma história de vida, um projeto político marcado pela militância no movimento em prol 

dos direitos das mulheres e uma subjetividade que tomou o vivido e o narrado como ponto de 

partida para a compreensão do fenômeno em estudo. Sobre essa questão da pesquisa 

antropológica, aborda Ferreira (1996, p.81):  

 
Um conflito de tal natureza é um procedimento comum e necessário na prática da 
pesquisa antropológica, na qual a pesquisadora está em contato direto, pessoal e 
intenso com seu objeto de estudo. A situação torna-se mais complexa quando se 
trata de uma investigação dentro do próprio universo da antropóloga, como é o caso 
dos estudos em sociedades complexas. Em relação ao meu trabalho, esses elementos 
estavam reforçados pelo fato de que, além de situá-lo em minha própria sociedade, 
eu estava interagindo com um grupo com o qual eu aparentemente tinha estreita 
identificação. O conhecimento dessa condição permite que se busque construir e 
manter o distanciamento necessário na abordagem tanto do trabalho de campo como 
no da elaboração das conclusões sobre ele, para evitar resultados meramente 
“impressionistas” ou naturalizados. 
 

 

 Depois das explicações iniciais, obteve-se ajuda das operárias da Fábrica Iracema 

que, além de se disporem a serem entrevistadas, conseguiram também indicar outras colegas 

de trabalho que, na maioria das vezes, faziam parte de suas redes de vizinhança ou estavam 

ligadas por relações de parentesco. Este fato ocorreu porque todas estas mulheres são pessoas 

oriundas do mesmo universo cultural e estavam situadas na mesma condição de classe social.5 

As operárias compartilham um universo de valores culturais, permeados pelos sistemas 

simbólicos, estruturados a partir da lógica de liminaridade entre o tempo de trabalho e o 

tempo do ócio. 

 Em quase todo o percurso da investigação, a pesquisadora foi conduzida por 

mulheres operárias sobralenses que, às vezes, caminharam juntas aos endereços seguintes. 

Tendo em vista os contatos anteriores, foram viabilizadas outras conversas e entrevistas com 

as demais operárias. Os espaços percorridos pela pesquisadora durante o trabalho de campo 

foram alguns bairros da periferia de Sobral-CE como: Sinhá Sabóia, Pedrinhas, Paraíso das 

Flores, Terrenos Novos, Recanto I, Recanto II, Dom Expedito, Junco, Loteamento Planalto 

dentre outros. Realizou-se visita ao clube de lazer e ao Sindicato dos Calçadistas freqüentados 

pelas operárias. É importante acrescentar que os locais de entrevistas eram frequentemente 

tomados pelo barulho (crianças brincando ou conversando, som de música, TV, sons da 

vizinhança, conversas dos adultos, entre outros). Esse fato contribuiu para se mudar, algumas 

vezes, o lugar e a hora das entrevistas. 

                                                      
5 O conceito de classe social tem como referência os autores: THOMPSON (1997) e LOBO (1991).  
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Ao fazer o percurso da pesquisa, adentrou-se por meio dos labirintos das operárias, 

quando se desvendou que penetrar naqueles espaços dessas mulheres, era ao mesmo tempo 

viver no mundo do outro e compreender acerca da representação e dos segredos do seu sacro 

mundo. Esta penetração foi desafiante porque, por meio dos reflexos de um espelho da vida, 

elas observavam as linhas tecidas nas experiências de uma mulher, negra, professora, ativista 

e pesquisadora. Nesse tipo de aventura, é salutar apontar que algumas vezes a pesquisadora se 

sentiu vulnerável pelo desafio da experiência. Sobre esta questão da aventura etnográfica, 

assim fala Macedo (1986, p. 14): 

 

Nessa antropologia que delineia em nosso próprio mundo cabe compreender o papel 
da subjetividade na constituição da objetividade. A aventura da pesquisa, quando 
começa, é um adentrar em outros mundos – já é uma viagem de volta, ao mesmo 
tempo em que se está indo. Esses mundos estão marcados por personagens que 
sabemos reais, mas que quando nos preparamos para escrever sobre eles, é de 
antemão os nossos personagens, quase como se adentrássemos no nosso próprio 
romance em carne viva. 
 
 

A postulação do valor do método científico, nos termos em que é cobrado pelo fazer 

acadêmico, muitas vezes parece colidir com o princípio da subjetividade da pesquisadora, 

tantas vezes afirmado em ilusões ideológicas e na própria aventura de compreender o mundo 

dos outros, a partir de nossas experiências. Como aponta Diógenes (1998), o pesquisador é 

um eterno viajante que está sempre conectado com o mundo dos outros. Ao sair de casa e 

adentrar outras esferas da vida social, ele investe energia e a recebe na mesma proporção. 

A tese foi composta de um tópico metodológico onde se destacou as dimensões do 

trabalho etnográfico. Apresentou-se como ocorreu o contato entre os sujeitos sociais e a 

pesquisadora. O trabalho de campo facilitou e permitiu a compreensão da representação que 

as operárias fazem do tempo livre e do tempo de lazer. As narrativas obtidas revelaram suas 

percepções sobre o mundo do trabalho, a vida doméstica, as doenças, as atividades de lazer, 

os sonhos, os desejos, os medos, as experiências e situações vividas pelas operárias. 

 No primeiro capítulo, foram abordados alguns aspectos históricos acerca do mundo 

do trabalho, como o processo da racionalização do trabalho. Nessa análise se explorou o 

processo de implantação da Fábrica Iracema na cidade de Sobral-CE e as mudanças que 

ocorreram no tempo livre e nas atividades de lazer das operárias sobralenses. Para tanto se fez 

necessário refletir sobre a participação da mulher no mundo do trabalho, levando em 

consideração o papel da divisão sexual do trabalho.  

O segundo capítulo focalizou a análise do conjunto das representações de gênero, de 

tempo livre, de lazer através abordagens de alguns autores e das trajetórias temporais e 
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espaciais das operárias da Fábrica Iracema, representadas através das narrativas durante a 

pesquisa de campo. Nas narrativas, buscou-se compreender como são construídas as práticas 

de lazer dentro de um universo de vivência das vinte e duas mulheres operárias sobralenses, 

que expressam um descontentamento marcado pelas experiências de muito trabalho, pouco 

tempo livre e muita escassez de tempo para o lazer. 

No terceiro capítulo, buscou-se refletir sobre a pluralidade de fatores que se 

interconectam para a constituição da singularidade do tempo de lazer das mulheres operárias 

de Sobral-CE.  Foi feita a cartografia, de maneira simbólica, de como as operárias sobralenses 

lidavam com suas escolhas e não escolhas de tornarem-se operárias, mães, donas-de-casa, 

amantes, polivalentes, estudantes e mulheres brincantes. Ainda buscou-se compreender como 

as operárias elaboravam as representações e construíam estratégias de sociabilidades no 

terreno do lazer e do ócio em um contexto social em que as mulheres, na sua maioria, são 

socializadas nos processos de estigmatização, doação, culpa e sofrimento. 
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2.  TRAJETÓRIAS DA PESQUISA DE CAMPO 
 

2.1. No calor do cotidiano 

 

Nesta pesquisa pretendeu- se efetuar uma abordagem metodológica da pesquisa 

etnográfica buscando mergulhar na multiplicidade de trajetórias e de experiências  cotidianas 

de um grupo mulheres operárias da Fábrica Iracema, localizada na cidade de Sobral-CE. Nela 

se discutiu as dimensões dos tempos sociais, do trabalho, do lazer, da casa, do trabalho 

doméstico, do cuidar dos filhos e do tempo livre das operárias. Essas dimensões foram 

importantes para a compreensão da organização e da representação do tempo de lazer através 

da perspectiva de gênero. 

As experiências de lazer vivenciadas pelas operárias sobralenses foram percebidas de 

forma conexa às outras práticas, que foram construídas no percurso de suas trajetórias de vida. 

Assim, cada campo de análise dessa tese foi construído a partir das experiências cotidianas 

consideradas significativas para as mulheres operárias, dessa forma se tornam dignas de serem 

narradas.  

A organização e representação do tempo livre foram se apresentando por meio dos 

vários campos de significação recorrentes nas narrativas das vinte e duas operárias: a vivência 

na fábrica, a ideia de tempo livre, as práticas de lazer, o trabalho doméstico, as redes sociais, 

as relações familiares e, finalmente, a busca pelo ócio.  

O trabalho teve como foco de análise as narrativas sobre os tempos sociais de 

mulheres operárias da Fábrica Iracema. As operárias sobralenses foram escolhidas em função 

de pertencerem à mesma condição de classe. Na Fábrica Iracema, as operárias estavam 

inseridas dentro do trabalho produtivo, desempenhando os processos de trabalho realizados na 

linha de produção no ambiente fabril. Neste ritual da vida operária, aparece o processo de 

troca capitalista, no qual se troca força de trabalho por um salário. 

A entrada de uma mulher na fábrica de calçados assume uma dinâmica específica 

entre os diversos grupos sociais. De modo geral, entrar para a Fábrica Iracema é fazer parte do 

processo de identificação e convivência operária. Em algumas circunstâncias, as mulheres 

operárias sobralenses se envolvem, participam, elaboram e reelaboram as relações sociais 

dentro dos dilemas, disputas e conflitos que marcam o mundo do trabalho. Esse envolvimento 

foi apreendido por meio das trajetórias de vida construídas e representadas a partir da vida 

cotidiana. 
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Para Heller (2008), a vida cotidiana é heterogênea sob vários aspectos, sobretudo no 

que se refere ao conteúdo e à significação. A vida cotidiana não é apenas heterogênea, mas 

igualmente hierárquica e modifica-se de acordo com as estruturas sociais.  

 
O homem já nasce inserido na cotidianidade. O amadurecimento do homem 
significa, em qualquer sociedade, que o indivíduo adquire todas as habilidades 
imprescindíveis para a vida cotidiana da sociedade (camada social) em questão. 
(HELLER, 2008, p.33) 
 
 

A existência de uma percepção, orientação e organização do tempo das atividades 

humanas constituíram-se em condição sine qua non de expressão da vida cotidiana. O tempo 

livre da operária se articula em grande medida com a temporalidade imposta pelas atividades 

fabris, domésticas e familiares. Nas sociedades industrializadas e modernas, o tempo 

representa a transitoriedade, pois aparece como o reino das mudanças e das transformações. É 

o tempo acelerado da produção e do consumo, o tempo da vida humana voltada para o 

trabalho. Diante desta questão, o tempo livre é construído a partir da dimensão cultural das 

sociedades industriais. A organização do tempo livre para as atividades de lazer foi 

corrompida pelo disciplinamento e pelo controle da racionalidade moderna.  

Tempo livre e tempo de lazer são dimensões da representação da realidade social. Ao 

tomá-los com problemática para uma tese de doutoramento, buscou-se compreender essas 

noções a partir das reflexões antropológicas e sociológicas. A representação que as operárias 

sobralenses construíram sobre os tempos sociais, se relacionou às dimensões de classe e de 

gênero. Essas dimensões foram desenvolvidas através da cultura operária e da ação dos 

indivíduos no tempo histórico. Estes fatores foram essenciais para analisar algumas práticas 

de gênero. 

A análise inseriu-se no contexto das dimensões temporais, sociais, econômicas, 

culturais e lúdicas das mulheres operárias sobralenses. Baseou-se na abordagem etnográfica 

de gênero. O trabalho dialoga com algumas reflexões teóricas acerca da Sociologia do 

Trabalho e associa-a com outra área do conhecimento, a Sociologia do Lazer. Nessa linha da 

interdisciplinaridade do conhecimento científico, projetaram-se questões teóricas e 

metodológicas concernentes à temática estudada. Realizou-se um diálogo com outras análises 

de autores (as) que contribuíram com a discussão teórica e metodológica no âmbito disciplinar 

do tema aqui proposto. Entre os autores destacaram-se: Abrams; Andrade; Lobo; Hirata; 

Bruschini; Saffioti; De Masi; Huizinga; Macedo; Dumazedier; Lafargue. As contribuições 

trazidas por esses autores (as) foram fundamentais nas discussões conceituais e na 

compreensão das experiências cotidianas das operárias da Fábrica Iracema. As referências as 
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outras discussões teóricas serviram para esclarecer categorias explicitadas no texto sobre a 

vida cotidiana das operárias. 

Para realização dessa Tese, buscou-se o auxílio do método etnográfico. Através dessa 

escolha metodológica se estabeleceu uma interpretação dos significados dos sentidos da 

lógica de explicação de mundo desenvolvida pelas mulheres operárias de Sobral-CE. A cada 

procedimento realizado durante o trabalho de campo, percebeu-se que existe o 

comprometimento com o outro através de um processo dialógico e da compreensão dos 

sentidos. Nestes termos, pôde-se afirmar que elaborar uma pesquisa etnográfica foi tentar 

penetrar nos significados que os hábitos, os costumes, os ritos e as práticas culturais possuem 

para aqueles indivíduos que os vivenciam.  

Neste sentido, foi realizada a pesquisa de campo recorrendo às práticas, 

manifestações, atitudes e relações ensejadas pelo grupo pesquisado. Depois de três anos de 

contato e de convivência com a mulher operária sobralense, no transcurso dos eventos 

produzidos no cotidiano operário, ficou apreendida no imaginário da pesquisadora que as 

experiências ensejadas pelas operárias sobralenses demarcaram e transformaram as 

possibilidades de compreender e alcançar a condição humana.  

Durante o processo de construção da pesquisa etnográfica, vivenciou-se uma relação 

intersubjetiva entre a pesquisadora e as mulheres operárias da fábrica. Esse caráter 

intersubjetivo da dimensão de trocas de experiências foi fortalecido pelos indivíduos desta 

pesquisa no ritual de iniciação, fortalecido pelas dimensões da vida cotidiana. Dessa forma 

Macedo (1986) aponta: 

 
Nessa antropologia que se delineia em nosso próprio mundo caba enfim, dar por 
estabelecido o papel da subjetividade na constituição da objetividade. Realidade do 
imaginário ou imaginário da realidade? Imergir na pesquisa etnográfica configura-se 
como a possibilidade de construir um romance real. 
 
 

 Considerou-se que essa abordagem metodológica apontaria para uma compreensão 

de estudos desse tipo, um grupo concreto de mulheres operárias sui generis dentro da 

pluralidade do universo de outras mulheres operárias. Não se pesquisou de um grupo de 

operárias isolado, pesquisou-se mulheres operárias de uma fábrica de calçados plásticos que 

faziam parte da população sobralense, mulheres que participavam do mesmo ambiente de 

trabalho fabril e partilharam do mesmo processo de mudanças que aconteceram nas últimas 

décadas no mundo do trabalho.  

A intensa jornada de trabalho e o dispêndio de tempo com o trabalho doméstico são 

um processo comum para as operárias sobralenses, que participam das redes de sociabilidades 
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criadas nas suas relações familiares, religiosas, festivas, relações de vizinhança, de lazer, entre 

outras. Portanto, pode-se afirmar que nos estudos das sociedades heterogêneas como a nossa, 

a pesquisa etnográfica auxilia na compreensão de práticas de organização e de representações 

do tempo livre, como aquelas que delineiam a vida das mulheres operárias de Sobral-CE. 

Significa dizer que o conhecimento do que pensam, julgam e fazem os grupos e segmentos 

que pertencem a setores de classes diversos não podem ser presumido, mas devem ser 

investigado. (DURHAM, 1986). 

As entrevistas para a pesquisa foram realizadas na cidade de Sobral-CE. A escolha 

dessa cidade foi devido à presença da fábrica de calçados instalada lá. Sobral apresentou-se 

como o cenário privilegiado para o estudo de um contingente de mulheres operárias. Nesse 

contexto em que as camadas de população de baixa renda foram receptivas com a vinda da 

fábrica, observou-se que no processo de relações sociais construído após a instalação da 

Fábrica Iracema para a cidade de Sobral-CE, houve uma transformação do contexto cultural 

local, especialmente, na vida das mulheres sobralenses, e essa mudança assumiu uma 

configuração particular.  

Não se pode explicar a cultura como um conjunto de valores e crenças separados da 

vida cotidiana das pessoas. Para Geertz (2001), o contexto cultural do campo de pesquisa 

aponta como pista elucidativa para a análise interpretativa dos registros realizados nas 

incursões no campo de investigação. 

 
Como sistemas entrelaçados de signos interpretáveis, a cultura não é um poder, algo 
ao qual podem ser atribuídos casualmente os acontecimentos sociais, os 
comportamentos, as instituições ou os processos; ela é algo dentro do qual eles 
podem ser descritos de forma inteligível- isto é, descritos com densidade. (GEERTZ, 
2001, p.24). 
 
 
 

O fato de residir na cidade facilitou a presença da pesquisadora no campo de 

pesquisa. A pesquisa foi realizada por meio de observações, registros, entrevistas e de 

interpretações. Outra explicação é o fato de que a Fábrica Iracema é o maior lócus de trabalho 

remunerado da cidade e muitos dos funcionários tinham relações diretas com a pesquisadora, 

na condição de alunos. Alguns deles também contribuíram, de forma direta e indireta, para 

que pudesse acontecer a pesquisa. Viver essa experiência de campo foi fundamental para 

compreensão de que existe o diálogo permanente entre os motivos, sentimentos e emoções 

que produzem e se reproduzem nas práticas culturais dos indivíduos. Além de corroborar na 

interpretação e análise dos significados dessas práticas. 
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Durante o período de investigação, as técnicas de pesquisa utilizadas para a 

realização deste trabalho foram entrevistas semi-estruturadas e abertas, observações nos locais 

de trabalho das operárias, clube, bares, parques, casas, eventos festivos. Foram feitas 

anotações de campo e foram tiradas algumas fotografias. Também foram efetuados 

levantamentos junto a repartições governamentais: Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, seção/Sobral), Secretaria de Cultura e Turismo do Município (SECULT), 

Conselho Regional de Ensino (6ª CREDE Sobral), Instituto Nacional de Seguro Social 

(INSS/Sobral), Secretaria de Educação (SEDUC) e Creches. Na Fábrica Iracema foi realizada 

entrevista com dois médicos, um gerente de vendas e um funcionário do setor de Recursos 

Humanos.  

Na análise sobre as questões epistemológicas que condicionam a investigação 

antropológica, Cardoso de Oliveira (2006) mostra que na experiência do pesquisador no 

campo é necessária a domesticação teórica de seu olhar: 

 
Isso porque, a partir do momento em que nos sentimos preparados para a 
investigação empírica, o objeto, sobre o qual dirigimos o nosso olhar, já foi 
previamente alterado pelo próprio modo de visualizá-lo. Seja qual for esse objeto, 
ele não escapa de ser apreendido pelo esquema conceitual da disciplina formadora 
da nossa maneira de ver a realidade. (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2006, p.19). 
 
 

O trabalho de pesquisa teve início com o desejo da pesquisadora de debruçar o olhar 

antropológico numa realidade social que lhe parecia familiar, o complexo mundo das 

mulheres operárias de Sobral-CE. A proliferação de operários (as) na indústria calçadista da 

cidade de Sobral começou em 1993, com a chegada da Fábrica Iracema.  No ano de 2005, a 

pesquisadora realizou um estudo sobre a condição das mulheres operárias. No ano seguinte, 

este estudo foi apresentado pela pesquisadora na Reunião Brasileira de Antropologia que 

ocorreu em Goiânia-GO.  

 No ano de 2006, a pesquisadora resolveu fazer um projeto de pesquisa com a 

finalidade de ingressar em curso de doutoramento. Em 2008, a proposta de pesquisa foi aceita 

no Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

O primeiro contato com as mulheres operárias sobralenses ocorreu antes de se 

traduzir em interesse de investigação. Por trabalhar durante 20 anos com algumas minorias 

sociais (mulheres, negras, sindicalistas e trabalhadores rurais), especificamente com mulheres 

de baixa renda, a pesquisadora teve facilidade de realizar as primeiras observações. O seu 

interesse concentrou-se na dimensão do mundo do trabalho das operárias. Parecia-lhe 

descortinar a ideia de que o mundo da fábrica é de algum modo, a dimensão destrutiva do 
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tempo livre humano, que tempo de trabalho assalariado aliena a capacidade humana de 

elaborar o tempo de lazer. 

 
Portão principal da Fábrica Iracema (Foto: André Façanha) 

 Depois das primeiras impressões, a pesquisadora foi então descortinando outras 

esferas que recortam a vida social e formulou sua proposta de estudo sobre o tempo livre das 

operárias. A pesquisa de campo teve início com uma visita à Fábrica Iracema, onde foi 

realizada uma entrevista estruturada sobre as relações entre os funcionários e o setor de 

recursos humanos. Antes de entrar na fábrica, foi necessário o momento de troca simbólica 

entre a pesquisadora e os agentes sociais envoltos naquela realidade social. O que facilitou o 

ingresso da pesquisadora na Fábrica Iracema foi sua proximidade com um gerente (aluno). 

Depois que este gerente se aposentou e viajou para o Rio Grande do Sul, começaram as 

dificuldades de ingresso na referida fábrica. A ponte de acesso começou a ser feita por um 

grupo de funcionárias (alunas e ex-alunas) que trabalhava na fábrica.  

Depois da primeira visita, foi realizada a observação participante, como afirma 

Cardoso de Oliveira (2006, p.159): “A rigor a observação participante cumprirá bem o papel à 

medida que puder oferecer ao pesquisador a oportunidade de exercer a interpretação 

compreensiva”. Ao observar a realidade, o pesquisador começa a trabalhar com os dados 

empíricos e decodificar as teias de significações construídas na realidade. 

As observações foram realizadas à medida que exigia o processo de investigação. A 

cartografia das observações de campo compreendeu vários espaços e tempos socialmente 
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construídos: a fábrica, o clube, alguns bares, o sindicato, os parques, eventos públicos (festas 

populares) e as casas das operárias.  Desse modo, cartografar os espaços físicos e sociais do 

cotidiano operário significava compreender que os territórios são espaços e tempos 

construídos pelos indivíduos através dos fluxos de atividades, representações, projetos e 

comportamentos.  

Na Fábrica Iracema, procurou-se anotar alguns dados básicos: número de 

funcionários, função, divisão por células, produção, jornada de trabalho das operárias e outros 

dados que pudessem auxiliar na pesquisa. Durante as observações na porta da Fábrica 

Iracema, verificou-se como se desdobrava o movimento cotidiano de acontecimentos que 

marcavam a vida e o tempo das operárias. Foi assim que se registrou o modo de vestir, o tipo 

de transporte usado pelas operárias (moto, bicicleta, ônibus, pau de arara), ou quando 

caminhavam com rapidez para o turno de trabalho, o corpo, as companhias, as conversas, o 

riso, a urgência e o medo de atrasar para bater o cartão de ponto e não perder o dia de 

trabalho.  

 

 
Pau de arara tipo de transporte utilizado pelas operárias/as (Foto: André Façanha) 

O calor era insuportável e provocava uma sensação de mal-estar e cansaço. Viver 

esta sensação fazia parte da trilha aberta pela pesquisadora, de modo a permitir examinar os 
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costumes e acompanhar o complexo mundo das operárias sobralenses. Como afirma Rognon 

(1991), para fazer pesquisa etnográfica, a possibilidade de observar não basta: é preciso 

mergulhar na realidade, experimentá-la em certa medida. A simples presença da pesquisadora 

acarretou reações no comportamento do outro, porque através das experiências no campo de 

pesquisa se compreendeu que pesquisar é participar e compartilhar da experiência do grupo. 

Rognon (1991) ressalta que a Antropologia é a ciência da alteridade cultural. Ele assinala que 

toda teoria antropológica é produto de contextos culturais. 

As visitas às casas foram marcadas com antecedências. O horário era marcado de 

acordo a disponibilidade de cada operária. Nessas visitas foram realizadas entrevistas com 

gravador e também realizaram conversas sem este instrumento de trabalho. Durante as visitas 

foram feitos registros de observações. Exercitar a observação foi importante para elucidar e 

fazer do momento um percurso para o conhecimento. 

Para compreender as trajetórias das operárias, optou-se pela escolha de uma amostra 

que partiu dos critérios de gênero, geração, estado civil, maternidade, renda e o trabalho 

fabril. A utilização desses critérios, por meio do enfoque dos tempos sociais das operárias, 

auxiliou na análise das práticas e representação dessas mulheres operárias sobre o tempo livre 

e o tempo de lazer. 

  Os processos de deslocamento e de chegada da pesquisadora na casa das operárias 

ocorreram em situação bastante favorável, pois em todos os momentos da pesquisa houve 

uma boa receptividade por parte das operárias ou de alguns membros de suas famílias. Talvez 

esse fato seja pela construção de tramas ligada aos jogos de escolhas, de empatias e de 

subjetividades. Sobre os aspectos da subjetividade no processo de investigação, afirma 

Diógenes (1998, p. 19):  

 
As tramas da subjetividade que tencionamos compreender têm início no complexo e 
desconhecido terreno da nossa própria subjetividade. A nossa subjetividade, essa eterna 
desconhecida, se desvenda para nós, em processo de investigação, como matéria-prima dos 
esforços de decodificação das representações do outro, desconhecido e como argila para que 
se possa moldar um mapa possível de interpretação de experiências estrangeiras e, muitas 
vezes, exiladas da nossa própria compreensão. 
 
 

Observou-se a importância da convivência, de “estabelecer confiança recíproca, 

construir uma rede de relações pessoais, se tornar, de algum modo, uma delas” (ROGNON, 

1991). As trocas de informações durante a pesquisa de campo foram fundamentais como 

referências para a compreensão de que existe uma distância entre eu e o outro. O 

distanciamento no processo da pesquisa foi apenas metodológico. O trabalho antropológico 
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não pode ser feito como um ofício solitário ou uma aventura individual. As relações que se 

estabelecem em campo são a condição sine qua non desse tipo de abordagem. 

 No cotidiano da presença da pesquisadora no campo, incluíram-se três visitas ao 

clube de lazer situado no Loteamento Planalto nos arredores da cidade de Sobral-CE. As 

visitas foram feitas no domingo pela manhã, por volta das 10h, no Clube dos Calçadistas, 

onde foram registradas algumas práticas de lazer, tais como: banhos, conversas, danças, 

natação, música, bingo, bebidas, lanches, risos e brincadeiras praticadas pelas operárias e seus 

familiares.   

 

 
Domingo de Lazer no Clube dos Calçadistas.  (Foto: Márton Gémes) 

Em outro momento da pesquisa, visitou-se o Sindicato dos Trabalhadores nas 

Indústrias de Calçados de Sobral. Neste local se entrevistou o atual presidente. Esta entrevista 

durou cerca de duas horas. Neste ambiente se observou as estruturas físicas e os tipos de 

assistências às operárias sobralenses nas áreas de saúde, esporte, hidroginástica capacitação, 

assistência médica, assistência jurídica e lazer. Frequentemente as operárias utilizavam esses 

serviços oferecidos pelo sindicato. No dia da visita ao sindicato, optou-se por não fazer 

entrevistas com as operárias sobralenses, usuárias desses serviços.  

Durante cerca de três anos (2008/2011), realizaram-se visitas às casas das operárias. 

Evitou-se realizar entrevistas com as operárias dentro da fábrica ou nas proximidades desta. A 
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distância precisava ser mantida para não causar nenhum tipo de prejuízo para as operárias 

sobralenses, como a demissão. Na realidade da fábrica, o fenômeno da demissão de 

funcionários acontece com certa regularidade. Há o período em que a demissão era feita de 

forma massificada, isto acontece principalmente durante o mês de janeiro, devido à queda das 

ofertas (baixa temporada), em que os empregados são demitidos sem justa causa. Esse fato 

gera clima tenso no meio operário. Todavia, quando são demitidos, os operários saem sem 

protestar. Muitas vezes, na situação de desemprego, estes operários sofrem (sofrimento moral, 

psíquico e físico) pelo fato de perderem o emprego, perderem a renda e sentirem-se excluídos. 

No decorrer da pesquisa de campo, foi realizada uma visita ao Centro de Referência 

em Saúde do Trabalhador (CEREST). Nessa visita, foram registrados alguns dados sobre a 

função deste órgão sobre na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras de Sobral-CE. O 

CEREST presta atendimento com uma equipe multiprofissional especializada em saúde do 

trabalho composta por médico, enfermeiro, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, técnico 

em enfermagem e técnico em segurança do trabalho. 

O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Sobral é um serviço do Sistema 

Único de Saúde (SUS), direcionado aos trabalhadores formais e informais. Possui abrangência 

nas Microrregiões de Saúde de Sobral, Acaraú, Camocim e Crateús. 

Convém notar como essa ampliação da rede de contato com indivíduos em espaços 

diversos da cidade de Sobral viria auxiliar na compreensão das dinâmicas e teias de relações e 

experiências do grupo pesquisado. 

 Ao longo deste percurso de campo, abarcaram-se ocasiões para encontros fortuitos 

regados de diálogos com as operárias: nas ruas, conversas informais no Parque da Cidade 

durante as caminhadas, barracas e serestas (barzinhos), piscina de dois clubes, salão de beleza 

e na casa da pesquisadora com o convite feito antecipadamente.  

A partir das narrativas e das observações diretas das práticas das operárias 

sobralenses em diversos pontos da cidade de Sobral-CE, compreendeu-se que o sentido do 

significado dos tempos livre e de lazer para as operárias está implícito nas falas e nas 

experiências cotidianas, nos acontecimentos corriqueiros, nos eventos festivos. Foi por meio 

do mergulho nas sociabilidades construídas no espaço e no tempo que se interpretou que as 

representações que as operárias têm do lazer e do tempo livre, ao mesmo tempo, orientaram-

se, ao mesmo tempo, nas esferas de gênero e de classes. Não hesitaria em acrescentar que esta 

experiência era parte da construção metodológica. 

Conforme foi dito nesse texto, a experiência de pesquisa correspondeu à 

compreensão das trajetórias das mulheres operárias da Fábrica Iracema no palco da vida 
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cotidiana. Esse exercício implicava na busca de uma condição de dignidade, felicidade e 

autonomia. A luta pelo direito de trabalhar, brincar, descansar, sonhar e pelo o direito de 

aproveitar, organizar e dispor do tempo livre. Foi justamente esse problema do tempo livre e 

das práticas de lazer que se fez emergir essa reflexão para que suavizem o estado de 

dominação multifacetada em que vivem. As operárias ressaltaram o fato de viverem em um 

cotidiano de dominação/exploração do tempo livre. Em razão disso, considerou-se que a 

exploração da mulher operária configurou-se de um lado pela exploração do tempo de 

trabalho fabril e doméstico e, por outro lado, esta exploração se dá pela negação das 

possibilidades de uso do tempo livre. 
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 3. CAPÍTULO I: AS TECELÃS DO TEMPO: 
 

 

3.1. A inserção da mulher no trabalho fabril 
 

Neste capítulo, tratou-se da análise do mundo do trabalho, considerando três aspectos 

dessa análise: o processo de implantação da Fábrica Iracema na cidade de Sobral, as 

mudanças que este processo acarretou na vida das mulheres das baixas camadas sociais e a 

vivência social das operárias no mundo fabril. A opção por demonstrar o caso das operárias da 

Fábrica Iracema justificou-se pelo fato da temática do tempo social feminino ser amplamente 

discutida no campo das Ciências Sociais. Para tanto se fez necessário refletir sobre a 

participação da mulher no mundo do trabalho fabril no Brasil nas últimas décadas. 

A força de trabalho da mulher na sociedade brasileira constitui um elemento 

preponderante no processo de organização social e na acumulação de riquezas. A partir das 

décadas de 1950 e 1960 do século passado, houve um aumento (17,9%) da participação das 

mulheres no setor da indústria no Brasil. Para Saffioti (1969), esse aumento não foi 

significativo, porque no governo de Juscelino houve um grande surto industrial no país, 

elevando substancialmente o nível de emprego nas zonas urbanas do Brasil, desviando mão de 

obra masculina da agricultura para a indústria e acarretando consequências para o montante de 

força de trabalho feminina. A análise de Saffioti (1969, p.256) aponta que: 

 
O desenvolvimento da indústria no Brasil não acarretou como não provocou também 
em outros países, maior participação da mulher na força de trabalho efetiva da 
nação. Pelo contrário, tem sido crescente o número de mulheres que se dedicam 
exclusivamente às atividades domésticas não diretamente remuneradas. 
 
 

Nesse período houve a marginalização da força de trabalho feminina em virtude de 

preconceitos remanescentes de uma sociedade patriarcal e em virtude de fatores estruturais 

inerentes ao processo capitalista de produção, como por exemplo: a mão de obra humana 

perde lugar para a tecnologia, o aumento da produtividade por meio da maquinaria, o controle 

dos trabalhadores dentro do processo de produção de mercadorias, a má distribuição de renda, 

além da eliminação de mão de obra feminina em vários ramos do mercado. Sobre esse aspecto 

Saffioti (1969, p.258) descreve: 

 
A marginalização de enormes contingentes femininos do sistema produtivo de bens 
e serviços favoreceu, evidentemente, a acumulação capitalista, embora não o fizesse 
na mesma medida em que teria permitido, se tivesse processado a substituição da 
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mão de obra masculina pela feminina, como ocorreu na Inglaterra, nos princípios de 
sua industrialização.  
 
 

Com o desenvolvimento do projeto de industrialização intensa ocorrido no Brasil, 

período entre as décadas de 1950 a 1970, houve um aumento considerável das relações 

formais de trabalho assalariado no Brasil. É a partir da década de 1970, em um contexto de 

crescente urbanização e de aceleração do processo de industrialização que se intensificou a 

participação da mulher no mercado de trabalho brasileiro. Foi um período onde ocorreu o 

processo de feminização no mundo do trabalho, atribuiu-se uma relação de destaque ao papel 

da mulher como responsável direto pela economia familiar. Como analisa Nogueira 

(2002/2003, 269): 

 
Neste período, a luta feminina caminhou mais fortemente em direção ao combate às 
diversas formas de opressão à mulher, indicando que a reivindicação por uma 
independência econômica e social era necessária e inadiável. Uma das bandeiras de 
luta visava conquistar a igualdade de direitos do mundo do trabalho, como por 
exemplo, receber salários iguais para trabalhos iguais. 
 

 
Na década de 1970, crescia a organização do movimento feminista no Brasil. As 

lutas feministas estavam voltadas para a emancipação das mulheres por meio do mundo do 

trabalho e para a participação das mulheres na vida social e política. O movimento feminista 

brasileiro importava ideias que propagavam a igualdade de direitos entre homens e mulheres e 

pregava o fim das relações de dominação/submissão que inferiorizava as mulheres.  

Para Lobo (1991), no caso brasileiro, o crescimento da oferta de emprego feminino 

nos anos 1970 e 1980 se deu através da expansão de ramos industriais que, tradicionalmente, 

empregam mulheres, o que coincide com a relativa escassez de mão de obra onde a expansão 

era mais acelerada, como nos grandes centros industriais. Ao mesmo tempo, observou-se a 

degradação do salário mínimo e a consequente reformulação das estratégias de sobrevivência 

familiar: mulheres e menores integraram-se ao mercado de trabalho industrial. Apesar de uma 

crescente participação feminina na indústria, essa inserção ocorreu principalmente nos 

espaços dos empregos precários, de baixos salários, em tempo parcial e com uma forte 

exploração da força de trabalho.  

Na visão de Rago (1997), tanto a utilização do trabalho infantil, como do trabalho 

feminino, permite um acréscimo do lucro do capitalista, já que os salários pagos a esta força 

de trabalho são mais baixos e a exploração é maior. A intensa exploração da força de trabalho 

feminina e infantil no processo da industrialização serviu como suporte para baixar os salários 
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e, consequentemente, diminuir os custos da produção, uma vez que as mulheres e crianças, na 

condição de trabalhadores, passaram a compor o exército industrial de reservas. 

A década de 1980 foi considerada como a era da introdução das políticas neoliberais, 

acarretando o empobrecimento da população que atingiu a classe média. Essa década ficou 

conhecida como um período de crise estrutural do capitalismo, marcada pela introdução da 

chamada especialização e acumulação. É importante ressaltar que tais mudanças acarretaram 

a eliminação maciça de mão de obra do setor industrial. Houve um processo de estagnação 

das atividades econômicas e declínio das oportunidades de ocupação no mundo do trabalho.  

Neste período houve uma progressiva desestruturação do mercado de trabalho 

marcada pelo aumento do desemprego, pelo crescimento da informalidade de trabalho e pelo 

crescimento da precarização do trabalho. Além de uma aceleração do processo de desmonte 

dos direitos dos trabalhadores, os quais sofreram as consequências do processo de 

flexibilização do trabalho.  

A classe trabalhadora foi atingida pelo processo de vulnerabilidade social expresso 

pelo índice elevado de desemprego, pela crise da estabilidade, pelo fim da aposentadoria com 

salário integral e pela intensificação do trabalho para aqueles (as) que permaneceram 

empregados. 

Foi neste contexto (década de 1980 e 1990) que as políticas neoliberais avançaram, 

caracterizadas pelo desmonte do setor produtivo estatal, pelas privatizações do Estado, pelo 

afastamento do Estado do setor produtivo, pela flexibilização e pela desregulamentação dos 

direitos dos trabalhadores. 

 O neoliberalismo trouxe significativas mudanças no mundo do trabalho, afetando de 

forma desigual o emprego masculino e feminino. De um lado, com relação ao trabalho 

masculino, houve uma estagnação. Por outro lado, houve um crescimento do trabalho 

feminino remunerado.  Contudo, esse crescimento da absorção da mão de obra feminina tanto 

no setor formal quanto no setor informal do mercado de trabalho,  ocorreu principalmente nas 

áreas onde predominam os empregos precários e vulneráveis. (HIRATA, 2002, p.143). 

Para Hirata (2002), as mulheres trabalhadoras são utilizadas pelo capital como 

instrumentos para desmantelar ainda mais as normas de emprego dominante, acarretando 

diretamente o aumento da precarização para o conjunto da classe trabalhadora, incluindo os 

trabalhadores do sexo feminino. 

No Brasil nos anos de 1990, no ápice da reestruturação produtiva, ocorreu uma 

realocação espacial de alguns dos setores produtivos. As grandes empresas foram as primeiras 

a incorporarem a reorganização administrativa e espacial. A desindustrialização foi o processo 
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de realocação geográfica de muitas indústrias de grande porte que se deslocaram de uma 

região para outra, em busca de se preservarem do declínio em lucratividade e sobreviver ao 

cenário competitivo do mercado mundializado. Essas empresas preferiram buscar uma nova 

força de trabalho, que fosse: jovem, submissa e barata.  

Esse processo de interiorização ou deslocamento espacial das indústrias introduziu 

estratégias de mudanças organizacionais e tecnológicas nessas empresas associadas às novas 

práticas de gerenciamento e controle do processo de trabalho com finalidade de proporcionar 

ao capital maior agilidade, além de ter acionado o processo de interiorização das indústrias 

para as pequenas e médias cidades. Como afirma Previtalli (2002/2003, p.333): 

 
As grandes empresas foram as primeiras a se reorganizar e introduzir mudanças 
organizacionais e tecnológicas, além da instalação de novas plantas em regiões não 
tradicionais de manufatura como zonas rurais e pequenas cidades, havendo um 
deslocamento de investimento das áreas tradicionais para essas regiões. 
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3.2. O apito da Fábrica Iracema 
 

Neste tópico se construiu uma análise da vinda da fábrica para o Nordeste, a partir do 

contexto histórico constituído através das relações dialógicas que foram institucionalizadas e 

estruturadas nos espaços articulados da divisão do trabalho. Durante o início da década de 

1990, o grupo empresarial G, ao qual pertence à Fábrica Iracema, foi atraído pelos incentivos 

fiscais e migrou da cidade de Farropilha-RS para a cidade de Sobral-CE. Naquele momento, 

vários estados brasileiros entraram na concorrência pela implantação da Fábrica Iracema. O 

estado do Ceará ganhou a concorrência com base nas políticas neoliberais de isenção fiscal, 

como: a fábrica se instalaria na cidade de Sobral isenta de imposto por dez anos, o espaço 

onde funciona a Fábrica Iracema foi doação da Prefeitura de Sobral, o salário dos empregados 

foi fruto de um acordo com empresários locais e outros acordos realizados entre o grupo 

empresarial e os representantes do poder público do Estado.  

 
Sobral vista aérea do Largo de São Francisco (Foto: Wellington Macedo) 

A cidade de Sobral está situada na Região Noroeste do Ceará, localizada entre o Rio 

Acaraú e a Serra da Meruoca, cerca de 230 km da capital Fortaleza, apresenta uma extensão 

territorial de 2.123Km2 e com uma população de 188.233 mil habitantes.6 A cidade de Sobral, 

considerada de porte médio, sofreu uma transformação substancial em sua economia na 

década de 1990, com o advento da indústria de calçados plásticos. A dinâmica econômica da 

cidade se modificou. Nesse período, Sobral-CE apresentou um significativo aumento de 

famílias que possuíam uma renda e uma atividade econômica.  

                                                      
6 Dados levantados em 04/06/2010 por meio de pesquisa realizada com a colaboração de um funcionário do 

IBGE de Sobral.  Esta amostra é correspondente a população de Sobral por estimativa realizada pelo último 
Censo de 2010. 
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Em 1993, com a chegada do Grupo Iracema para o interior do estado do Ceará, 

instaurou-se, de forma efetiva, o crescimento da pauperização da população sobralense. Isso 

ocorreu devido à crescente absorção de mão de obra pela Fábrica Iracema no mercado local, 

no setor da indústria calçadista.  

 

Além disso, este fenômeno provocou uma avalanche de mudanças na cidade de 

Sobral-CE como: o aumento do processo migratório (realizado entre as cidades e distritos da 

região norte do Ceará, e a migração em massa de trabalhadores oriundos da região Sul do 

país), o fortalecimento do comércio, o aumento da população local, a favelização (realizada 

pelas ocupações dos espaços rurais. O exemplo disso é a Vila Recanto II bairro periférico de 

Sobral, situado nas proximidades de Fábrica Iracema, entre outras. Para o poder 

administrativo local, a vinda da fábrica de calçados plásticos e o assalariamento de um 

crescente número de trabalhadores representaram o desenvolvimento econômico, político e 

social para uma boa parte da população que estava desempregada.  
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Foi neste sentido que os incentivos fiscais e políticos, por parte do governo local, e a 

mão de obra abundante e barata, foram os principais fatores da permanência da fábrica em 

Sobral-CE. Esses fatores faziam parte de uma mudança estrutural do mercado internacional e 

da reestruturação da divisão internacional do trabalho. Sobre esses aspectos comenta Dejours 

(2001, p.42): 

 
Por um lado, uma parte importante do trabalho é deslocada para os países do Sul, o 
Extremo Oriente, por exemplo, onde o trabalho é terrivelmente mal remunerado. O 
trabalho não diminui; ao contrário, aumenta, mas, muda de local geográfico graças à 
divisão internacional do trabalho e dos riscos. Por fim, uma parte do trabalho, 
evidentemente não mensurável, é deslocada não mais para o sul e sim para o 
interior, pelo recurso da terceirização, ao trabalho precário, aos biscates, ao trabalho 
não remunerado, ao trabalho ilegal nas firmas de mudanças ou de limpeza 
(estabelecimentos clandestinos no setor de vestuário, terceirização em cascata na 
construção civil ou na manutenção de usinas nucleares).  
 
  

A grande necessidade de mão de obra especializada foi de início um problema 

encontrado pela empresa. Todavia este problema foi solucionado com a força de trabalho das 

trabalhadoras e dos trabalhadores locais. A princípio a fábrica chegou à cidade de Sobral-CE 

exigindo pessoas que tivessem um nível de escolaridade de ensino fundamental completo, que 

correspondia naquela época à oitava série, e corresponde atualmente à segunda fase do ensino 

fundamental.  

No entanto, por não encontrar bastante pessoas do sexo masculino com esse nível de 

escolaridade para trabalhar na linha de produção, a Fábrica Iracema contratou um número de 

pessoas do sexo feminino que tinha o nível de escolaridade exigida. Percebeu-se que naquele 

momento a demanda de mão de obra feminina era bem maior, talvez pelo fato das mulheres 

da região, às vezes, começarem a trabalhar mais tarde e conseguirem estudar um pouco mais. 

É importante destacar que, no momento em que as mulheres conseguiram obter um 

bom resultado de concluir o nível do ensino médio, consequentemente, obtêm mais chances 

do que os rapazes que, na maioria das vezes, desistem ou são excluídos da escola, de acesso 

ao emprego formal de operária, como o trabalho ofertado pela fábrica. 

Numa situação de desemprego e pobreza, as mulheres operárias sobralenses 

aceitavam qualquer condição de trabalho: não exigiam muito do novo posto de emprego e, de 

acordo com suas respectivas funções parciais, executam tarefas auxiliares no processo de 

produção em seus respectivos turnos. Desse modo, as mulheres/operárias contribuíram para o 

aumento do processo de pauperização e de flexibilidade do mundo do trabalho. Diante desse 

fato, percebe-se que, para muitos trabalhadores/as, o trabalho continua sendo um forte 
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mediador do ego no campo social. O que significa a participação ou acesso ao mundo do 

trabalho (mesmo em condições de precarização) que é sem dúvida um fator de inclusão social. 

Essas experiências estão aí como os reforços da dominação estrutural e do oxigênio 

da cultura da desigualdade substantiva apontadas pelo sociólogo húngaro Mészáros (2007) 

que faz a crítica a sustentabilidade contrária à igualdade substantiva. E assim critica Mészáros 

(2007, p.190): 

 
Pois sustentabilidade significa estar realmente no controle dos processos sociais, 
econômicos e culturais vitais, pelos quais os seres humanos não apenas sobrevivem, 
mas também encontram realização de acordo com os desígnios que estabeleceram 
para si mesmo, ao invés de ficarem a mercê de forças naturais imprevisíveis e 
determinações socioeconômicas quase naturais.  
 
 

A utilização, na fábrica de calçados, de um tipo de mão de obra não qualificada (no 

sentido da escolaridade e da técnica) desencadeou uma avalanche de pessoas apenas 

alfabetizadas que se dirigiram à fábrica de calçados plásticos Iracema no ano de 1993 em 

busca de obter trabalho. Com a política de expansão da empresa, de modernização 

administrativa e organizacional, de reorganização do fluxo de produção para atender aos 

mercados interno e externo (produz acerca de 119 milhões de pares de sandálias por ano) e 

com investimentos em pesquisas tecnológicas e de marketing, houve uma tendência à redução 

de oferta de emprego na região.  

Consequentemente houve um aumento de certos requisitos exigidos pelo processo de 

produção, como componentes da qualificação da força de trabalho, a formação do trabalhador 

em dois níveis: dentro da fábrica (tecnológica) e fora dela (nível de escolaridade). A ausência 

desses requisitos exigidos pela divisão social e técnica do trabalho resultou num constante 

processo de demissões dos operários/as da cidade de Sobral e de outros municípios da Região 

Norte.   

Durante o processo de interiorização e/ou o deslocamento da indústria do Rio Grande 

do Sul para Sobral, no ano de 1993, houve uma grande absorção de mão de obra feminina e 

masculina para o ramo da atividade fabril. O expressivo desemprego que assolava a região 

norte do Ceará, aliado aos baixos salários pagos pelos demais setores (comércio, serviços 

públicos, serviços de consumo, escritórios e outros) favoreceu a vinda da “Fábrica Iracema” e 

atraiu para Sobral-CE homens e mulheres em busca de emprego e de melhores condições de 

vida. Este fato implicou no aumento da participação feminina e da mão de obra não 

qualificada no trabalho formal coletivo do ramo industrial. Entretanto, a esses fatos somou-se 

o aumento gradativo da proletarização dos trabalhadores e trabalhadoras da região.  
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As mulheres que ingressaram para trabalhar na Fábrica Iracema em Sobral eram 

originárias desta cidade, ou seja, moravam nos bairros e vilas do município e uma pequena 

parcela migrava diariamente dos distritos e dos municípios vizinhos: Forquilha, Groaíras, 

Meruoca, Massapé, Aprazível, Jaibaras etc. Para estas moradoras da região, a vinda da fábrica 

trouxe-lhes uma expectativa de melhorar as condições de vida. Na narrativa de Pérola, ela fala 

de sua vida profissional antes de ingressar na Fábrica Iracema: 

 
Antes da chegada da fábrica a gente não tinha emprego certo. Muitas de nós 
trabalhavam na casa dos outros ou fazia qualquer tipo de trabalho para ganhar o 
nosso dinheiro. Eu era manicure, fazia massagens e vendia roupas para as pessoas, 
ganhava muito pouco. Achei muito boa a vinda da fábrica pra Sobral, porque agora 
eu tenho um trabalho de carteira assinada. Mais no início é muito difícil aprender a 
fazer o que o nosso supervisor manda. É tudo muito rápido e cansativo. Tem muita 
gente que não aguenta. (Pérola, 27 anos, casada, mãe de uma filha) 
 
 

O trabalho na Fábrica Iracema passou a ser o elemento balizador nas vivências das 

mulheres. Isto porque, a organização da vida da operária estava diretamente condicionada pela 

organização do tempo dentro da fábrica e fora do local de trabalho. 

 A partir da narrativa de Pérola, percebeu-se que quando as mulheres sobralenses 

foram arregimentadas pela fábrica não possuíam nenhuma experiência anterior com relação à 

esse tipo de trabalho na indústria, portanto, não sendo qualificadas na função, as operárias 

aprenderam a repetir o mecanismo simples para as funções que foram treinadas para 

desempenhar no processo produtivo. No espaço fabril, as operárias desenvolveram um rápido 

treinamento imposto pelo sistema produtivo, graças à necessidade de ter um emprego 

assalariado, aprenderam algumas habilidades mecânicas e saberes práticos que as 

possibilitaram de exercerem as diversas tarefas e funções no ambiente fabril.  

 
No início quando a gente entrou na fábrica, eles fizeram um treinamento de três 
dias e às vezes dão até uma semana para a gente aprender a lidar com o trabalho. 
Tem gente que aprendeu logo, mas outras pessoas custaram mais para aprender o 
serviço, tem mais dificuldades, por isso é que eles dão mais tempo a estas pessoas.  
(Pérola, 27 anos, casada, mãe de um filho). 
 
 

Esse tipo de treinamento certamente impõe um ritmo determinado, contínuo e 

repetitivo, uma vez que as funções e tarefas no mundo do trabalho fabril impõem um ritmo 

cada vez mais alucinante. Tratava-se na verdade de funções para um tipo de mecanismo 

simples, mas que são tarefas extremamente difíceis de executá-las, dado ao ritmo de tempo 

dentro do processo de trabalho fabril. A desqualificação no processo produtivo industrial 

ocorre devido à eficácia do processo permanente de automatização que, na expressão de 

Marcuse (1967), é o grande catalisador da sociedade industrial desenvolvida. Essa 
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desqualificação foi analisada por Gorz (2003) como sendo um meio de redução do custo de 

trabalho que toma como base as diferenças de preços das forças de trabalho diversamente 

qualificadas. Pois: 

 
Trata-se, é claro, de um aspecto puramente econômico das diferenças de salário, e 
não de sua função ideológica na manutenção das hierarquias. É assim que a 
organização capitalista do trabalho deve permitir aos dirigentes da produção que 
atinjam simultaneamente seus dois objetivos fundamentais: aumentar a eficácia do 
processo de produção e diminuir o preço do trabalho. (GORZ, 2003, p. 120). 
 
 

A vida das mulheres operárias foi marcada pelo processo de otimização do uso dos 

equipamentos sofisticados (eletrônicos e mecânicos) no setor de produção. Essa prática de 

operacionalização acontecia no interior da própria empresa. A implementação das novas 

tecnologias dentro do processo de reestruturação produtiva exigia que as operárias 

aprendessem lidar com complexo maquinário. O mundo do trabalho exigia-lhes muita atenção 

para desenvolver a operacionalização de máquinas com sistemas avançados. As máquinas 

modernas exigiram mais atenção da operária, aumentaram a velocidade na produtividade e 

condicionaram o ritmo do trabalho. 

 

3.3. Disciplina, produção e proletarização 
 

Neste item se propôs analisar algumas das conexões existentes entre a disciplina do 

mundo fabril, o processo de produção, a divisão social do trabalho com o processo de 

proletarização da vida operária, examinando em especial, algumas práticas vivenciadas pelas 

operárias sobralenses no contexto fabril. 

 A dinâmica da padronização e da regulação do tempo da produção, ou seja, o ritmo 

da fábrica absorveu grande parte do tempo livre das operárias. Este ritmo foi aceito pelas 

operárias devido ao processo de rotatividade e abundância da mão de obra que acarretava um 

processo de insegurança ou instabilidade na vida profissional. Isto significa que mulheres 

operárias de Sobral-CE ingressaram na fábrica e aceitaram as condições degradantes do 

mundo do trabalho fabril, tanto pela necessidade de possuírem um emprego formal com renda 

fixa, isto é, com carteira assinada, quanto pelo fato de não possuírem qualificação para 

exercer outro tipo de profissão. O que esse ritmo de trabalho significa para a liberação de 

outras atividades humanas como ócio?  

Neste sentido, é importante revelar que a divisão de trabalho não é técnica, como 

afirmava Lobo (1996): ela pode ser modificada segundo as eventualidades das conjunturas. 
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Esta mudança acontece, seja pela facilidade ou pela dificuldade de empregar mão de obra 

(tanto feminina, quanto masculina) sem experiência anterior no trabalho industrial, sem 

qualificação e ainda inserida num processo de intensa mobilidade no mercado de trabalho.  

A busca pelo acesso a um emprego formal gerou um grande esforço por parte das 

mulheres, no sentido de sua inserção no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, instaurou-se 

um processo de aceitação da ritualização da ordem imposta pelas atividades do trabalho, 

devido à necessidade urgente de buscar espaços de autonomia e driblar a vulnerabilidade 

social. Evidenciou-se que as operárias vivenciaram a chegada da fábrica com satisfação, 

viam-na como uma possibilidade de diminuir a pobreza que marcava suas vidas.  

Diga-se de passagem, que o ingresso na fábrica como operária foi, para a maioria das 

mulheres sobralenses, o seu primeiro emprego e a única oportunidade encontrada de ter um 

trabalho assalariado para amenizar os infortúnios e as condições de pobreza em suas vidas. 

Antes de trabalhar na Fábrica Iracema, as operárias geralmente atuavam em atividades na 

esfera doméstica: dentro do próprio lar, em casa de outrem, como empregadas domésticas, 

faxineiras, costureiras, doceiras, diaristas, babás e outros trabalhos. Além de realizarem 

algumas atividades informais como: manicure, vendedora, promotora de venda, 

massoterapeuta, dentre outras. Sobre este tema aponta Saffioti (1969, p.57): 

 
É a mulher insegura num mundo em que ela conta como uma variável a ser 
manipulada segundo as conveniências da situação, no qual não lhe cabe nenhum 
poder de decisão, no qual, enfim, ela joga com desvantagens de ser mulher, situam 
seus planos poucos ambiciosos. O medo inconsciente do fracasso reduz suas 
aspirações e diminui seu ímpeto de realizar.  Por isso a mulher busca se integrar na 
estrutura de classes por meio das vias de menor resistência, em campos julgados 
próprios às características do seu sexo. 
  
 

Para as mulheres das camadas baixas moradoras da cidade de Sobral, o trabalho 

assalariado representava, às vezes, realização de seus planos pouco ambiciosos. Com a 

desqualificação para o trabalho fabril, muitas mulheres sobralenses adquiriram outras 

estratégias de sobrevivência. Evidentemente, o trabalho remunerado assegurava às operárias a 

renda e uma nova etapa no processo da exploração da mulher local. 

No ramo das suas atividades formais (extra-doméstica e intra-fabris), essas mulheres 

operárias submetem-se ao processo de fragmentação das tarefas e ainda são obrigadas a 

sofrerem dois tipos de danos: um é o ultraje de não poderem realizar as tarefas dentro das 

funções hierárquicas que exigem uma melhor qualificação, como a função de gerente ou de 

supervisora, outro dano, é o fato de não poderem participar do processo de treinamento para 

aquelas funções que são consideradas como as mais remuneradas como, por exemplo, o 
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desenho e a pintura, funções estas destinadas aos homens que consequentemente são os 

merecedores dos melhores salários. Este fato gera um processo de subordinação em outras 

esferas do social. Sobre este aspecto, Lobo (1991, p.61) analisa de forma que: 

 
A divisão sexual do trabalho não cria a subordinação e a desigualdade das mulheres 
no mercado de trabalho, mas recria uma subordinação que existe também nas outras 
esferas do social. A divisão sexual do trabalho mostra que a relação do trabalho é 
uma relação sexuada porque é uma relação social. Isso implica também que a 
construção do gênero masculino ou do feminino não se faz exclusivamente na 
produção do gênero masculino e na reprodução do gênero feminino. A divisão 
sexual do trabalho se constrói como estratégia de gestão da força de trabalho, por 
meio de representações e de linguagem do capital, tanto quanto como estratégia de 
resistência das mulheres e dos homens nas relações com o trabalho e em suas 
práticas sociais.  
 
 

Assim, desde a instituição da divisão sexual como estratégia de gestão da força de 

trabalho, as mulheres têm enfrentado diversos problemas, entre eles a falta de controle sobre o 

desempenho de suas atividades no mercado de trabalho e nas demais relações sociais. Além 

disso, na maior parte das funções de gerência ou aquelas especializadas, são atribuídas aos 

trabalhadores do gênero masculino.  

Desse modo, na Fábrica Iracema, há uma grande satisfação por parte dos 

trabalhadores especializados que migraram do Rio Grande do Sul, basta mencionar que quase 

todas as funções de supervisor, gerente e técnicos são desempenhadas pelos trabalhadores 

homens que migraram da região sul do país. Consequentemente aumentou o nível de 

competição não apenas entre os homens e as mulheres, mas, sobretudo, aumenta a competição 

entre os indivíduos e os grupos de trabalhadores pertencentes às duas regiões (Sul e 

Nordeste).  

Durante o período da pesquisa, observou-se que o mais brutal de tudo isso não é que 

o trabalho assalariado na Fábrica Iracema trouxe a subproletarização do mundo operário, é 

que a vinda de uma quantidade significante de mão de obra migrante, oriunda do Rio Grande 

do Sul, acirrou a divisão no interior do próprio grupo dos trabalhadores. Este conflito foi 

imediatamente percebido pelos operários/as locais. O conflito estava expresso em vários 

sentidos, como: nos salários, nos privilégios, nas maiores possibilidades de conforto, como o 

auxilio moradia, nos incentivos às relações de trabalho e às relações pessoais entre a gerência 

da fábrica e os trabalhadores migrantes.   

Este fato só confirma a análise que Rago faz (1997) de como os dominantes se 

utilizam de mecanismos sutis que instauram no interior da própria classe trabalhadora, 

inscrevendo uma linha divisória que afasta e opõe elementos de profissões, sexos, raça e de 
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regiões diferentes. Estes mecanismos se pautam na divisão da classe trabalhadora através da 

diferenciação salarial, esta divisão foi produzida pelos métodos de organização do trabalho, 

que tende a afetar diretamente o comportamento dos operários. 

Na Fábrica Iracema, as funções e os salários são definidos pelos métodos de 

organização do trabalho e pelo modelo hierárquico desenvolvido no sistema fabril. O tempo 

de trabalho do trabalhador dentro da fábrica não influi no tipo de cargo que exerce. Porque 

existem trabalhadores que trabalharam em torno de sete a dez anos na Fábrica Iracema, 

ocupavam a mesma função e não tiveram nenhum tipo de ascensão. Observou-se que este 

fenômeno foi costumeiramente vivido pelas mulheres operárias sobralenses que raramente 

assumiram outras funções em que fosse exigida maior qualificação. Sobre este aspecto, 

analisa Gorz (2003, p.198): 

 
Na verdade, a classificação dos trabalhadores numa empresa, mesmo se ela se refere 
formalmente a textos formalmente contratuais, sempre tem um aspecto de 
organização do trabalho que escapa ao controle do trabalhador e do sindicato.  
 
 

Outro aspecto que chamou atenção no cotidiano das operárias da Fábrica Iracema são 

as questões que se referem à participação do sindicato nos interesses coletivos do operariado. 

Embora o contingente de operários/as que são filiados ao Sindicato dos Trabalhadores das 

Indústrias de Calçados serem de 8.200 sócios,7 observou-se que esse número não incide com a 

capacidade de mobilização em defesa de suas demandas específicas. Nesse contexto de 

precarização, vulnerabilidade e desemprego, a política sindical é realizada por meio de 

negociações e acordos entre empregador e empresa. 

A reestruturação produtiva implicou em diversos impactos negativos sobre o 

conjunto da classe trabalhadora brasileira. Esses impactos atingiram, desde os anos 1980, de 

forma ofensiva, os organismos de classes, sindicatos e partidos políticos. O movimento 

sindical brasileiro foi um dos que mais sofreu com os ataques da classe patronal e do capital. 

Em consequência desses ataques, resultou na perda das conquistas sociais e na 

desestruturação direta na luta dos trabalhadores. Neste sentido, a precarização refere-se a uma 

situação progressiva de perda de direitos básicos e sociais dos que vivem do trabalho. 

A política sindical realizada entre o Sindicato dos Calçadistas de Sobral e a Fábrica 

Iracema alimenta a tendência à precariedade das condições de utilização da força de trabalho, 

no sentido de exploração dessa força de trabalho pelo capital com a finalidade de produzir e 

reproduzir as suas condições de existência.  
                                                      
7 Pesquisa realizada em 05/01/2011 com o dirigente sindical.  Entrevista realizada às 09h45min na Sede do 

Sindicato dos Calçadistas de Sobral-CE.  
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O sindicato local realizou acordo com o objetivo de dinamizar o sistema produtivo 

em detrimento dos interesses dos trabalhadores/as locais. Percebeu-se que algumas práticas do 

mundo do trabalho, como as condições de exploração da força de trabalho, as jornadas de 

trabalho, os salários e os contratos de trabalho de duração indeterminada foram realizadas 

para reforçar as perdas dos trabalhadores/as. 

A autoridade na empresa foi claramente definida de acordo com a posição 

hierárquica formal. Cada fábrica (são sete células subdivididas por setores) possui seu gerente 

que tem seus supervisores sendo estes últimos assistidos pelos auxiliares de supervisão. A 

cadeia hierárquica foi atribuída de acordo com os métodos da organização científica do 

trabalho, que foi particularmente empregada nesta indústria, e não pela capacidade de 

aprendizagem, qualificação ou pelo tempo de trabalho de cada operária.  

Na Fábrica Iracema intriga fato, pelo motivo de se constatar que o grupo gerencial 

que compõe hoje o topo da empresa pesquisada é formado por indivíduos do sexo masculino e 

todos oriundos do Estado do Rio Grande do Sul.  

O processo de disciplinamento feminino, realizado por meio da educação, e as 

circunstâncias econômicas em que ocorreu a inserção dessas mulheres no mercado de 

trabalho, contribuíram diretamente para dificultar o acesso das mulheres trabalhadoras na 

obtenção de empregos de qualidade e nos cargos de chefia. Sobre esse aspecto comenta Lobo 

(1991, p.59/60) que a: 

 
Construção social do gênero inclui também as qualidades do gênero desenvolvidas 
socialmente por meio da educação e do trabalho. Isto torna compreensível a 
aproximação entre as tarefas femininas e as tarefas domésticas pela comparação de 
sua natureza, mas aponta para a comparação entre o disciplinamento do feminino e 
do masculino, que preparam e classificam também operários e operários.  
 
 

No caso desta pesquisa, observou-se que o disciplinamento que fazia parte do cenário 

competitivo das relações de trabalho era o fator marcante dentro das políticas e das práticas da 

fábrica. Neste sentido, as práticas hierárquicas desenvolvidas no interior da Fábrica Iracema, 

contribuíram para reforçar as relações de subordinação feminina e causaram impactos sobre 

as demais esferas da vida social das operárias sobralenses.  

O quadro de pessoas que trabalham na fábrica é em torno de 23.1008 operárias e 

operários. Este número não é fixo, posto que permanece sempre oscilando de acordo com a 

temporada, ou seja, com a demanda do mercado. Há um considerável número de migrantes 

                                                      
8 Dados levantados em 27/08/2010 por meio de entrevista com uma funcionária da Divisão de Recursos 

Humanos da fábrica pesquisada. Atualmente está em torno de 19 000 funcionários (as). 
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oriundos do Rio Grande do Sul. Sendo que grande parte desses operários/as faziam parte da 

mão de obra da fábrica desde que funcionava na cidade de Farroupilha - RS. 

A fábrica Iracema foi fundada em 1971, suas atividades eram voltadas para a 

fabricação de embalagens plásticas para garrafões de vinho, neste período a fábrica estava 

localizada em Farroupilha - RS. É uma empresa que desenvolveu produtos para o mercado, 

como grandes marcas e modelos de sandálias para todas as idades além de ocupar, nos dias 

atuais, uma posição privilegiada no cenário calçadista nacional. Sua linha de produção 

principal é de calçados plásticos infantis. Embora seu destaque seja a produção de calçados 

plásticos, a fábrica representa um grupo empresarial com negócios em vários setores como 

moveleiro e agropecuário. Neste aspecto, acerca da produção, analisa Antunes (2000, p.34) 

que: 

 
Ao contrário do fordismo, a produção sob o toyotismo é voltada e conduzida 
diretamente pela demanda. A produção é variada, diversificada e pronta para suprir 
o consumo. É este quem determina o que será produzido, e não o contrário, como se 
procede na produção em série e de massa do fordismo. Desse modo, a produção 
sustenta-se na existência do estoque mínimo. O melhor aproveitamento possível do 
tempo de produção (incluindo-se também o transporte, o controle de qualidade e o 
estoque), é garantido pelo Just in time. 
 
 

À medida que foi se expandindo entre as grandes empresas nacionais, 

paulatinamente, a fábrica local adotou os velhos métodos de organização científica do 

trabalho propostos por Taylor e Ford. No entanto, esses métodos estavam cobertos pelo manto 

das outras técnicas de organização do trabalho (como o toyotismo e o modelo kaban) que, 

segundo Gorz (1996, p.200), não alterou em nada a ideologia do rendimento e da exploração 

sofrida pelos trabalhadores e trabalhadoras. 

O taylorismo foi adotado pela Fábrica Iracema, porque introduziu os métodos e as 

técnicas capazes de aumentar a produtividade, utilizando a menor quantidade de tempo e de 

esforço humano. Esta tentativa de reduzir o esforço humano foi pensada por Taylor com a 

intenção de subtrair a fadiga e as incumbências físicas dos trabalhadores e jogá-la nas 

máquinas. Como analisa De Masi (2001, p.131): 

 
Taylor estava convencido de que uma organização projetada cientificamente podia 
resolver, a um só tempo, tanto as exigências dos empregadores com as dos 
empregados, como conciliar altos salários e baixo custo de mão de obra, tornar 
homens mais eficientes e, assim, mais felizes e mais prósperos. 
 
 

Pelo menos parcialmente, em virtude das mudanças ocorridas no mundo do trabalho, 

os métodos e ideias tayloristas não vingaram no mundo do trabalho. Com o surgimento da 
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chamada reestruturação produtiva, os novos métodos de organização do trabalho acarretaram 

mudanças no tempo de trabalho dos trabalhadores/as e consequentemente foram 

acrescentadas novas formas de exploração dentro do processo produtivo. 

 Nos anos 90, a reorganização da gestão do trabalho que objetivava disciplinar os 

trabalhadores empregou o uso de novas tecnologias e de novas formas organização do 

trabalho como: CCQ, just-in-time, a multitarefa, células de produção, máquinas CNC 

(Controle Numérico Computadorizado), redução do tempo de desenvolvimento e produção 

das metas de controle de qualidade.  

Atualmente, a Fábrica Iracema conta com treze unidades nos seguintes locais: 

Farroupilhas no Estado Rio Grande do Sul, Carlos Barbosa e Teixeira de Freitas no Estado da 

Bahia, Crato, Fortaleza e Sobral no Estado do Ceará. Sua sede fica na cidade de Sobral 

dividida em sete unidades, abrangendo uma extensão territorial de 166.128 metros quadrados. 

O modelamento dos produtos é feito via software (programa de computador). As máquinas 

fresadoras CNC (Controle Numérico computadorizado) foram projetadas para a matrizaria da 

fábrica e permitem fresar quatro matrizes de cada vez, acelerando o processo produtivo e 

consequentemente aumentado as margens de lucro da fábrica. 

O produto final é resultante de três pilares de transformação industrial: a modelagem, 

a injetora e a formulação do material que corresponde em torno de mais de 18.000 no setor da 

produção. São 400 modelos de calçados lançados no mercado, com um faturamento que chega 

a 1.529 bilhões de reais e o lucro em torno de 518 milhões. 

O ambiente da Fábrica Iracema estimula a qualificação para a equipe dos 

supervisores, técnicos e gerentes, além de promover alguns tipos de capacitação, como 

reuniões, palestras periódicas, cursos específicos. Na fábrica se realizam também programas 

de treinamento assistido por um técnico da empresa, que é geralmente um profissional/técnico 

do trabalho: médico, psicólogo e assistente social.  

Há de se levar também em conta que, no ambiente fabril, existem as salas de 

treinamento, equipadas com material específico para realização dessas atividades, enquanto os 

demais funcionários da linha de produção (conhecidos como peão do chão de fábrica) não 

têm as mesmas oportunidades.  
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3.4. No reino da repetição: dores, medos e sofrimentos  
 

A vida das mulheres na Fábrica Iracema é cheia de ambivalências. Muitas 

mencionam o prazer que sentiram ao conseguir o emprego de operária e por outro lado, 

muitas vezes elas buscavam exprimir a sensação de tédio, sofrimento e medo que o trabalho 

provoca. O sofrimento no mundo do trabalho aparece de várias formas: o ritmo acelerado da 

produção, os horários e turnos, os regulamentos e instruções, as exigências do mercado e a 

forma acelerada de adquirir os conhecimentos práticos e teóricos da empresa. Para os 

operários /operárias o tipo de treinamento que existe, é daquele tipo que os torna muito mais 

mecanizados/as de maneira perversa e cruel, fator que leva as operárias a sofrerem de várias 

patologias inerentes ao mundo do trabalho. Sobre sua experiência, assim narrou Rubi: 

 
Eu não aguento mais, estou tentando me aposentar, pois sinto muitas dores no 
braço, mas eles não me dão o atestado da minha lesão. Tenho dez anos de fábrica e 
agora me sinto muito doente e cansada de tanto trabalhar. Consegui com ajuda de 
umas pessoas fazer uma ressonância magnética e ficou constatado que eu não posso 
mais trabalhar, porque a minha doença é grave. E quem estar trabalhando lá 
agora, é a minha filha, por enquanto eu estou de licença. Até agora só consigo 
pegar licença. Se eles não resolver a minha aposentadoria eu não posso mais voltar 
a trabalhar, é muita dor, meu braço está duro. (Rubi 40 anos, casada, mãe de duas 
filhas). 
 

 
Nesta fala, Rubi demonstra que é vítima de uma lesão por esforço repetitivo, 

ressaltando que não aguentava mais sofrer de tanta dor no ombro (bucite), porque tinha 

adoecido no trabalho e naquele momento não podia fazer as coisas básicas como o ato de se 

alimentar, trocar de roupa ou pentear os seus cabelos. A vida de Rubi estava totalmente 

“bagunçada”, cheia de ansiedades e incertezas. Porém, o que era mais desgastante foi passar 

um longo período fazendo exames, fisioterapia e natação, ficando comprovada a gravidade do 

problema.  

Na Fábrica Iracema, os operários/operárias que vivenciavam o trabalho na linha de 

produção falaram sobre algumas experiências negativas do trabalho e das doenças causadas 

pelos ritmos acelerados da produção. No que se refere aos Distúrbios Osteomusculares 

Relacionados ao Trabalho (DORT) e as Lesões por Esforço Repetitivo (LER), compreende-se 

que são patologias que estão diretamente associadas às condições de trabalho como a pressão 

imposta pelo processo de produção, dificuldade de adaptação ao acelerado ritmo de trabalho e 

tensão gerada pelos processos de trabalho neste ramo de produção. Esses tipos de patologias 

têm afetado um considerado número de operários/as. É importante relembrar o caso de Rubi, 

operária que se afastou do processo de produção de calçados na Fábrica Iracema, por motivo 
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de uma grave patologia adquirida em dez anos no setor de embalagem. Até hoje (dezembro de 

2011) Rubi sofre de Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT).  

No caso pesquisado, estes tipos de patologias faziam parte do cotidiano das operárias 

que, nas suas angústias e dores, apontaram que o tipo de trabalho que realizavam era um mal 

necessário que acarretava vários danos nos corpos, nas mentes e principalmente na qualidade 

de vida da mulher operária, confirmando a tese que no mundo do trabalho o importante é o 

lucro. Outra observação foi a ausência de preocupação, discussão e cuidado com a saúde e 

vida das mulheres operárias. Vejam como Esmeralda narrou seu sofrimento no setor de 

colagem: 

 
Tem mais de sete anos que estou trabalhando na fábrica. Eu trabalho no terceiro 
turno que é à noite, no setor de colagem. Eu trabalho com a cola e já nem conto às 
vezes que desmaiei no serviço. Quando isso acontece, os supervisores nos colocam 
na enfermaria da fábrica e nos deixa lá até a gente ficar boa. Não manda pra casa 
nem deixe a gente ir pro hospital. Nesse tempo que eu estou já ganhei uma gastrite 
devido o cheiro forte da cola. Até quando eu vou almoçar eu fico sentindo o gosto 
da cola na minha garganta e boca. Ainda sinto uma dor nos quadris porque eu 
trabalho a noite toda em pé. Fico muito cansada, mais não posso deixar o trabalho 
por não tenho como viver sem ele e em Sobral não tem emprego para nós. 
(Esmeralda, 24 anos, solteira).  
 
 

Esmeralda, além de ter falado sobre o sofrimento físico causado no setor em que 

trabalha, onde os riscos dos produtos químicos (cola e solvente) provocavam estragos em 

relação à saúde, narrou ainda sobre o descaso demonstrado por parte dos supervisores. Ou 

seja, mais uma vez notou-se quanto o setor do trabalho é agressivo para a saúde dos 

operário/as, sobretudo no que se referem aos setores insalubres, os maiores causadores de 

doenças. 

As operárias têm medo de perderem o emprego que conseguiram, por isso vão 

trabalhar mesmo estando doente e tentam resistir às pressões e ao ritmo de trabalho. O 

sofrimento, a dor e a vergonha gerados no ambiente de trabalho são intensos. Como afirma 

Dejours que o trabalho tornou-se um imenso infortúnio para os trabalhadores que após a 

decepção na empresa vem à certeza de que tiraram toda substância vital. 

Em Sobral existe um órgão público, Centro Regional de Referência em Saúde do 

Trabalhador, com a função de proteger qualquer trabalhador/a das doenças causadas pelo 

mundo do trabalho, porém este órgão não cumpre sua função e, consequentemente, a situação 

é de total descaso e abandono. Portanto, não se pode contar com a promoção de políticas 

pelos órgãos competentes, acerca de medidas de prevenção aos acidentes e doenças do 

trabalho. Em conversa com uma médica do trabalho, ficou comprovado o descaso que a 
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empresa tem com a vida das suas funcionárias. Os técnico e gerentes da Fábrica Iracema são 

indivíduos que assumem suas funções com submissão, obedecem às regras como 

colaboradores no processo da organização e da gestão da empresa. São pessoas que fazem 

parte da estratégia de controle e da hierarquia e ao mesmo tempo vivenciam as práticas de 

controle 

O fato que chamou a atenção foi quando determinada operária procurou seus direitos 

com relação ao seu estado de saúde porque foi diagnosticado que sofria de uma lesão por 

esforço repetitivo e não recebeu o acolhimento necessário dos setores responsáveis da Fábrica 

Iracema. A operária estava fazendo tratamento de reabilitação devido à gravidade da sua 

saúde. Recebeu afastamento do ambiente de trabalho e provisoriamente estava de licença 

médica, sem nenhuma garantia de solução para o seu caso. Veja mais um pedaço da história 

de sofrimento vivido por Rubi: 

 
Eu queria me aposentar, pois, já não suporto essa dor no braço. De tanto 
encaixotar as sandálias eu fiquei assim (mostra o braço torto). Eu não posso nem 
pegar em uma xícara para tomar café ou colocar uma blusa. Às vezes eu choro 
muito porque fiquei dez anos lá na fábrica e o que ganhei foi essa lesão no braço e 
na coluna. Os médicos já disseram que eu não posso mais trabalhar, mas, o pessoal 
da chefia da fábrica, não quer me aposentar, dizem que eu sou nova e eles ficam me 
dando licença, Não sei até quando vou aguentar essa situação. Como eu não posso 
mais trabalhar, a minha filha está trabalhando na fábrica espero que ela não fique 
como eu estou toda acabada e cheia de dores. (Rubi, 40 anos, separada, mãe de 
duas filhas). 
 
 

Essa situação de Rubi só se agravava, porque os médicos do trabalho, ao mesmo 

tempo, que diagnosticaram e anunciaram o estado de invalidez dessa operária, foram 

aconselhados e desautorizados pela gerência da fábrica a não entregar o atestado médico, 

documento que garantiria a aposentadoria de Rubi. Depois de quatro anos nessa peleja, Rubi 

começou a vislumbrar os sinais da aposentadoria. Nesse feixe a vida de Rubi é mediada pelo 

medo de ser demitida da fábrica. Ela assume o sentimento preciso da descrição e o silêncio é 

apelo para mentira ou apagamento de vestígios como aborda Dejours (2001, p.66) 

É preciso fazer sumir os documentos comprometedores, calar as testemunhas 
ou livrar-se delas marginalizando-as, transferindo-as ou demitindo-as. O 
apagamento dos vestígios não consiste apenas em omitir os fracassos, em 
encobrir os acidentes de trabalho, pressionando os funcionários a não os 
denunciarem, em sonegar informações sobre os incidentes que afetam a 
seguram das instalações. Consistem também, ao que parece, em apagar 
lembranças de práticas do passado que possam servir de referências à 
comparação critica da época atual. 

 

 Obviamente, a política da fábrica tem como foco os resultados imediatos no 

processo de produzir mercadorias em larga escala, impondo a importância dos novos métodos 
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de organização do processo produtivo acima de qualquer outro interesse. Existe um controle 

rigoroso em relação ao processo de trabalho, uma vez que seu principal objetivo é a 

produtividade em larga escala por ser uma empresa que cria, produz e comercializa produtos 

(calçados plásticos) para um mercado muito competitivo. Apesar de mostrar que tem algum 

interesse pela vida de suas operárias, a prática da Fábrica Iracema é esconder, com muita 

cautela, os casos de demissão por problemas de saúde e os acidentes de trabalho.  

É, pois, analisado, na visão de Antunes (2000), que esses métodos não são 

significativamente diferenciados no processo de exploração dos trabalhadores. Ou seja, o 

toyotismo é movido por uma lógica menos despótica, pois é mais consensual, mais 

participativa e, em verdade, mais manipulatória. Esta retórica de Antunes é bem sucedida 

exatamente por dar uma resposta crítica aos modelos e métodos criados pelos donos do 

capital. O que ilustra melhor a tese desse autor é a noção de como acontece à alienação do 

trabalhador: 

 
O estranhamento próprio do toyotismo é aquele dado pelo envolvimento cooptado, 
que possibilita ao capital apropriar-se do saber e do fazer do trabalho. Este, na lógica 
da integração toyotista, deve pensar e agir para o capital, para a produtividade, sob a 
aparência da eliminação efetiva do fosso existente entre a elaboração e execução no 
processo de trabalho. (ANTUNES, 2000, p.42). 
 
 

 Nesse tipo de política, os indivíduos só têm certa liberdade para assumirem riscos já 

calculados, cronometrados e impostos de maneira sutil, mas claramente definidos pela chefia. 

E, de modo muito impressionante, em sua obra o Homem Unidimensional, Marcuse critica 

esse processo alienante da divisão do trabalho, afirmando que “a estrutura técnica e a eficácia 

do aparelho de destruição e de produção contribuíram, sem dúvida, durante o período 

moderno, para submeter à população a atual divisão do trabalho”. (MARCUSE, 1967, p.34). 

 Naturalmente, não se pode deixar de considerar que com os novos avanços 

tecnológicos e científicos, o desemprego em massa, a precarização dos trabalhadores e o 

desdobramento da chamada crise estrutural do capital, modificaram significativamente as 

formas de aniquilar quase todas as capacidades do homem. Rompeu o fracasso das tentativas 

históricas de construção de uma sociedade responsavelmente humana, onde o humanismo não 

seja uma utopia e a humanidade possa, pelo menos, acordar do pesadelo institucional das 

impossibilidades paralisantes e inevitáveis da perda da razão e da liberdade, pois na visão de 

Marcuse (1967, p.35): 

 
A gerência moderna busca considerar sempre de forma mais sistemática os fatores 
humanos. Mas essa tendência não significa alteração de sua racionalidade, 
compromisso entre as exigências da técnica e os princípios do humanismo.  
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Assim, não é exagero dizer que, nos dias atuais, os interesses do mercado tornaram-

se as molas-mestra que possibilitaram ao capital transformar o trabalho humano em um forte 

combustível para fazer girar o motor da produtividade e do lucro. Esta regra do lucro não 

envolve nenhum tipo de solidariedade, ética ou intercessão humanística. 

 Durante a jornada de investigação na Fábrica Iracema, observou-se que a cartografia 

da Fábrica Iracema é dividida pelo sistema de por células produtivas que são divididas nos 

seguintes setores: o setor de máquinas injetoras, onde são realizadas as injeções do material 

transformadas em cordas utilizadas na fabricação de sandálias, e que desenvolve uma parcela 

no processo produtivo de trabalho, considerado de alto risco. Cada operação realizada 

pelos/as operários/as é cronometrada em cinco segundos, este movimento rápido e intenso 

deforma e mutila o corpo das operárias, e consequentemente provoca a lesão por esforço 

repetitivo (LER/DORT) como foi abordado anteriormente. 

 No setor de produção em linha ou o setor de esteira, cada operação é realizada em 

seis segundos. O setor de colagem é aquele local da produção no qual, as operárias trabalham 

diretamente com material tóxico (tinta e solvente). Neste setor, as operárias sobralenses 

sofrem e reclamam de patologias, como enxaqueca, ardência e secura nos olhos, tonturas e 

náuseas dentre outras. O setor de costura é aquele onde são costuradas as sandálias. O setor de 

pintura é dividido em duas partes: há o setor da pintura com pistolas realizada pelos homens, 

devido ao peso desses instrumentos de trabalho e há o local de pintura sem as pistolas, 

realizadas pelas mulheres. Existe o setor de embalagem das mercadorias, onde as operárias 

repetem as operações de colocar pares de sandálias em caixas, conferindo os números em um 

ritmo mínimo de tempo de cinco segundos para cada gesto. 

Além desses setores, existe o chamado Setor de Reserva que é aquele onde o 

operário/operário executa qualquer tipo de tarefa, o que o chefe imediato pedir para o 

operário/operária deve ser realizado com prontidão. Neste setor, a operária fica disponível 

para suprir as necessidades da fábrica, como por exemplo: quando alguém falta, sente 

necessidade de ir ao banheiro, sofre algum acidente ou quando adoece no serviço. O 

revezamento de função, multitarefa ou a multifunção faz parte do processo produtivo da 

Fábrica Iracema. Este fenômeno foi utilizado para acelerar o processo produtivo e manter o 

fluxo contínuo da produção e preencher todo tempo do operário/operária. 

 Existe uma operária reserva em quase todos os setores da fábrica. Este fenômeno 

faz parte da reorganização do processo produtivo da empresa estudada. A reserva é a 

composição da chamada especialização flexível que forma e necessita de um tipo de 



 56 

operário/operária polivalente e versátil, que pode executar simultaneamente diversos tipos de 

serviços, “pau para toda obra”, digo melhor, realiza as multitarefas que lhe são impostas e 

recebe o mesmo salário. É aquele ou aquela que pode operar em diferentes máquinas, porque 

está adaptado/a aos novos ritmos da cadeia produtiva. Sobre este aspecto descreve Antunes 

(2000, p.34). 

 
Para atender às exigências mais individualizantes de mercado, no melhor tempo e 
com melhor qualidade, é preciso que a produção se sustente num processo produtivo 
flexível, que permita a um operário operar várias máquinas (em média cinco 
máquinas na Toyota), rompendo-se com a relação de um homem/uma máquina que 
fundamenta o fordismo. 
 
 

Na cadeia produtiva da Fábrica Iracema, as operárias obedecem a controle rígido por 

parte dos supervisores, uma vez que os tempos e ritmos de trabalhos devem ser respeitados 

por todos/todas, levando-se em consideração que é por meio da continuidade desse processo 

produtivo e na cadência de velocidade de cada operação, de cada gesto precisamente 

executado e exigido pela linha de montagem que esta cadeia se alimenta. 

A intensidade dessa política e a respectiva pressão que as operárias sobralenses 

sofrem no universo da fábrica são determinadas em termos pelos padrões impostos pelas 

políticas do mercado. Sobre este aspecto, aponta Offe (1989, p.45): 

 
A política de mercado de trabalho e suas bases legais não mais estão voltadas apenas 
para objetivos globais em termos de ocupação, qualificação e mobilidade, mas 
incorpora crescentemente o objetivo de influenciar positivamente a situação no 
mercado de trabalho de parcelas da população ocupada, muitas vezes 
minuciosamente delimitadas por profissão, idade, sexo, região ou ramo.  
 

 
O aspecto mais visível, e mais frequentemente respeitado, nestas condições de 

trabalho, é o de “bater o ponto”. O cartão de ponto é sinônimo de respeito pelo tempo imposto 

pela Fábrica Iracema a cada operária, é uma forma prática de exercer o controle e a vigilância. 

 Outro aspecto de vigilância sofrida pelas mulheres operárias sobralenses, durante a 

jornada de trabalho, é o controle das idas aos banheiros. Cada trabalhadora tem o direito de ir 

duas vezes ao banheiro, dependendo do setor (no setor de injeção só pode ir uma única vez 

em cada turno), este tipo de tratamento contribui com o surgimento ou agravamento de 

doenças, como as infecções do aparelho urinário. Veja na experiência narrada pelo médico da 

fábrica: 

 
A maioria das trabalhadoras que chegam ao ambulatório especializado de que eu 
faço parte, elas se queixam muito de cistite e de infecção urinária. Pois 
provavelmente, pela quantidade de líquido que elas ingerem durante o trabalho que 
é muito pouca e às vezes, elas são proibidas saírem para tomar água.  E também 



 57 

elas sofrem de vulvovaginite por passarem o dia inteiro sem poder trocar de roupa e 
sem poder tomar banho, o excesso de trabalho. É bastante frequente essa queixa, 
principalmente doença do trato urinário a gente pega muito esse casos lá no 
laboratório. É como eu falei anteriormente é pela diminuição da ingestão de líquido 
vai propiciar uma infecção do trato urinário e por ela não poder fazer suas 
necessidades fisiológicas, como urinar durante todo o período de trabalho, a 
acumulação de urina na bexiga, isso predispõe a infecção do trato urinário e a 
cistite, muito comum na mulher. (Doutor X, médico da fábrica, especialista em 
Ginecologia e obstetrícia). 
 
 

A enunciação do ginecologista das mulheres operárias não apenas apresentou os 

problemas de saúde que são acometidos pelo ambiente de trabalho como também denunciava 

a situação vivida pelas operárias nas tramas do cotidiano da Fábrica Iracema. A falta de tempo 

para realizar o mínimo de cuidado com o corpo refletia, segundo ele, diretamente nos tipos de 

diagnósticos realizados no ambulatório médico.  

Para ir ao banheiro, a operária necessita pedir a permissão ao supervisor, na intenção 

que este autorize sua ida e remova uma operária reserva para substituí-la em sua função até 

sua rápida saída de seis minutos. O controle do tempo no local de trabalho é tanto, que 

segundo o relato de Diamante, os supervisores tiraram os espelhos dos banheiros e o secador 

de mãos automático dos banheiros das operárias, para diminuir o tempo de permanência nos 

banheiro. Veja na narrativa de Diamante: 

 
Nós só podemos ir ao banheiro duas vezes durante o turno de trabalho. E ainda tem 
que pedir ao supervisor para ir, às vezes, eu fico me segurando e isso me faz mal. 
Sinto certa queimação na minha bexiga. A gente nem toma água para não ficar com 
vontade de ir ao banheiro. Quando o nosso chefe imediato é compreensível ele deixe 
a gente ir. Tiraram o espelho do banheiro para que não ficássemos se ajeitando e 
gastando o tempo. E quem fica no nosso lugar na máquina é outra funcionária 
porque não pode parar o serviço das máquinas. (Diamante, 23 anos, casada, mãe 
de dois filhos). 
 
 

Nesta narrativa, se observou que há um controle total do tempo de trabalho dentro da 

fábrica, os direitos mais elementares são burlados no processo de trabalho. O resultado é uma 

série de doenças e transtornos adquiridos ao longo das jornadas de trabalho. Dessa forma, as 

mulheres operárias se limitavam a envergonhar-se dessa situação vivida. Diamante ressaltou 

que não podia tomar água, em função do medo e da humilhação de não ter liberdade para ir ao 

banheiro. E isso lembra bem o que foi afirmado por Dejours (2001) quando escreveu sobre a 

ideologia da vergonha: como um tipo de comportamento que os trabalhadores/as assumem em 

relação ao corpo e as vivências da doença.   

Foi possível identificar o aspecto muito rigoroso e extremamente disciplinador da 

organização e divisão do tempo de trabalho nessa indústria. O tempo aparecia como uma 
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imposição de fora para dentro, do mundo da produção – fábrica – para o corpo e alma de cada 

operária, muitas vezes, o tempo invadia e dilacerava os corpos, que diariamente já eram 

brutalmente explorados. “O corpo só pode ser aceito no silêncio dos órgãos, somente como o 

corpo que trabalha” (Dejours, 2001, p.32). 

 O exemplo que se teve a oportunidade de observar (por meio de fotos) foi à perda de 

um membro de uma operária sobralense esmagado pela máquina. O sangue escorria por entre 

os produtos/mercadorias que aquela operária produzia, formando um angustiante quadro de 

dor e perda não apenas de membros (de mãos, braços, antebraços e dedos), mas da perda do 

seu emprego e da sua própria dignidade. Para Dejours (2001), os acidentes e as doenças 

provocadas pelo trabalho correspondem à ideologia da vergonha de parar de trabalhar e esta 

falta de trabalho torna-se uma espécie de doença. 

Diante deste quadro horrendo, compreendeu-se o significado do desafio de viver e 

trabalhar condicionado por um ritmo de precisão do cronômetro, do tempo controlado, da 

certeza da disciplina total, da racionalização do tempo, da multiplicação das mercadorias e da 

minimização da qualidade de vida, da alienação do sentido da vida humana em nome de uma 

sociedade produtiva e bestializante, que foi inspirada a partir de uma lógica racionalmente 

organizada dentro e fora do mundo do trabalho.  

Entre a vida cotidiana e a vida na fábrica, o cronômetro surge como um instrumento 

de precisão, pois na visão de Vaseli (2000, p.196), este objeto marcador do tempo “exprime 

tecnicamente a exigência de uma divisibilidade milimétrica da vida social e pessoal de cada 

indivíduo”. O cronometro representa a dureza do regime de trabalho, ele também marca a 

necessidade que os operários têm de encontrar estratégias e energias para suportar a situação 

do processo produtivo. 

A organização e o processo de trabalho, na Fábrica Iracema, são orientados por 

ritmos de trabalho da coletividade e divididos por turnos de oito horas diárias. O primeiro 

turno começa as 06h45min e termina às 14h45min. O segundo turno inicia-se as 14h4500min 

horas e termina as 22h450min horas. E existe o terceiro turno que compreende o horário 

noturno que começa às 22h45min até as 06h45min. Com base nestes dados, delineia-se uma 

insatisfação por parte das operárias sobralenses, marcada pelas reclamações constantes. Vejam 

na narrativa de Turmalina: 

 
Quando eu entro na empresa é aquela correria, tenho que limpar o canto da 
máquina, organizar tudo nos seus lugares para começar a trabalhar. O tempo é 
muito corrido no meu horário de trabalho. O almoço é comido às pressas, pois 
temos apenas uma hora para ficar na fila e comer. Tem vez que só dá tempo de 
engolir mesmo. (Turmalina, 24 anos, solteira) 
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Turmalina explicitou uma vivência temporal cotidiana na Fábrica Iracema, pois ela 

descreveu que o tempo de trabalho como um tempo corrido. Um ritmo de trabalho, contínuo, 

intenso e causador de sofrimento. No cotidiano do trabalho Turmalina mal consegue comer, 

beber água ou ir ao banheiro. Ela fala da correria e das angústias decorrentes do controle e do 

ritmo do tempo imposto no processo da produção. O desgaste e a dor são comuns nas 

experiências de trabalho nas linhas de produção da Fábrica Iracema. 

O contingente operário dispõe de um intervalo coletivo hora para o almoço, que é de 

11horas às 12 horas quando é servido o almoço, quase sempre o mesmo cardápio composto de 

uma bandeja com de feijão, arroz, legumes, carne, peixe ou frango, farofa, verduras. Além 

disso, tem um copo de suco e tem também, o sanduíche para quem não quer o comer o 

bandejão. Esta refeição pode ser repetida quantas vezes as operárias necessitarem (com 

exceção da carne, frango ou peixe). 

A forma como é realizada a divisão e organização do tempo de trabalho no mundo da 

produção, tornou-se um grave complicador e regulador da vida das operárias. A intensidade 

do tempo e a regulamentação do trabalho fragmentam e negam qualquer escolha de regulação 

do seu tempo cotidiano.  

Esse tempo cotidiano faz parte do reino da repetição (VASELLI, 2000), onde é um 

fim em si mesmo, além de consumir suas necessidades, também estabelece seus princípios de 

ordem. É dependente das experiências cotidianas das instituições como o próprio trabalho. É 

importante levar em consideração essa categoria na análise do contexto social das operárias 

para compreender como são construídas suas experiências. Aqui se considerou a experiência a 

partir do conceito de Thompson (1997) como uma resposta mental e emocional seja do 

indivíduo ou do grupo social a muitos acontecimentos inter-relacionados a muitas repetições 

do mesmo tipo de acontecimento.   

No contexto da pesquisa, destacou-se cada experiência das operárias sobralenses que 

construíram situações de vida reguladas coletivamente e situações onde as subjetividades 

foram afirmadas não por meio das ambivalências das diversas ocasiões de vida. Este tipo de 

situação manifesta-se no sentido de compreender o conteúdo da vida operária pela 

representação que o grupo faz do tempo social. Para Cardoso (2009), as experiências dos 

sujeitos acerca das organizações e representações dos tempos sociais são influenciadas e 

construídas de formas diferenciadas. 

O tempo de trabalho das operárias sobralenses no ambiente da fábrica é, de maneira 

geral, muito corrido, uma vez que a organização do processo de trabalho não leva em 
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consideração a dupla jornada do trabalho feminino. Além do fato, ainda, de que existem 

apenas dezoito creches públicas9 na cidade de Sobral-CE, principalmente, daquelas operárias 

que, além de desempenharem as suas diversas atividades domésticas, ainda precisam cuidar 

dos filhos. Observem esta narrativa de Ágata: 

 
Quando eu vou trabalhar eu deixo os meninos com meu marido. Antes eu deixava 
com uma pessoa, mas agora ele fica tomando conta. Ele achou melhor assim. 
Acordo às cinco da manhã e faço café, me arrumo e vou trabalhar. Vou de ônibus 
para a fábrica. (Ágata, 28 anos, casada, mãe de dois filhos.).  
 
 

Verificou-se que toda a carga de trabalho que Ágata assumiu dentro e fora da fábrica 

condensada nesta narrativa é um elemento marcador da exploração feminina. A difícil 

conciliação entre as atividades familiares e o trabalho fabril era feita quando o marido 

compartilhava das atividades do lar. Em alguns momentos, há numa pequena proporção, a 

evidência da participação dos homens: maridos, namorados ou companheiros nas atividades 

domésticas. É interessante perceber que este fenômeno acontece, com mais freqüência, 

quando a mulher tem que trabalhar fora e o homem está desempregado. 

Permanece o problema de que o aumento das atividades laborais e das condições 

sociais em que vivem as mulheres operárias propagou com as desigualdades sociais, a 

opressão, e abortou os projetos de fruição ou de direitos ao ócio. Além do mais, é necessário 

apontar que o cotidiano reservado à mulher diz respeito à esfera da privação do tempo livre. É 

evidente que as operárias precisam sempre reorganizar os tempo sociais do cotidiano: na 

fábrica, no lar, na vida familiar e na sua vida particular, além de dividir com o estado a tarefa 

de cuidar dos filhos.  

O fato que chamou atenção foi que a quantidade de creches na cidade de Sobral-CE é 

incipiente para a grande demanda de crianças. Existem dezoito creches públicas distribuídas 

pelos bairros da cidade e três Centros de Educação Infantil (CEI) projeto das políticas 

públicas do estado. O Centro de Educação Liza Pimentel fica localizado no Bairro Sinhá 

Sabóia. Já o Centro de Educação Infantil Irmã Lívia situa-se no Bairro do Sumaré e o Centro 

Educacional Dolores Lustosa situa-se no Bairro dos Terrenos Novos. Estes centros atendem as 

crianças de forma integral. A creche reservada às operárias da fábrica fica situada nas 

proximidades da mesma, denomina-se Caíque e fica situada no Bairro do Alto da Brasília. 

Outro aspecto importante levantado aqui é que a educação feminina foi, durante 

muitos anos, orientada no sentido de preparar as mulheres para executar tarefas e atividades 

                                                      
9 Dado cedido no dia 27/03/2011 por uma funcionária da Secretaria de Educação do Município de Sobral e pelas 

funcionárias da 6ª Coordenadoria de Ensino da Região (CREDE 6) seção Sobral. 
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pouco significativas para o seu reconhecimento e satisfação pessoal. O tempo da mulher é 

construído com base em servir os outros. Ao capital, as operárias servem seu tempo por meio 

de sua força de trabalho; aos familiares, servem o seu tempo por meio do trabalho doméstico; 

já à sociedade, servem seu tempo no processo de reproduzir as novas gerações. Como fica a 

construção e possibilidade de tempo livre, tempo de ócio e prazer onde o único dever é viver 

o lúdico que lhes satisfaça?  

 
A valorização crescente dos espaços de vida subtraídos às incumbências 
estritamente necessárias fez com que alguém falasse de uma civilização do tempo 
livre. Mas o efetivo crescimento de momentos não sujeitos a obrigação de natureza 
econômica é um dado em discussão, cuja avaliação está ligada ao tipo de parâmetros 
julgados adequados, pelos vários estudiosos, para descrever do melhor modo o 
tempo de não-trabalho. (VASELI, 2000, p.201). 
 
 

Ao desempenhar as funções da atividade remunerada da indústria, na condição de 

operária, o tempo que é lhe exigido em um dia de trabalho fica em torno de 37% de tempo 

desperdiçado com atividade desgastante e repetitiva dentro do processo produtivo. Essa 

quantidade de tempo é, na maioria das vezes, acrescida com o desempenho das atividades da 

chamada hora extra que são impostas dentro do processo de produção de mercadorias. Este 

fenômeno ocorre várias vezes ao longo de um ano, mas principalmente nos períodos quando a 

produtividade aumenta (a exemplo disso: o mês de dezembro).  

 A chamada hora extra faz parte do processo de flexibilização da Fábrica Iracema. As 

operárias são ameaçadas de perderem o emprego, caso não concordem em fazer hora extra. 

Neste contexto, a fábrica utiliza-se da hora extra como instrumento de flexibilização para 

compensação o tempo da produção e para reduzir os custos. Vale ressaltar, ainda, que a hora 

extra gera perda de renda em função que é paga à operária sobralense como um extra-salário. 

O pagamento da hora extra equivale apenas a cinco reais, ou ainda é feita a troca através do 

banco de horas. Esta moeda de troca foi fator que contribuiu, sobretudo, para a redução na 

remuneração e no tempo livre das mulheres operárias. Para melhor entender este processo, 

observem a fala de Ametista: 

 
Às vezes eu vou fazer hora extra, mas eu não gosto, porque a gente trabalha muito e 
ganha pouco. São cinco reais à hora extra, mas o pior que eu acho é quando nós 
somos obrigadas a fazer hora extra. Eles, os supervisores dizem pra gente que quem 
não quiser trabalhar no domingo, pode pedir a sua demissão. (Ametista, 20 anos, 
solteira). 

  
 

De acordo com a fala de Ametista, essa construção da relação de tempo de trabalho 

na Fábrica Iracema, além de não ter sido organizada através de acordos entre gerência e 
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operárias, ainda desencadeia a insegurança com relação à permanência no trabalho. Esta 

insegurança enfrentada provoca todo tipo de insatisfação e desconforto. Também altera o 

modo como as operárias suportam o cotidiano. 

 
Operárias chegando ao trabalho (Foto: André Façanha) 

Desta forma, as demais tarefas que as operárias executam fora da fábrica são 

rearranjadas de acordo com as possibilidades e disponibilidades de cada operária. Percebe-se 

que o tempo dentro e fora da fábrica está associado a cada atividade organizada pela mulher 

operária. O tempo das atividades domésticas, o tempo do sono, o tempo do descanso e o 

tempo do lazer. De alguma maneira, a mulher operária sobralense divide seu tempo como lhe 

convém, estabelecendo suas prioridades nas tarefas diárias e nos seus momentos lúdicos de 

acordo com as suas possibilidades. 

 O universo doméstico é, na maioria das vezes, o espaço onde estão reservadas as 

atividades de limpeza, cuidado dos filhos e elaboração da organização da vida familiar. Neste 

espaço existe uma mescla entre o trabalho e o descanso, a relação entre o mundo do trabalho e 

o mundo do lazer, de modo que esta conjunção torna-se muito mais transparente no ambiente 

da casa do que no ambiente da fábrica.  

Durante a pesquisa de campo, foi observado que as mulheres operárias sobralenses 

quando desempenhavam o trabalho dentro de casa, como limpeza da casa, elas estavam 

sempre com som ligado. E quando esta operária assiste televisão, está simultaneamente 

realizando outras atividades como cuidar dos filhos, como preparar as refeições ou passar 

roupas, dentre outras tarefas. Foi percebido que conversar com as vizinhas ou amigas, ouvir 
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música e ver televisão são algumas das atividades de lazer que a operária sobralense 

frequentemente realizava no espaço privado do seu lar. Como se pode observar nestes casos, 

há mulheres que conseguem conciliar tarefas restritas a esfera doméstica com algumas 

atividades de entretenimento ou lazer. Tal fato na vida cotidiana da mulher operária reforça o 

domínio que a sociedade tem sobre o tempo livre e o lazer feminino. 

Para Abrams (2001), existe um elemento complicador com relação ao lazer feminino, 

o fato que para muitas mulheres, o espaço do lazer é o mesmo espaço físico do trabalho 

doméstico – casa. Como o trabalho doméstico nunca termina como é realizado este lazer? 

Esta autora nos mostra que há um elemento demarcador do lazer do homem e do lazer da 

mulher. 

 
O refúgio tradicional do lazer do homem é geográfica e simbolicamente separado da 
casa. O lazer da dona-de-casa (na verdade, de qualquer pessoa com a 
responsabilidade do trabalho doméstico, isto é, a maioria das mulheres), não tem 
demarcações externas. (ABRAMS, 2001, p.130) 
 
 

Esta desvalorização do espaço simbólico e do espaço geográfico para a realização do 

lazer e do ócio das mulheres é visto como um elemento a mais no processo de desestruturação 

das relações de gênero e da subordinação feminina na sociedade brasileira. Isto se reflete de 

forma cristalizada por meio da divisão sexual do trabalho, que aumentou significativamente o 

processo de perda do tempo livre das mulheres aumentando significativamente a opressão 

histórica.  

O trabalho assalariado e outras atividades exercidas pelas mulheres aparecem como 

uma conquista das perspectivas das operárias num contexto histórico de lutas e de práticas 

emancipadoras.  Neste sentido, as atividades femininas se constituíram de processos de 

rupturas estruturados a partir das experiências de mudanças de lugar, de espaços, de ritmo e 

estilos que foram transformadas pelas agentes em diferentes processos sociais.  

Na narrativa que segue, revelaram-se as experiências adquiridas no cotidiano de uma 

mulher operária sobralense e reproduzidas na construção de tempos e de espaços 

exteriorizados nos contextos do trabalho da casa, da família e das esferas do lazer. Assim 

narrou Âmbar: 

 
Trabalho na fábrica no terceiro turno. Pego às 22h45min da noite até as 6h45 da 
manhã, volto para casa, tomo banho, depois levo meu filho para o colégio e em 
seguida tomo café, e depois organizo minha casa e depois vou dormir as 09h00min 
até 10h30min. E depois eu pego meu filho na escola. Às 12h00min coloco meu filho 
para tomar banho. Dou o almoço dele, depois o coloco para dormir, enquanto isso 
vou dormir até as 04h00min da tarde. Quando acordo, lancho, escuto som e assisto 
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televisão. Nos finais de semana levo o meu filho para o Parque da Cidade, me 
divirto bastante com meu filho. (Âmbar, 25 anos, casada, mãe de um filho).  
 
 

Nesse processo, Âmbar se coloca em constante tensão com pouco de tempo 

disponível para realizar as atividades lúdicas, e elabora suas alternativas de construção desse 

tempo livre, imprescindivelmente, para tornar sua vida repleta de sentido. Da relação diária 

com o filho, esta operária constrói uma possibilidade de diversão. O lazer é praticado através 

da distração e partilha de hábitos e ritos. O lazer de Âmbar é impulsionado pela convivência 

com o filho, pelas ações exercidas na funcionalidade de um cotidiano caracterizado por 

dimensões familiares, culturais, financeiras e econômicas.  

Pode-se discernir a partir daí que o tempo livre deve ser construído por meio do 

rompimento consciente com todas as formas de controle sociometabólico do capital, e que a 

fruição e o potencial criativo e emancipatório dos indivíduos nascerá quando mulheres e 

homens de todas as classes sociais resgatarem, de forma criativa, o paraíso perdido do mundo 

do ócio. Como comenta (MESZAROS, 2007, p.52), “somente o uso criativo do tempo livre 

pelos indivíduos sociais, em buscas de objetivos livremente escolhidos por eles, pode levar a 

cabo o tão necessário resultado benéfico.” 

 A maioria dessas mulheres operárias batalha como em um campo de guerra, criando 

novas táticas e as mais variadas estratégias que considera elemento importante na construção 

dos seus mundos lúdicos. Elas têm a curiosidade de Pandora e a paciência das Moiras quando 

tratam de criar, tecer e aproveitar o seu tempo livre, o tempo que denominarei aqui de tempo 

de mulher. O que faz lembrar aquele tipo conceitual que Abrams (2001) descreveu como 

sendo um tempo livre para pensar, relaxar, conversar, amar, tricotar, brincar, dormir, fofocar, 

sonhar, esticar os músculos cansados, cair na rede, revigorar uma circulação lenta, fazer 

exercício e gozar com o divertido mundo da preguiça e do ócio. 

 Essa afirmação permite levantar o problema de como são organizados os tempos 

livres da mulher operária? Como operárias elaboram, especialmente aquelas que possuem 

filhos/as, dentro de um ritmo de tripla jornada, as suas estratégias de lazer?  

Nos relatos de vida, apreendidos durante o período da pesquisa de campo, 

encontraram-se referências a situações em que as operárias trabalhadoras tenderam a carregar 

nos seus ombros as sobrecargas das atribuições maternas, das funções domésticas e da jornada 

no trabalho fabril. Isso pode ser percebido nos discursos revelados pelas mulheres operárias 

sobralenses que enfrentam situações de tensões na luta pela sobrevivência. Entrelaçando-se 

com as outras atividades o fato de que são, na maioria das vezes, provedoras do lar e que 
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incorporaram amiúde o cuidar de todos e se preocupam com suas trajetórias de sofrimento, 

impostas pelas suas condições de gênero e de pertença a determinada camada social. Eis um 

trecho da narrativa de Ônix quando narrava suas experiências de vida: 

 
Bom, para começar, eu acordo 05h00min da manhã, tomo banho e vou para o 
trabalho, almoço 10h10min e descanso um pouco e também converso até a hora de 
voltar pra casa. Quando apita 14h30min é para irmos embora. Então chego a casa 
tomo banho, descanso um pouco, depois vou arrumar a casa e prepara o jantar, as 
17h00min eu vou pegar os meninos no colégio, as 18h00min vou para o curso de 
costura que termina 20h30min. Então pego os meninos e vou dormir. No outro dia é 
a mesma coisa. Nos feriados não muda muita coisa porque eu trabalho. Nos fins de 
semana que é só o domingo, eu acordo um pouco mais tarde, mas não saio de casa, 
só a tarde é que eu vou para o Salão do Reino, quando chego a casa fico assistindo 
televisão e vou dormir. (Ônix, 32 anos, casada, mãe de dois filhos). 
 
 

 Nesta fala, observou-se que a questão central de Ônix era dividir as tarefas e 

atividades no redemoinho do tempo cotidiano. O tempo livre de Ônix foi aproveitado para o 

descanso. Além de descansar, conversar e assistir televisão, essa operária estava interessada 

no seu grupo religioso. A relação de Ônix com o grupo religioso revela que muitos indivíduos 

direcionam o seu tempo livre para a promoção de experiências religiosas. Ônix relata um 

paralelo bastante comum no contexto da vida da mulher operária. Este paralelo dentro e fora 

do espaço da produção fabril, e nos espaços da vida em família, veio ressaltar o 

desaparecimento da vida privada das mulheres. Apontou para as dificuldades femininas de 

realização de novas experiências e vivências fora da família. Também serviu para 

impossibilitar a criação de estratégias individuais de produzir sonhos de liberdade. 

Para Oliveira (1992), com a irrupção das mulheres no espaço público, aumentaram 

consideravelmente os problemas da vida privada. Observando ao longo da história das 

mulheres, constatou-se que a dupla jornada funcionava como um catalisador do tempo social 

e da autonomia das mulheres que cansadas, divididas, insatisfeitas, acabaram se revoltando 

contra a invisibilidade do trabalho doméstico e contra o que chamava de dupla jornada.   

Esses papéis podem ser identificados como exploração feminina à medida que a 

própria operária perdeu o controle do seu corpo e do seu tempo. E, muitas vezes, estas 

mulheres operárias ativas, sofridas, valentes e guerreiras são manipuladas de tal forma que 

contribuem diretamente para fortalecer a dominação de gênero, pois existe um aspecto muito 

relevante, que se destacou ao longo deste trabalho. Este aspecto refere-se às situações que 

envolvem a ruptura das mulheres do vínculo com situações de vulnerabilidade que as 

maltratam: como a perda da capacidade de construírem e aproveitarem o tempo livre e 
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envolve também à grande dificuldade de reconstrução de suas subjetividades e relações 

interpessoais com alternativas para o lúdico. Como analisa Abrams (2001, p.123): 

 
As mulheres vivem sob constante pressão para se ocuparem e usarem seu tempo de 
modo produtivo. Isto inevitavelmente influencia a maneira como elas passam o 
tempo, com implicações mutiladoras para sua capacidade de brincar. Em vez de 
fazerem coisas pelo simples prazer de fazê-las, há uma tendência avassaladora entre 
as mulheres a só fazerem alguma coisa se antes, puderem encontrar uma boa razão. 
 
 

Com respeito à questão, percebeu-se como foi construído durante muito tempo o 

mito da mulher boazinha, preocupada com tudo e com todos. Uma figura de mulher devota, 

dessexualizada, destituída de paixão, sem vícios, sem prazer e sem tempo para o lazer. O mito 

da mulher santa-mãezinha (PRIORE, 2008) fez parte do projeto de instituições como a Igreja 

e o Estado, que desejavam implantar uma moralidade que encobrisse qualquer conduta 

transgressora. Daí nasceu a Mulher Amélia, aquela que por amor e dedicação excessiva 

aguenta e sofre calada o triste destino de ser vítima de várias práticas dominadoras e, 

principalmente, esta amélia está meticulosamente sempre pronta para servir aos outros, sem 

questionar, em momento algum, as funções, posições e os papéis a elas atribuídos.  

É bom lembrar o discurso de Priore (2008, p.334) que propõe uma nova análise sobre 

a história das mulheres. Segundo esta autora, para se romper com a imagem de vitimização da 

mulher, “é preciso que entre outras coisas, abandonemos definitivamente essa obsessão em 

buscar comprovar que a mulher é mais discriminada, é mais explorada, é mais sofredora, é 

mais revoltada etc., etc.”. Esta autora ainda aponta para o fato de que discriminação da mulher 

não reside na sua intensidade, mas na multiplicidade de causas como estas diferenças se 

manifestam. Sobre este aspecto assim conclui: 

 
Diferenças cujos significados não se esgotam nas distinções sexuais, devendo, 
portanto, ser buscados no emaranhado múltiplo, complexo e, muitas vezes 
contraditório, das diversidades sociais, étnicas, religiosas, regionais, enfim, culturais. 
(PRIORE, 2008, p.334). 

 
 

É interessante observar que para compreender o conceito de gênero é fundamental 

fazer uma referência a este como uma categoria analítica e como uma categoria que está 

relacionada aos múltiplos contextos particulares e, portanto, assume os mais diferenciados 

conteúdos. Gênero é um conceito que pode ser analisado a partir das atividades que marcam 

as relações e práticas sociais entre homens e mulheres, como pode ser compreendido a partir 

dos processos de construção dos sistemas simbólicos, imaginados pelos indivíduos 

pertencentes a diferentes mundos culturais. 
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 O conceito de gênero, tomado em seu sentido relacional, aproxima-se em torno de 

debate e do entendimento acerca da questão primordial de entender que a identidade de 

gênero foi construída por meio da combinação e recombinação dos diferentes papeis 

constituintes do mundo do homem e do mundo da mulher. Haraway (2004) se refere ao 

conceito de gênero a partir dos sistemas históricos que atribuíram vários significados e por 

meio de um conjunto de posicionamentos, práticas e tendências. Para esta autora: 

 
Gênero é um conceito desenvolvido para contestar a naturalização da diferença 
sexual em múltiplas arenas de lutas. A teoria e a prática feminista em torno de 
gênero buscam explicar e transformar sistemas históricos de diferença sexual nos 
quais homens e mulheres são socialmente construídos e posicionados em relações de 
hierarquia e antagonismo. (HARAWAY, 2004, p.211) 
 
 

Em algumas versões, o conceito de gênero é apresentado como um ponto de 

problematização e, na maioria das vezes, como questionamentos (políticos/ideológicos) 

tendenciosos ou não, da opressão das mulheres em várias épocas e nos mais variados 

contextos culturais. Isto significa que abordar a categoria analítica de gênero é vincular esta 

mesma categoria aos demais conceitos que são alocados como algum tipo de corolário que 

fortalece, de maneira ambígua, às diversas formas de interpretá-la, como por exemplo: sexo, 

raça/etnia, classe e outros. 

As mesmas considerações foram abordadas por Fraser (2002), quando propõe que se 

deve analisar o conceito de gênero por meio de outras lentes como: classe e status. Para que se 

possa realizar uma compreensão mais complexa, sem precisar cair nas armadilhas de uma 

visão unilateral dos fenômenos sociais, Fraser vai mais além, quando afirma que é a relação e 

os cruzamentos dessas lentes que darão uma ordenação social à categoria gênero: a dimensão 

da distribuição e a dimensão do reconhecimento. Na sua abordagem distributiva, gênero 

aparece como se estivesse enraizada na estrutura econômica da sociedade, pois: 

 
Trata-se de um princípio para a organização da divisão do trabalho, dá sustentação à 
divisão fundamental entre trabalho produtivo pago e trabalho doméstico reprodutivo 
não pago, sendo este último designado como responsabilidade primária das 
mulheres. (FRASER, 2002, p.64). 
 
 

Com relação à dimensão do reconhecimento, a categoria gênero aparece como uma 

diferenciação de status enraizada na ordem do status da sociedade. Assim expressa Fraser 

(2002, p.64): “Gênero codifica padrões culturais de interpretação e avaliação já disseminados, 

que são centrais na ordem do status como um todo”. Significa enfatizar que a principal razão 

da trajetória de sofrimento como: culpa, medo, dores, sobrecarga de trabalho, ansiedade, 
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pobreza, doenças, cansaço, miséria, angústia entre outros sofrimentos físicos e sócio-

psíquicos das mulheres operárias, não está relacionada apenas às dificuldades financeiras que 

sofrem, mas também ao princípio da divisão sexual do trabalho e à sua vida no seu contexto 

social de gênero, parentesco, de raça, de família e de sua classe.  

O desempenho em conseguir um emprego assalariado e, muitas vezes, em realizar 

outra atividade paralela, explicam-se pelas carências econômicas às quais operárias estão 

submetidas no universo sociocultural, onde elas organizam, elaboram e representam seus 

status. Como assim expressa o sociólogo húngaro que “a condição das trabalhadoras em todas 

as sociedades capitalistas é pior que a dos homens.” (MÉSZAROS, 2007, p. 81). 

 É dessa condição, e dentro de um contexto específico, que se compreenderam os 

significados do tempo da mulher operária sobralense. Foram feitas análises a partir dos seus 

dramas, de seus desafios, tensões vividas, responsabilidades, sentimentos de culpa e 

carências. Acrescentaram-se, ainda, as posições de parentesco ou identidades sociais, tais 

como filhos, maridos, namorados, além de condições de classes e funções socioculturais, dos 

valores e imagens que foram enfatizados dentro da história de vida efetiva de cada mulher 

operária. 

Os dramas e sentimentos de culpa vivenciados pelas operárias são aguçados quando 

estão envolvidos com a questão da maternidade. Para muitas mulheres a maternidade não 

ocupa posição privilegiada em suas vidas. Isto se ocorreu quando as mulheres começaram a 

viver entre os conflitos da maternidade e das demais funções sociais a que foram submetidas 

historicamente. Contudo a maternidade, para muitas mulheres, não se tornou fruto de uma 

vontade e escolha, de uma subjetivação humana, uma aspiração das mulheres, um desejo ou 

um direito das mulheres, mas se transformou numa instituição tiranizada pela sociedade 

dominada pelo mercado.   

A mulher operária trabalha para a empresa capitalista a quem vende a sua força de 

trabalho e, simultaneamente, sob condições de miséria, fome, doença, desgraça e pobreza, 

nisso, a mulher estar diretamente encarregada de reproduzir e, além disso, por meio da 

maternidade, emprestar seu ventre. As operárias, de modo geral, geram e mantém a criação 

dos filhos/filhas, alimentado permanentemente a nova força de trabalho necessária ao 

desenvolvimento desse modelo de sociedade. 

 
Do ponto de vista do sistema social, com efeito, a mãe detém um poder exorbitante, 
que disputa com a sociedade o direito sobre seus futuros cidadãos. A sociedade, 
portanto, tudo mobiliza para restringir e controlar o poder da mulher sobre seu filho, 
mas também apropriar-se dele e submeter à própria mulher, expropriando-a de seus 
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direitos sobre o seu corpo, sobre sua vida e sobre ela mesma. Eis a razão profunda 
da opressão da mulher. (GORZ, 2003, p.148). 
 
 

É evidente, pois, que a função social da maternidade não é há muito tempo entendida 

como uma escolha singular ou uma experiência feita livremente por cada mulher. Mas a 

maternidade é entendida como um imperativo social, o terreno sobre o qual se opera esta 

função socialmente útil, função esta em que se radicalizou a dominação da mulher a partir da 

apropriação de seu corpo, seu ventre e sua vida.  

No que concerne diretamente ao comentário ora elaborado, percebeu-se a 

necessidade de reforçar a luz da análise, proposta pela autora Pena (1981, p.161), que afirma 

que o controle masculino do corpo feminino permitiu ao homem controlar paralelamente sua 

força de trabalho. E, à medida que esta dominação acontecia, a mulher foi transformada numa 

completa serviçal, com seus interesses virados pelo avesso por todos os tipos de obstáculos 

que lhe foram impostos.  

Não é de se surpreender que as mulheres sejam, na maioria das vezes, submetidas a 

servir ao homem (marido, amante, companheiro, pai de seus filhos) em suas tarefas 

domésticas, como objeto sexual, cuidado da casa e parindo os filhos (futuros 

trabalhadores/as). Com esse tipo de controle, também foi permitido que as operárias 

servissem ao mesmo tempo ao capital, como mão de obra e reprodutora de um contingente de 

mão de obra abundante para o capital. 

Para ilustrar melhor esta questão, cumpre mencionar a análise elaborada por Gayle 

Rubin (1994) que afirma que o processo de reprodução envolve uma particular divisão do 

trabalho envolvendo uma interdependência entre homes e mulheres. Ela abordou essa relação 

entre a reprodução e gênero a partir da perspectiva feminista. O gênero é um sistema que está 

identificado com outro sistema a sexualidade, portanto não são idênticos porque ambos 

situam-se nas particularidades. O sistema sexual provoca entre homens e mulheres relações de 

desejos e cria estruturas de gênero com identidades individuais. A divisão sexual do trabalho é 

uma estrutura que expressa a opressão sexual porque cria homens e mulheres heterossexuais, 

colocando a mulher numa posição social de oprimida.  

Em algumas sociedades, o papel da mulher era exclusivamente cuidar da casa. Ela 

realizava atividades como: tecer, coser, cuidar dos escravos e procriar os filhos. Engels (1963, 

p.86) retoma Marx, quando afirma que “a primeira divisão do trabalho é a que se faz entre o 

homem e a mulher para a procriação dos filhos”. Com o advento da grande indústria, a mulher 
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foi arrancada do lar para desempenhar tarefas no mercado e na fábrica, porém continuou 

sustentando todas as atividades da casa. 

Os estudos centrados na participação das mulheres no mundo do trabalho apontaram 

para as limitações impostas no âmbito produtivo/fabril e âmbito do trabalho doméstico, as 

restrições que as trabalhadoras têm em termos do acesso ao lazer quando se trata de usufruir o 

tempo livre. Como mostra essa autora: 

 
Outro elemento importante a destacar refere-se ao fato de elas praticamente 
desconhecerem o significado da palavra lazer, uma vez que, invariavelmente, são 
para os finais de semana que lhes são reservadas as tarefas mais pesadas, como por 
exemplo, a faxina da casa e, frequentemente, as roupas para passar, as quais foram 
lavadas também em etapas, durante a semana; (CUNHA, 2002/2003, p. 310). 
 
 

A importância do trabalho assalariado para a mulher operária, de algum modo, é de 

certa forma vista como ambígua e, muitas vezes, paradoxal, porque ao mesmo tempo em que 

necessitam do trabalho assalariado, as operárias vivem a reclamar de não terem tempo para si, 

para seu divertimento e tempo necessário para o ócio e para descanso. Nota-se que o 

reconhecimento das mulheres, no sentido de paridade política, econômica e social, não 

chegou com o trabalho assalariado. Pelo contrário: verificou-se que, na maioria das vezes, 

este tipo de trabalho, mesmo assegurando a participação das mulheres operárias nas atividades 

econômicas, arrancou- lhes de forma definitiva a possibilidade de escolha de participar de 

qualquer interação social que envolva as atividades de lazer. Como reclamou a Safira: 

 
Faz tempo que eu não vivo meu lazer. No fim se semana cuido da casa, lavo roupa, 
fico com os meninos e faço tanta coisa que o tempo se passa e eu nem consigo 
descansar. Quando eu vejo já tenho que voltar para o trabalho outra vez. (Safira, 
23 anos, casada, mãe de dois filhos). 

 
É importante observar que a atividade do lazer não apareceu na fala de Safira. As 

atividades cotidianas ocupavam todo o tempo cotidiano de Safira. Todos os tempos sociais 

foram destacados como tempo destinado às de atividades de lavar, passar cuidar dos filhos. A 

falta de tempo ou a dificuldade de apropriar-se de seu próprio tempo, atormenta a vida de 

Safira. Este ritmo é uma condição bastante comum no ritual diário da vida operária. A mulher 

operária vive no dilema de precisar lutar ou inventar tempo para cuidar de si. Sem tempo para 

viver o lazer, descansar e sonhar a mulher operária sobralense sofre com os efeitos do mundo 

do trabalho, das atividades domésticas e do cuidar dos filhos. 

De fato, a situação da mulher operária é hoje, na maioria das vezes subordinada 

dentro da família, da produção e da sociedade. A organização social e a não divisão do 

trabalho doméstico fazem com que um grande número de mulheres pobres trabalhe dobrado, 
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dentro e foras de suas casas. As operárias da cidade de Sobral permanecem em longas horas, 

quer seja no trabalho fabril, quer seja nas ocupações diárias de suas casas. Cada vez mais 

diminuindo o tempo que elas podem permanecer em ociosidade tão fundamental na história 

da realização humana. Sobre esse aspecto analisa Oliveira (1992, p.101). 

 
De fato, a esfera da vida privada se estrutura em torno de relações afetivas, obedece 
a contratos não prescritos de ajuda mútua, não remunerada a não ser pela 
reciprocidade. Os termos desse contrato dizem respeito apenas a um número de 
pessoas que escolheram para partilhar o cotidiano e um diálogo intersubjetivo. A 
esfera privada é, portanto, acima de tudo, o lugar das relações espontâneas; as 
atividades que ali se desdobram revestem-se de um caráter diferente das atividades 
denominadas “trabalho”. 
 
 

Na realidade pesquisada, aquelas operárias sobralenses que têm filhos exercem uma 

grande quantidade de atividades e sofrem muito mais da necessidade de um tempo livre para 

si. Sua condição de mãe de família e operária exigiu-lhes uma luta diária com os seus 

múltiplos afazeres, ao mesmo tempo em que lhes foi extraído qualquer tempo livre “para 

gozar as alegrias da Terra, para amar e rir, para banquetear-se alegremente em honra do alegre 

deus da Preguiça.” (LAFARGUE, 1999, p. 89).  

Entende-se que é absolutamente inconcebível separar o tempo humano de qualquer 

tipo de atividade humana. É, portanto, impossível desvincular este símbolo largamente 

utilizado nas diversas sociedades humanas de suas plurais experiências e estilos de vida. A 

gênese dessa separação foi de certa forma imposta por um tipo de racionalidade instrumental 

e alimentada por uma esfera significativamente quantitativa e racional gerada pela lógica da 

modernidade. 

O tempo, como um processo da relação entre a auto-regulação individual e a coerção 

de natureza social na vida dos indivíduos, tornou-se universal e inelutável. Para Elias (1998), 

o tempo, há muito tempo, transformou-se numa força misteriosa, ou melhor, um fenômeno 

que exerce sua coerção sobre nós. Este autor acrescenta que se pode analisar o tempo a partir 

do surgimento de um caráter cerceador, como uma regra ao mesmo tempo social e individual, 

físico-biológico e cultural. Assim pode-se compreender a essência da sociedade humana que 

reside no problema ontológico do homem ser individual e sua realidade coletiva / social. 

Foi, sem dúvida, pela necessidade de preservação, que os homens desenvolveram 

atividades, regras e símbolos como fatores ordenadores de suas existências e atividades. 

Portanto: 

 
As cadeias de interdependências entre eles não apenas se alongaram como também 
se diferenciaram. A rede de suas imbricações tornou-se mais complexa, e a 
necessidade de uma determinação temporal exata das relações fez-se cada vez mais 
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premente, a ponto de se afigurar o meio indispensável da regulação delas. Essa 
consciência sumamente elaborada e implacável do tempo, própria dos membros das 
sociedades mais diferenciadas e mais complexas, é a que constitui um componente 
de seu habitus social. (ELIAS, 1998, p. 116). 
 
 

É fundamental mencionar algumas das características da sociedade industrial que 

marcaram uma racionalidade técnica e a grande eficiência na produtividade. De fato a 

sociedade industrial foi/é orientada pela grande produtividade, pela concentração do trabalho 

em unidades precisas de tempo e de lugar, pela capacidade de execução, pela sincronização, 

pela especialização, pela concorrência dos mercados, por uma cultura patriarcal/machista, 

pela padronização e por inúmeras outras. Essa caracterização combinava-se tragicamente com 

as privações, a miséria, a discriminação (classe, raça/etnia, geração e gênero), com a 

hostilidade e com as repressões comandadas pelos donos do capital e pelo Estado. 

É importante observar que neste modelo de sociedade os trabalhadores tinham que 

lutar o tempo todo por melhores condições de vida, de trabalho, por tempo livre e melhores 

salários. Por isso tiveram que enfrentar a ameaça as suas condições de existências, porque a 

história da classe trabalhadora foi marcada por grandes tragédias e ao mesmo tempo, 

orientada por sonhos de resistência, liberdade e felicidade possível. 

A promessa do mito especialização, gerada na modernidade, veio para tentar resolver 

a crise do mito das respostas totalizantes. Porém, esse novo mito não conseguiu resolver as 

contradições gritantes do mundo moderno porque os esforços e as contestações humanas, para 

o enfrentamento do novo desafio, foram cooptados pela vulnerabilidade do homem às lutas da 

batalha histórica. 

No seu discurso, Elias (1998) critica o velho (não expressamente tão ultrapassado) 

hábito de dividir tudo de maneira conceitual e prática, em estilo apressadamente dicotômico. 

Aqui o autor aponta a dicotomia que traçamos entre a esfera da natureza e sociedade. Para ele, 

esses dois campos são colocados como independentes um do outro, porque os especialistas 

que se dedicam ao estudo dos fenômenos desses dois universos se esforçam para separá-los. 

Portanto, para Elias (1998, p.71): 

 
Na realidade, a humanidade, portanto também a sociedade, a cultura etc., não são 
menos naturais nem menos integrantes de um único e mesmo universo do que os 
átomos ou as moléculas. De fato, a humanidade e a natureza não diferem 
existencialmente uma da outra, no sentido como levaria a crer a nossa maneira 
contemporânea de pensar.  
  
 

O processo de ampliação das sociedades humanas, no âmbito de uma atitude 

reificada por uma racionalidade paradoxalmente complexa, contribuiu para reforçar a 
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compartimentalização das coisas materiais e imateriais. Ainda reforçou a inteligibilidade da 

relação entre os fenômenos, de ordem física ou de ordem social, tentou a todo custo resistir ao 

processo da interdependência de qualquer dimensão da vida humana na amplitude do 

universo. Todavia, o problema das gavetas ou compartimentos só serviu para se compreender 

que é fundamental observar e fazer uma relação entre o que até então estava inteligivelmente 

colocado de forma oposta, ou melhor, era observado pelo olhar da cegueira adquirida pelas 

lentes da especialização. 

Segundo Elias (1998, p.98), com o processo de urbanização, industrialização e 

racionalismo, nas sociedades do tipo mais vastas, populosas, diferenciadas e complexas 

romperam-se da necessidade de coordenar e sincronizar o desenrolar das atividades humanas, 

pois: 

 
Nas grandes sociedades urbanizadas em que existe o Estado, sobretudo naquelas em 
que as funções sociais são muito especializadas, em que as cadeias de 
interdependência que ligam os portadores dessas funções são longas e altamente 
diferenciadas, e nas quais grandes partes das tarefas vitais cotidianas são executadas 
por energias e máquinas descobertas pelo homem, a necessidade social de medir o 
tempo e, para esse fim, dispor de instrumentos adequados, constituídos por sinais 
mecânicos, torna-se irreprimível; o mesmo acontece com a consciência do tempo 
nos homens que vivem nessas sociedades. (ELIAS, 1998, p.25). 
 
 

O tempo tornou-se, de certa forma, o elemento central que sustenta este tipo de 

racionalidade. Do mesmo modo que, com o espírito do mundo contemporâneo, é 

completamente impossível compreender os múltiplos fenômenos e problemas da sociedade, 

sem levar em consideração a correlação entre o tempo e o espaço. Dessa forma, para De Masi 

(2001, p.124): 

 
Casa e negócio, vida e trabalho, universo feminino e universo masculino, mundo dos 
afetos e mundo da racionalidade, prática e estética, são esferas que se mantêm 
distintas e separadas (negócio é negócio, amizades à parte).  
 
 

Este modelo é considerado dual porque está baseado na separação entre: as esferas da 

vida particular e a esfera da vida pública, as subjetividades individuais e a ética coletiva, entre 

as ações utilitaristas e as práticas lúdicas e as práticas agonísticas. Isto significa sobrepor a 

ausência de qualquer comunicabilidade entre estas diversas esferas. Ele está pautado em 

antagonismos manipulatórios dos processos interacionais. É hostil a qualquer forma de 

interdependência. Aqui se percebe o esforço de viabilidade de interligação de qualquer tipo de 

experiência vivida pelos grupos humanos. 
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Na sua crítica, Vaseli (2000, p.197) afirma que os contrastes entre os ritmos sociais e 

os ritmos pessoais não nasceram com o modo de produção capitalista. Mas nesse modelo de 

sociedade racionalmente planejada, exaltou uma nova forma de mensuração do tempo, que 

acabaria se tornando o grande elemento disciplinador da vida humana. O tempo da divisão 

industrial ou a divisão industrial do tempo acelerou o processo de imposição dos mecanismos 

de regulação das experiências vividas de forma objetiva e/ou subjetiva pelos indivíduos e 

grupos. Assim expressa Vaseli (2000, p.197):  

 
Diante de tal condicionamento, na vida cotidiana são procuradas soluções de defesa 
contra a extensão ilimitada dos horários, algo que nos proteja das pressões da 
sociedade ampliada, do mundo do trabalho. Até mesmo por este aspecto, qualquer 
forma de insubordinação às regras da vida social não constitui por si só uma 
novidade. 
 
 

Portanto, a divisão do tempo, na sociedade moderna, aponta para uma visão 

alegórica, em que o tempo passa a assumir o papel do grande Titã CRONOS imbatível que 

consegue sobreviver à ira dos deuses. Demarca os seus contornos nas frutíferas e agressivas 

regulações das variadas cadências produzidas pelas ações humanas. Impõe um sistema 

totalizante e uniforme que muitas vezes, altera qualquer conflito dos sujeitos sociais. Pois para 

Vaseli (2000, p.97): 

 
A separação entre trabalhar e viver faz-se sentir sempre mais claramente, e até 
mesmo o assim chamado tempo livre fica sujeito a ações de centralização, a 
impulsos em direção à homogeneidade. Se esta pressão é forte, é igualmente forte a 
tendência à auto defesa do cotidiano, da vida, dos grupos primários e das 
associações.  
 
 

Vaseli (2000, p.198) refere-se à pressão existente entre o tempo controlado e 

cristalizado no modelo de trabalho baseado nas jornadas de trabalho e o tempo livre da vida 

cotidiana construído com autonomia por cada indivíduo. Se bem que nem todo indivíduo é 

diretamente exposto à jornada de quarenta e oito horas semanais, e nem tão pouco, são 

obrigadas a pouparem ou desperdiçarem o tempo destinado a outras atividades como: lazer, 

ócio, descanso e gastar esse tempo com o trabalho.  

O tempo utilizado no processo produtivo representa, na vida da mulher operária da 

Fábrica Iracema, um grande dispêndio de energia (força de trabalho), trocada por um salário 

mínimo. A diminuição do tempo de trabalho é uma das muitas aspirações dos indivíduos no 

modelo das sociedades industriais. A falta de tempo livre é consequentemente um elemento 

que caracteriza a sociedade do tempo controlado ou a sociedade das tarefas cronometradas.  
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Padilha (2006) aponta que, “nessa direção, a produtividade expressa pela nova 

disciplina do relógio torna-se a grande inimiga do ócio, invadindo a esfera do tempo livre e 

buscando conciliá-lo ao trabalho”. O motor da sociedade foi acionado com o combustível do 

trabalho humano, portanto, as energias que são cotidianamente gastas no trabalho da indústria 

provocam muitas frustrações e doenças físicas como as Lesões por Esforços Repetitivos 

(LER) e as doenças psicológicas nos trabalhadores e nas trabalhadoras.  

Aqui cabe observar que se trata de um círculo vicioso, pois o problema da falta de 

tempo livre é devido ao tempo gasto no trabalho. Essa quantidade de tempo usada no mundo 

do trabalho diminui a quantidade de tempo livre e de falta de tempo para o lazer. Desse modo, 

pode-se afirmar que “o lazer é a forma dominante de apropriação do tempo livre na 

contemporaneidade, expressão das determinações, econômicas, política, sociais e culturais 

produzidas pelo capitalismo”. (PADILHA, 2006, p.95). A falta de tempo livre para o lazer 

pode, assim, gerar uma perda da realização dos indivíduos, ou melhor, levar à perda 

ontológica de suas essências (realização do ser) quando não são incentivados a vivenciarem 

ou experimentarem seus mundos lúdicos. 

Nesta perspectiva, pode-se apontar que na sociedade contemporânea com a cultura 

da culpa do prazer (não hedonista) com o medo da perda do trabalho remunerado, os 

indivíduos não se permitem usufruir algum tempo livre. A pressão é sentida tanto pelos 

homens como pelas mulheres, mas, dada a não existência da divisão do trabalho doméstico, 

não é de surpreender que viver e merecer o lazer tornou-se um dos grandes dilemas de muitas 

mulheres operárias nos dias atuais. 

O problema que se levantou aqui não foi discutir o tempo livre das mulheres a partir 

de um estudo comparativo com o tempo livre dos homens, o que sem dúvida abriria 

possibilidades para outro tipo de questionamento e análise. O que se pretendeu compreender 

foi um dos aspectos das interações sociais humanas produzidas no terreno das construções das 

sociabilidades, o tempo livre e o lazer a partir do olhar do feminino. 

O ponto de partida foi compreender que as mulheres operárias da Fábrica Iracema, 

dentro de seus ritmos de vida: no lar, na casa, na fábrica e nos demais espaços sociais, 

elaboram estratégias de lazer em um determinado tempo livre construído por elas. Ou seja, 

considerou-se que as práticas de lazer feminino geraram processos identitários, de interações 

sociais e sociabilidade que adquiriram determinado significados para o grupo.  

Diante dessa discussão, considerou-se importante a ideia de estudar o tempo livre e 

as dimensões do mundo do lazer das operárias a partir da dimensão do cotidiano e da 

perspectiva de gênero. Durante muito tempo, as pesquisas sobre as mulheres cogitam em 
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outras esferas de explicações causais, tais como: trabalho, saúde, educação, família, poder. O 

estudo sobre o lazer e o tempo livre foi, muitas vezes, deixado de lado pelos pesquisadores/as, 

ou seja, poucas vezes essa temática foi discutida ou problematizada pela comunidade 

acadêmica. Por outro lado, reconhece-se que foram formulados estudos relevantes, realizados 

por autoras de diversas áreas de conhecimento, em lugares e tempos diferentes.  
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4. CAPÍTULO II: UM TEMPO PARA PANDORA BRINCAR 
 

4.1. Tempo o guardião das escolhas 
 

Neste capítulo, buscou-se explorar as vivências cotidianas de um grupo de operárias 

da Fábrica Iracema, de modo a compreender os dilemas enfrentados por essas agentes quando 

envolvidas na construção de seus tempos livres e lazer. Considerando que as operárias 

sobralenses foram atingidas de modo diferenciado pela exploração e precarização do mundo 

do trabalho no ambiente fabril, como se apontou no capítulo anterior, esta pesquisa pretendeu 

resgatar as trajetórias das operárias marcadas por um cotidiano repleto de experiências de 

muito trabalho, pouco tempo livre e pouco lazer. As trajetórias das operárias sobralenses 

evidenciam a criatividade na construção das experiências dos tempos sociais de lazer, de ócio, 

de descanso e de labuta que se interpenetram em diversos momentos no percurso de suas 

trajetórias sociais e subjetivas. 

 A noção de tempo tem sido alvo de discussão de vários autores. Examinando a 

literatura especializada, destacaram-se os trabalhos de Gurvitch e Marx. O primeiro toma 

como base a tese de que o tempo é um fenômeno social, cujo processo de formação acontece 

com o próprio processo das interações sociais. Ou seja, o processo de construção das 

sociedades é semelhante ao processo que acontece com as interações sociais, porque ambas se 

formam sobre uma multiplicidade de tempos sociais e diferem consoante as combinações e as 

hierarquias específicas dos tempos sociais que privilegiam.  (SANTOS, 2006, p.68). 

Consoante, afirma Marx (2002) que o tempo é o modo de ser quantitativo do 

movimento. Este movimento é realizado no processo de organização da vida humana, sendo o 

processo de trabalho a principal tarefa que realiza o homem. O trabalho é a condição sine qua 

non da existência humana. É por meio dessa atividade que o homem modifica a natureza 

externa e ao mesmo tempo modifica a própria natureza. 

 
Antes de tudo, o trabalho é um processo de que participa o homem e a natureza, 
processo em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla 
seu intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a natureza como uma de 
suas forças. (MARX, 2002, p.211). 
 
 

Para Marx o trabalho é a atividade dirigida de criar valores de uso, de apropriar os 

elementos naturais às necessidades humanas e a condição natural eterna da vida humana. Esta 

atividade que exprime a humanidade do homem foi condicionada pelo período histórico, no 

sentido de ter se tornado algo aviltante, transformando o seu criador em uma espécie de 
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espectro sem alma, sem criatividade ou prazer. Como decorrência desse fenômeno (a 

desumanização do trabalho), um dos aspectos mais negativos para o trabalhador e a 

trabalhadora foi, sem dúvida, a transformação de uma atividade humana e necessária à 

construção da humanidade em uma mercadoria, ou melhor, uma coisificação do ser, uma 

banalização do fazer humano, pois para Marx às mercadorias “são apenas medidas de tempo 

de trabalho coagulado”. 

Neste aspecto, o tempo é o trabalho contado, medido, é o segmento que se processa 

na esfera do quantitativo e como tal o “tempo de trabalho é o modo vivo de ser do trabalho, 

indiferente à sua forma, ao seu conteúdo, à sua individualidade, vive de ser como quantidade, 

ao mesmo tempo em que é sua medida imanente.” (MARX, 1997, p.37). 

O tempo é visto, marcado e compreendido como um fenômeno que está diretamente 

ligado à esfera das atividades humanas físicas e mentais, individuais e coletivas, econômicas e 

históricas, culturais e sociais, permite evidenciar que o tempo pertence à categoria dos 

símbolos relacionais. É desse modo, composto de realizações e criações, situações e durações 

passadas e projeções no âmbito de uma existência ontológica e de um devir, que no âmago do 

tempo os indivíduos manifestam suas vontades, criam suas necessidades e superam os seus 

desafios.  

O tempo torna-se o guardião da história e o mestre da fortuna: ele é acelerado e 

imaterial, durável e mutável, transparente e impreciso que ocupa um espaço que não tem 

limites devido à própria perenidade do tempo. É o tempo do mundo, o tempo da alma e o 

tempo da vida. 

As considerações apontadas acerca da noção de tempo permitiram aprofundar uma 

melhor compreensão do fenômeno abordado – estudar o tempo livre e o tempo de lazer – 

dentro de um universo modelado pela exteriorização e interiorização, construído por uma 

racionalidade destruidora e criadora da consciência íntima do ser. 

Unir uma abordagem marxista da compreensão do tempo à perspectiva do tempo das 

mulheres operárias hoje, isto é, à perspectiva que reconhece o fenômeno do tempo através das 

experiências, talvez permita uma compreensão mais profunda dessas experiências e sobre 

suas representações. 

Neste sentido, se partiu da interpretação das práticas de vida das operárias 

sobralenses, das expiações, dos tempos sociais, dos ritos, normas e suas representações 

substancializadas nas diversificadas ações cotidianas construídas em espaços privados – o lar 

– e em espaços públicos. A representação social foi compreendida como uma forma de 

conhecimento social, o que significa que este conhecimento é partilhado por aqueles que são 
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membros de um grupo social específico e que é diferente do conhecimento partilhado por 

outros grupos sociais. 

Para Lefebvre (1981), as representações existem a partir de uma conjuntura de 

forças, em uma estrutura social em que existem grupos, castas ou classes. As representações 

apresentam a imagem do grupo. Este autor ainda afirma que a vida de todos os indivíduos 

move-se no mundo das representações. “Pensar é (se) representar, fora da presença, na espera 

e na falta, ou mesmo na necessidade e no desejo, mas é também tender à superação da 

representação”. (LEFEBVRE, 1981, p. 23). 

Neste, um estudo no qual a compreensão das vivências e das representações sobre o 

tempo de lazer das operárias aparece como questão central, foi possível fazer uma discussão 

acerca do universo cultural do grupo pesquisado. Neste contexto, percebeu-se a relevância da 

noção de cultura abordada por Geertz (2002, p.15) na jornada da construção da pesquisa. 

 
O conceito de cultura que eu defendo é essencialmente semiótico. Acreditando como 
Max Weber, que o homem é um animal amarrado às teias de significados que ele 
mesmo teceu, assumo a cultura como sendo estas teias e sua análise, portanto, não 
como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência 
interpretativa, a procura do significado. 
 
 

Nessa perspectiva, os dados empíricos desta pesquisa retrataram o dito, o observado 

e apreendido por meio das interpretações de situações (micro/macro) de um grupo mulheres 

operárias na cidade de Sobral-CE. Buscou-se investigar os dramas desse contingente de 

mulheres operárias inseridas no processo da divisão de trabalho, de forma subalterna. De 

modo específico, questionou-se quais são os problemas que afetam diretamente a mulher 

operária com relação à construção de seu tempo livre, à medida que a dupla ou tripla jornada 

de trabalho interpõe-se, na maioria das vezes, em suas esferas e vivências dos tempos livres e 

dos seus mundos lúdicos. 

Para uma reflexão sobre o termo público e privado, recorreu-se a Arendt (2009), que 

afirma ser a esfera pública o espaço construído pelas mãos do homo faber que sentiu 

necessidade de realização de si mesmo. O espaço público é aquele onde se desenrolam as 

atividades públicas (políticas), é o território da aparência porque é nele que os homens 

desempenham as atividades que são comuns a todos. “O termo público significa o próprio 

mundo, na medida em que é comum a todos nós e diferente do lugar que nos cabe dentro 

dele.” (ARENDT, 2009, p.62). 

O termo privado é entendido como um espaço do doméstico e do lar. Corresponde 

àquela realidade que acontece exclusivamente na esfera da casa. Território de muitos 
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acontecimentos e de todos os afazeres de vários sujeitos sociais, o lar, é o local onde se 

modela ou organizam-se as responsabilidades, deveres, costumes e regras. No espaço privado 

os indivíduos encontram refúgio e se resguardam dos infortúnios e dilemas encontrados nos 

espaços públicos. 

 Para Hanna Arendt (2009), o termo privado tem origem no termo privação e 

significa que todos os indivíduos que pretendem viver uma vida essencialmente privada, 

devem ser destituídos de coisas essenciais à vida. Esta autora afirma que na vida moderna o 

sentido de privado se tornou um fenômeno de muita solidão dos indivíduos, e que: 

 
O motivo pelo qual esse fenômeno é tão extremo é que a sociedade de massas não 
apenas destrói a esfera pública e a esfera privada: priva ainda os homens não só do 
lugar no mundo, mas também do seu lar privado, no qual eles se sentem 
resguardados contra o mundo e onde, de qualquer forma, até mesmos os que eram 
excluídos do mundo podiam encontrar-lhe o substituto no calor do lar e na limitada 
realidade da família. (ARENDT, 2009, p.68).  
 
 

À conceituação de vida pública e de vida privada é identificada por Goffmann 

(1988), quando ele descreve sobre a área de manipulação do estigma, como correspondente 

aos pólos extremos do continuum da vida pública/intimidade. É bom lembrar que, neste 

contexto, Goffmann (1988, p.62) sugere o abandono da referência a um continuum como algo 

pertencente, fundamentalmente, à vida pública, ao contato com estranhos ou simples 

conhecidos, colocando-se no extremo de um continuum, cujo pólo oposto é a intimidade.  

Os sentidos que o público e o privado têm de manifesto e secreto, são 

respectivamente aqui trabalhados na construção da noção tempo de trabalho e de tempo de 

ócio, além de serem traduzidos para o uso articulado à formulação do continuum feito por 

Goffmann e enquadrados na perspectiva peculiar que é gerada pela existência de uma 

articulação e alimentação desse elo entre o mundo da casa e o mundo da rua, o mundo da 

brincadeira (lazer) e o mundo do trabalho. 

Na vida cotidiana, as operárias labutam e brincam, situando-se no âmbito da 

intimidade, espaço social em que vive o secreto, as relações com a família, os amigos e a casa 

e, ao mesmo tempo, circulam no âmbito da vida pública, traduzida através da instância da 

visibilidade das práticas de trabalho e de lazer – o manifesto – sob pena de criarem 

fragmentações dissociadas nos seus diversos tempos e espaços socialmente construídos, se 

isso for contrariado. Se não houver articulação à existência do par trabalho/lazer, o livre 

trânsito entre os mundos sociais a que pertencem às operárias se verá comprometido, gerando 

a necessidade de variar do secreto para o manifesto com relação à correlação entre 
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temporal/espacial, e não apenas em função do fragmento de vida social que está em 

composição. 

Destaca-se uma articulação entre a pluralidade e singularidade (universal e 

particular) como corrente necessária para a dimensão da temporalidade, somente possível de 

ser atingida no ativo deslizamento entre as duas partes desta constituição da existência 

humana. A confluência desses elementos que dinamicamente se aproxima e se afasta por 

diferenças, mais uma vez, é exemplar do que foi dito sobre a construção do tempo pelas 

experiências limítrofes entre as dimensões do trabalho/lazer, casa/rua, público/privado, 

secreto/manifesto, feminino/masculino. 

 Desta observação deve ser acrescentado que a vida privada moldou um espaço 

delimitado para as realizações, no âmbito da família, e nas funções de doméstica da mulher. O 

privado é representado pelo mundo da casa, o local onde a mulher se coloca, ou foi colocada 

como a personagem principal, aquela pessoa pronta para fazer viver sua família, atender a 

todos (o marido, os filhos e os pais na velhice). Isto é; sem liberdade de fazer qualquer outra 

coisa.  

4.2. A primazia do cuidar do outro 
Às vezes a mulher encontra um pouco de tempo para si, mas o seu tempo livre é 

preenchido com atividades que lhe são atribuídas no sentido de cuidar do bem estar da 

família. Como narrou operária Cristal: 

 
Nas minhas horas de folga eu procuro sempre estar próximo aos meus dois filhos 
porque estar perto deles já é uma forma de viver o meu lazer. Quando vou trabalhar 
um menino vai para a escola e o outro fica na casa da avó. Eu quando posso gosto 
muito de ir a um balneário para me divertir com meus filhos e o meu marido. Vez ou 
outra, eu vou também a uma pizzaria com minha família. Mas eu gosto também de 
ir para o salão de beleza ou para a manicure porque lá eu encontro com as amigas 
e a gente coloca o papo em dia. (Cristal, casada, mãe de dois filhos). 
 
 

 Na narrativa acima, Cristal considerou que o seu lazer estava diretamente 

relacionado à sua função de esposa, mãe e mulher dedicada à família. Apesar de ter clareza 

quanto ao pouco tempo livre que lhe resta depois do trabalho da fábrica e das tarefas 

domésticas e das atividades familiares, Cristal afirma que o seu lazer é realizado quando vai 

ao balneário se divertir com os filhos. Evidentemente, como não poderia deixar de apontar, 

esse fato implica na tese apresentada por Dumazedier (2008, p.45), que aponta o lazer na 

contribuição da coesão familiar.  

O tempo liberado pelo trabalho profissional das mulheres foi amplamente ocupado 

por atividades recreativas da família. Como ressalta o autor, a liberação do tempo profissional 
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foi acompanhada por uma destinação do tempo que concerne às obrigações domésticas, 

conjugais e familiais. O tempo livre da mulher operária sobralense, na maioria das vezes, é o 

tempo destinado aos filhos, ao lar e ao cônjuge. 

Por outro lado, Cristal, operária que trabalha no setor de pintura da Fábrica Iracema, 

acrescentou que seu tempo de lazer acontece quando vai ao salão de beleza encontrar-se com 

as amigas. Ressaltou, ainda, que quando isso acontece fica muito feliz, porque é nesses 

momentos que ela consegue conversar livremente com suas colegas e vizinhas. Nesta parte de 

sua narrativa, Cristal fez uma representação do lazer como atividade que lhe deixa feliz. Neste 

aspecto, evidenciou-se que o lazer manifesta-se pelo seu caráter hedonístico, aquele tipo de 

atividade que é marcada pela busca do estado de satisfação e prazer individual.  

Outro aspecto do lazer, segundo Dumazedier (2008), é aquele que aparece como uma 

atividade desinteressada, além de que possibilita que as pessoas se liberem do tédio cotidiano 

que nasce das tarefas parcelares e repetitivas e das demais obrigações da vida cotidiana. Na 

constituição do lazer, existem algumas propriedades elementares: o caráter libertário do lazer 

é aquele em que os indivíduos praticam suas atividades livres de qualquer obrigação.  

 Na busca de ter seu tempo livre, as operárias sobralenses partilham desse tempo 

livre e das práticas de lazer com os seus filhos e outros membros de sua família. Em virtude 

disso, essas mulheres operárias estão sempre exercendo as atividades de educar os filhos e 

cuidar da casa. Essa forma de dividir o tempo livre da mulher operária, ou melhor, esse 

processo de objetivação, de como a operária incorporou ao seu cotidiano os hábitos coletivos 

sem resistência, foi orientado pelos interesses hierárquicos propostos pela divisão do trabalho.  

Na visão de Saffioti (1978), as famílias proletárias por sua vez, na medida de suas 

possibilidades, assumem algumas atitudes impostas pela ideologia patriarcal/burguesa, de que 

a mulher deve ser mãe, dona-de-casa e guardiã do lar. A tradição, a cultura e as representações 

sociais burguesas estabeleceram por muito tempo a condição da exploração feminina. Afinal, 

como as representações sociais são criaturas do pensamento (MOSCOVICI, 2007) e por se 

constituir como um ambiente real, concreto, as representações sociais corporificam ideias em 

que a tradição se manifesta no comportamento das pessoas.  

O processo de interação das operárias sobralenses com a sua família foi, sem dúvida, 

de suma importância para compreensão de como foram elaborados os elementos e as 

estratégias que permitem viver ou realizar as suas atividades lúdicas. Neste estudo, entendeu-

se o lúdico como uma busca inerente à condição humana, busca esta que pertence à dimensão 

tanto da liberdade como a dimensão da necessidade, pois o lúdico é a expressão da satisfação 



 83 

do prazer, do lazer, ou melhor, é a catarse da angústia vivida pelos trabalhadores/as 

contemporâneos. 

O lúdico é o gozo pelo gozo, ou simplesmente o desejo de projetar-se para vida. Ele é 

o sinal do esquecimento do sofrimento humano. Em consequência do lúdico, a essência da 

vida permanece bela, vibrante e cheia de sentido. É a sublimação da labuta e o êxtase/impulso 

criador de satisfação. O lúdico é a expressão da satisfação particular porque está no campo 

das liberdades de escolha, enquanto que o trabalho se limita ao campo das necessidades. Por 

isso a satisfação do trabalho cotidiano constitui um raro privilégio. Na expressão de Marcuse 

(1988, p. 23): 

 
O trabalho que criou e ampliou a base material da civilização foi principalmente 
labuta, trabalho alienado, penoso e desagradável – ainda é. O desempenho de tal 
trabalho dificilmente gratifica as necessidades e inclinações individuais. Foi posto ao 
homem pela necessidade e forças brutais; se o trabalho alienado tem algo a ver com 
Eros, deve ser de um modo bastante indireto e com um Eros consideravelmente 
sublimado e debilitado. 
 
 

 Diferentemente das atividades que envolvem o processo produtivo e transformam os 

indivíduos em trabalhadores rotineiros ou modelos de fadigas, as atividades lúdicas os 

remetem à dimensão ociosa da vida humana. Enquanto o trabalho é o lugar do esforço e do 

cansaço, o lúdico é o lugar da satisfação e do divertimento. 

A família oferece alguns referenciais identitários para as operárias sobralenses que 

alimentam esses vínculos de sociabilidades, recriam outros vínculos fora do grupo familiar 

nos diversos espaços socialmente encontrados e construídos pelas mesmas. É importante 

ressaltar que o universo de lazer da mulher operária ultrapassa barreiras intransponíveis, 

sendo, ao mesmo tempo, modelado e dinamizado pelas diversas configurações e pelo universo 

fragmentado de muitos espaços e de tempos sociais. Observe nesta narrativa abaixo como 

Opala descreve sobre os seus dilemas: 

 
O meu dia é muito cansativo, porque além de trabalhar lá na fábrica ainda tenho 
que cuidar da casa e dos meus filhos (são quatro crianças) e acaba sendo uma 
correria eu ter que me dividir entre a casa, os meus filhos e o trabalho. Eu lavo, 
passo a roupa, faço a comida e fico com meus filhos. Não tenho nenhum tempo 
sobrando para mim. E ainda tenho o meu esposo que eu tenho que dar atenção. Às 
vezes nem televisão eu assisto de tão cansada que fico. Faz tempo que eu não tive 
lazer. A última vez que tive lazer foi no natal passado porque eu viajei para a casa 
de minha mãe que mora lá na Serra da Meruoca. Para mim lazer deveria ser um 
momento em que eu tivesse um tempo para pensar e cuidar de mim, sem nenhuma 
preocupação com as outras coisas. (Opala, 32 anos, casada, mãe de quatro filhos). 
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De fato, a realidade perversa da forma como é organizada a divisão sexual do 

trabalho na contemporaneidade exige cada vez mais o tempo de trabalho remunerado ou não 

remunerado das mulheres. A narrativa de Opala apontou para a necessidade que tem a mulher 

operária de usufruir o tempo livre. Porque existe uma quantidade exagerada de trabalho na 

vida dessas mulheres.  

Na representação do tempo livre e do lazer Opala incluiu a rotina de trabalho, todos 

os tipos de atividades domésticas, o cansaço. Durante as primeiras conversas com Opala, 

deparou-se com a quantidade de trabalho que ela fazia surpreendente incansável, muito do seu 

dia estava preenchido de atividades laborais. O mundo de Opala estava esvaziado de 

atividades lúdicas. Assim, a compreensão desse estilo de vida emerge de um cotidiano 

refinado de dor.  

Trata-se de uma vida cheia de trabalho, cujo tempo livre, quando aparece, não é 

vivido através das realizações lúdicas. O que parece ser uma representação social que se 

construiu sobre a mulher pobre sobralense como “pau pra toda obra”, por trabalhar na fábrica 

de calçados, além de cuidar das crianças e fazer as tarefas de casa como: arrumar a casa, 

limpar, lavar a roupa e preparar as refeições, caracteriza como uma condição histórica que 

tende a aumentar a desigualdade de classe e de gênero.   

A narrativa de Opala ainda mostrou que a vida de uma operária sobralense é 

construída de uma pesada rotina, quase sem espaço e tempo livre para o lazer. Com quatro 

filhos para educar, Opala vê o seu tempo dividido entre as suas funções de mulher, mãe e 

dona de casa. A carência de lazer e de tempo livre para desfrutar das atividades do mundo 

lúdico aflorou nas suas narrativas.  

Existem, sem dúvidas, muitas limitações e cobranças nesses processos vivenciados 

pelas operárias. Esse é o caso singular da realidade do grupo estudado. Todavia, mesmo 

considerando tais singularidades que orientam as representações desse grupo, não seria 

equivocado afirmar que grande número de mulheres vive em situações de dificuldades com a 

organização e controle do tempo livre, além de enfrentarem no cotidiano os riscos da dupla ou 

tripla jornada de trabalho, que contribuem para proporcionar uma baixa qualidade de vida. 

 Isso ficou denotado nos modos como as operárias expressam suas dificuldades de 

construção das práticas de divertimentos e lazer. Foi possível também identificar, na narrativa, 

que a vontade de cuidar de si parece remeter para a representação que a mulher operária 

sobralense faz acerca do lazer e do estilo de vida. Desse modo, a narrativa de Opala aponta 

claramente que a representação acerca do tempo livre e de lazer é permeada pela classe social.  
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A necessidade de apropriar-se do seu tempo livre, transformando-o em um tempo 

para cuidar de si, apareceu na representação da operária sobralense, quando percebeu que o 

tempo de lazer foi engolido pelo tempo de trabalho doméstico. Sobre a função do trabalho 

doméstico, na sociedade contemporânea, comenta Perrot (2006 p.114/115): 

 
O trabalho doméstico é fundamental na vida das sociedades, ao proporcionar seu 
funcionamento e reprodução, e na vida das mulheres é um peso nos ombros, pois é 
de responsabilidade delas. É um peso também na sua identidade: a mulher é sempre 
uma dona de casa. O trabalho doméstico resiste às evoluções igualitárias. 
Praticamente neste trabalho, as tarefas não são compartilhadas entre homens e 
mulheres. Ele é invisível, fluído, elástico. É um trabalho físico, que depende do 
corpo, pouco qualificado e pouco mecanizado apesar das mudanças contemporâneas. 
O pano, a pá, a vassoura, o esfregão continuam a serem os seus instrumentos mais 
constantes. 
 
 

Partindo dessas reflexões, pode-se perceber que a excessiva concentração de várias 

atividades na vida dessas mulheres operárias sobralenses é um dos elementos que corrobora 

com a construção dos seus tempos de trabalho e o seu tempo de lazer. Este fato é 

provavelmente um dos suportes que sustenta a divisão social do trabalho e que impede que as 

mulheres escapem das circunstâncias sociais que vivem. É necessário lembrar que a divisão 

do trabalho aqui discutida é aquela abordada por Arendt (2009), isto é, uma divisão que tem 

como princípio a separação entre a vida vivida dentro de casa, no lar, e a vida vivida fora, no 

mundo dos espaços públicos.  

  O mundo do lazer é representado nesse imaginário feminino como um tempo para a 

mulher ser livre das algemas do cuidar do outro, um momento para ela se cuidar, encontrar-se 

consigo, transcender em relação com o mundo das atividades repetitivas, cansativas, 

alienantes, estafantes e enfadonhas e em relação com os outros: os filhos, marido e demais 

parentes. O lazer é a busca de prazer para amenizar o seu sofrimento condensado pelo 

trabalho cotidiano.  

Sobre isso, De Masi (2001) ressalta que nas atividades ligadas ao trabalho produtivo 

prevalecem a fadiga, o estresse, o cansaço e a dor, enquanto que no mundo do ócio existem 

outras atividades que podemos praticar prazerosamente, porque nestas atividades está contida 

a dimensão do ócio. Assim reforça De Masi (2001, p, 53) “são essas atividades que 

geralmente chamamos de criatividade, jogo, ócio, repouso, lazer, divertimento”. Palavras que 

lembram a merecida recompensa, preguiça, ociosidade, vazio, tranquilidade, férias, bem-estar. 

A valorização da dimensão das atividades lúdicas marca o despontar das 

significativas mudanças para as mulheres que pretendem orientar e tornar a vida coletiva e 
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privada tranquila, prazerosa, criativa e divertida alcançando a dignidade, autonomia, liberdade 

e bem estar. 

A transformação da qualidade de vida das mulheres (operárias) irrigou o imaginário 

de várias propostas e estudos feministas. Quando se abordou acerca das condições de vida da 

mulher operária, o que quase nunca ficou expresso é a ideia de que o direito ao lazer, ao 

entretenimento e ao repouso são pilares fundamentais para realização plena das 

transformações nas relações de gênero.  

A partir dessa ideia, o lazer como uma atividade alocada às esferas de classe, de 

geração e de gênero e da ideia do lazer como uma manifestação de relações ontológicas, que 

termina por desenvolver uma série de argumentações que, quase sempre, levam a supor que o 

controle/organização do tempo livre, por parte das mulheres seria possivelmente a eliminação 

ou diminuição das relações de dominação de gênero. 

O fenômeno do lazer se caracteriza pela dimensão lúdica de auto realização humana. 

Os indivíduos costumam utilizar, organizar, e dimensionar o tempo e os espaços para as 

atividades de lazer. No entanto, muitos indivíduos que almejam praticar o lazer não o 

praticam. Daí as buscas e possibilidades de acesso ao lazer serem restritas, protagonizando 

assim os conflitos das escolhas e angústias na construção e criação de liberdades.  

Dizer que o lazer é um meio de socialização não traduz realmente o caráter 

específico desse processo de interação e realização das atividades lúdicas, pois relembrando a 

tese de Arendt (2009, p.59), que afirma que “nenhuma atividade pode tornar-se excelente se o 

mundo não proporciona espaço para o seu exercício”. 

O lazer é uma atividade que visa libertar os indivíduos da necessidade de prover o seu 

sustento. O papel do lazer é amenizar o cansaço físico, psíquico e propor a invenção e o 

prazer de recriar os modos de vida e de sociabilidades. Portanto, é uma experiência coletiva e 

aglutinadora, mas ao mesmo tempo, o lazer é uma experiência vivenciada de forma subjetiva 

pelos indivíduos em diferentes instituições e grupos sociais, possui variados sentidos em 

diferenciados contextos. Como relata esta operária: 

 
Para mim o lazer é uma palavra ou um comportamento pouco conhecidos. Porque 
fui obrigada a trabalhar logo cedo, quando eu ainda era criança fui trabalhar em 
casa de família. Abandonei os estudos logo após completar 18 anos. Frequentei 
durante pouco tempo um grupo de jovens onde tinha merenda e lá os monitores do 
núcleo realizavam brincadeiras com a gente. Atualmente eu trabalho na indústria, é 
muito trabalho não tenho muito tempo para realizar outras coisas. Quando eu tinha 
19 anos eu conheci um rapaz de nome D. R., mas ele tinha problemas com drogas e 
outros tipos de delitos e por isso foi para cadeia onde está até o presente momento. 
Ele é o homem da minha vida, mas hoje está preso e por isso o meu lazer é visitá-lo 
na penitenciária. Mas eu não me arrependo de nada e faria tudo novamente. 
(Zircônia, 22 anos, solteira). 
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Na narrativa de Zircônia, percebeu-se a necessidade de trabalhar ainda criança, isto 

denota uma característica comum a sua condição de classe. Ela não apenas precisou trabalhar 

muito jovem e morar na casa da patroa, como ainda teve que deixar de estudar. De tal forma, a 

trajetória de Zircônia, tais como: a luta pela sobrevivência, os grupos sociais dos quais 

participou e o ingresso na Fábrica Iracema, ganham amplitude ainda maior, pois sua 

significância remete para o ângulo das reproduções das desigualdades e das estratégias de 

sobrevivências.10  

A amplitude da narrativa de Zircônia incluiu também as representações acerca do 

amor, sofrimento e dor. Esta operária sobralense tece um repertório de sofrimentos e de 

escolhas, processo que leva Zircônia a viver o tempo de lazer na penitenciária de Sobral junto 

com o “homem de sua vida”. Esse quadro de entrega plena levou Zircônia se sentir feliz e 

relacionar o namoro ao exercício do lazer. Assim, lazer e amor se conjugam numa união 

recheada de significados na trajetória dessa operária.  

A relação entre as restrições sofridas no cotidiano ritualizado pelo trabalho e pelas 

privações (controle e autodisciplina) e a consciência de que existe um mundo de pulsões e 

afetos, prazeres, brincadeiras e gozos, possui um significado diferente que pode ser traduzido 

mediante o próprio imaginário de cada ator. Assim a crença na liberdade de integração nas 

modalidades coletiva e individual de lazer, é sem dúvida uma determinada representação que 

cada indivíduo constrói a partir de sua participação ou restrição no processo social. 

 No entanto, isso implica afirmar que as atividades de lazer, que se transformaram em 

mercadorias fetichizadas na sociedade contemporânea, não puderam ser apropriadas pelas 

camadas populares, principalmente pelas operárias da Fábrica Iracema. Na pesquisa de 

campo, foi observado como as operárias sobralenses reclamam, descrevem e representam o 

seu cotidiano. Aqui se apresentam algumas das narrativas de como o tempo livre e o lazer são 

representados e construídos: 

 
Eu sou casada e tenho um filho pequeno, fica difícil eu sair de casa para me divertir 
porque eu não tenho com quem deixar meu filho. O meu marido também trabalha 
na fábrica, ele entra no segundo turno, quando eu chego a casa ele está saindo para 
trabalhar. Felizmente a gente tem o mesmo dia de folga, é o único dia que podemos 
ficar juntos, mesmo assim é complicado, pois às vezes ele quer ir jogar futebol e eu 
quero visitar a minha mãe. Por isso dificilmente ficamos juntos devido à falta de 
tempo. Eu costumo conversar um pouco com minhas colegas e vizinhas enquanto 
faço as coisas em casa. Mas eu e meu marido queremos viajar nas nossas férias. 
(Platina, 27 anos, casada, mãe de um filho). 
 
 

                                                      
10 . Sobre esse aspecto ver Lobo (1991). 
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O meu lazer é poder ficar em casa com os meus filhos e com meu marido. É fazer 
comida para eles, é descansar do dia cansativo lá da fábrica. Eu acho que lazer é 
ter paz. (Prata, operária, 39 anos, casada, mãe de três filhos.). 
 
 
Meu turno de trabalho é o terceiro, de madrugada (das 23h00min até as 
06h00minh). Depois que saio do trabalho de manhã, porque o meu expediente só 
termina as 06h00min volto para casa por volta das 06h00min h da manhã. Vou 
preparar o café para o meu marido e também aproveito para preparar o almoço. 
Depois que termino o almoço vou descansar um pouco para começar a realizar 
minha outra ocupação que faço durante o dia, sou auxiliar de serviços gerais de 
uma escola. Quando chego a casa, organizo um pouco a casa: limpo, passo a 
roupa, lavo a louça e quase não tenho tempo para curtir com o meu marido. Nas 
minhas folgas que são nos domingos eu visito a minha sogra com o meu marido. É 
bem divertido ir à Serra da Meruoca porque assim eu me esqueço da correria do 
dia a dia. Eu acho muito bom lá na Serra para o lazer porque é um lugar muito 
bom, lá tem os banhos (pequenas cachoeiras) e lá eu posso tomar minhas 
cervejinhas. (Brilhante 32 anos, casada). 
 
 

Conforme já foi feito referência, o lazer da mulher operária de Sobral é expresso 

através de acontecimentos, processos de construção de atividades, organizadas nas 

experiências socializadas no cotidiano. È preciso observar que, na fala de Platina, o ritmo das 

atividades do marido e o ritmo de suas atividades fabris, agem no sentido de condicionar ou 

dividir as ações em família. 

De modo geral, as narrativas representam a elevada absorção de tempo e força de 

trabalho que é, via de regra, explorada das mulheres operárias sobralenses. As falas indicam 

que, tanto no espaço produtivo (na fábrica), como no espaço reprodutivo (na casa), as 

operárias são responsáveis diretos para o aumento deste ritmo incansável de labuta, prática 

ainda bastante acentuada pelas camadas sociais de baixa renda.  

Diante deste quadro, é necessário destacar que as narrativas relacionadas às questões 

do desejado tempo de lazer passam pela compreensão da lógica que rege a intensificação do 

trabalho. Lógica esta que sobrecarrega as mulheres operárias dentro da Fábrica Iracema (e 

para além da fábrica) e impõe a diminuição do tempo livre necessário para a vivência do lazer. 

Conforme os relatos das operárias, a falta de tempo para o lazer tem resultado em muita 

correria, cansaço físico e prejuízo para a saúde e qualidade de vida das mulheres operárias, 

além de esvaziar o sentido da vida. 

 Na tentativa de desenvolver uma abordagem humanística, o pensamento moderno 

realiza-se no desafio de contrapor o ideário do lazer que se apresenta como uma fonte de 

liberdade ao mundo do trabalho desumanizado. De um lado, o lazer era visto como aquela 

atividade que privilegiava o prazer, o lúdico e a plenitude do ser ou da essência humana. E por 

outro lado, apontava o trabalho como uma mera necessidade. O trabalho com aquela atividade 

provida de valores diretamente ligados à produção de bens. Neste sentido, segundo o 
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pensamento de Marcuse (1968, p.34), o princípio do prazer entra em conflito com o princípio 

de realidade, sendo superado por este, pois: 

 
O princípio de realidade supera o princípio do prazer: o homem aprende a renunciar 
ao prazer momentâneo, incerto e destrutivo, substituindo pelo prazer adiado, 
restringido, mas garantido. Por causa desse ganho duradouro por meio da renúncia e 
restrição, de acordo com Freud, o princípio de realidade “salvaguarda”, mais do que 
destrona, e “modifica”, mais do que nega, o princípio do prazer. Contudo, a 
interpretação psicanalítica revela que o princípio de realidade impõe uma mudança 
não só na forma e tempo fixado pelo prazer, mas também na sua própria substância. 
 
 

 As atividades de lazer estão enraizadas no conflito com as atividades de trabalho. A 

justaposição desse conflito dá-se no interior de um espaço/tempo criado e vivenciado na 

dimensão dessas atividades. Uma delas representando as ações lúdicas mostra que o caminho 

para a felicidade não reside em realizar as necessidades do corpo, mas é trilhado no decurso 

do tempo do lúdico e da arte e fundamentalmente almejado como uma realização da alma. A 

dimensão, trabalho, representa uma matriz de possibilidades que os indivíduos adquirem no 

processo de realização de suas necessidades. Acrescenta-se que em termos de sua relevância 

para a compreensão da realidade, o trabalho envolve um processo de dependência alienante.  

Outra tendência apontou o lazer como um dos elementos que constitui a cultura de 

massa, ou seja, o lazer como uma necessidade imposta de fora para o interior de cada 

indivíduo de acordo com as suas capacidades e necessidades. Esta imposição é dirigida no 

sentido de que todos os indivíduos possam realizar as suas aspirações e satisfazer as suas 

necessidades, pois o lazer é fruto do diálogo com o mundo da abundância onde se criam as 

megas fábricas de pseudonecessidades. Como aponta Morin (1975, p.43). 

 
As necessidades de bem estar de felicidade, na medida em que se universalizam no 
século XX, permitem a universalização da cultura de massa. Reciprocamente, a 
cultura de massa universaliza essas necessidades. Isto significa que a difusão da 
cultura de massa não resulta apenas da Mundialização de uma civilização nova, ela 
desenvolve essa Mundialização. Desperta as necessidades humanas 
subdesenvolvidas, mas em toda parte virtuais, contribui para a expansão da nova 
civilização.  
 
 

Para Morin (1975), a felicidade possui diversos significados que variam de acordo 

com o processo civilizatório de cada povo e de cada indivíduo. Na perspectiva da sociedade 

contemporânea, a felicidade se delineia a partir da realização do indivíduo privado, a 

felicidade se incorpora à própria vida privada. Como o lazer, a felicidade é encontrada na 

própria vida de riscos, aventuras, liberdades e projeções dos indivíduos.  

 
A cultura de massa delineia uma figura particular e complexa da felicidade: 
projetiva e identificativa simultaneamente. A felicidade é mito, isto é, projeção 
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imaginária de arquétipos de felicidade, mas ao mesmo tempo ideia força, busca 
vivida por milhões de adeptos. Esses dois aspectos estão, em parte, radicalmente 
dissociados, em parte, radicalmente associados. (MORIN, 1975, p.110). 
 
 

Convém lembrar, no contexto do lazer das mulheres operárias sobralenses, que o 

tempo livre para o descanso e as atividades de lazer ou o tempo que atenda às necessidades 

das realizações lúdicas e dos projetos de felicidade, torna-se mais escasso, quando se trata de 

mulheres casadas com filhos, de mulheres separadas com filhos e das operárias solteiras com 

filhos. A vida dessas mulheres é marcada pela valorização do outro, da família. Daí as 

possibilidades de diminuir as condições de sofrimento e de pobreza extrema e a necessidade 

de ter mais tempo livre para usufruir do descanso, do lazer ou de cuidar de si que lhes são 

arrancados de forma avassaladora.  

Para Scaparo (1996), o trabalho doméstico é tido como uma atribuição feminina. 

Atribuir o trabalho doméstico às mulheres foi antes de tudo propugnar uma identidade 

feminina com relação a um modo de ser e de viver que está causalmente condicionado, dentro 

de determinados contextos, pelos elementos de classe e de gênero. 

Parece plausível, e realmente é muito comum, relacionar e justificar a função da 

mulher trabalhadora com o cultivo à domesticidade, com as obrigações da educação dos seus 

filhos e com os deveres de esposa. O critério é antigo e tem por base a própria distribuição do 

trabalho doméstico que foi durante muito tempo atribuído à condição feminina. Sobre esta 

condição feminina, Scaparo (1996, p.79/80) faz a seguinte observação: 

 
No período em que estão construindo sua identidade feminina, as meninas arrumam 
a casa, cuidam de crianças e cozinham para a família, agregando as experiências aos 
significados que são atribuídos ao ser feminino. Além disso, o advento do casamento 
exacerba a pressão para que as mulheres desempenhem o papel de trabalhadora 
doméstica porque traz consigo a expectativa do nascimento imediato de filhos.  
 
 

Aparece, neste sentido, um desafio constante na conquista do tempo livre e do lazer 

feminino, porque as ocupações que envolvem o cultivo da ociosidade, da brincadeira, do jogo, 

do prazer e dos eventos lúdicos são acidentais na história de várias mulheres operárias. Fica 

evidente a luta individual ou coletiva das mulheres para que possam se inserir (como também 

construir) em um mundo das atividades lúdicas. 

 

4.3 A realização do sonho familiar 
É, na maioria das vezes, somente dentro do mundo da família é que a mulher 

operária se diverte como esposa e mãe, no casamento e na maternidade, os seus sonhos e 
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desejos foram condicionados e supridos pelos desejos alheios. O controle do seu tempo livre é 

vigiado por uma rede invisível de valores e cobranças. O mundo familiar e o mundo fabril lhe 

impõem uma camisa de força que modela todo seu comportamento, desde o seu mais íntimo 

desejo até a possibilidade de realização desse desejo.  

Na visão de Saffioti (1978, p.58), na sociedade de classes, a vida das mulheres 

operárias, em suas diversas funções, apresenta-se de forma contraditória: 

 
Há, para as mulheres, uma necessidade subjetiva, e, muitas vezes, também objetiva, 
embora nem sempre a primeira se torne consciente, de integração na estrutura de 
classes e, de outra parte, uma necessidade subjetiva e objetiva de se dá à família. Se 
agir segundo a mística feminina é caminhar em sentido contrário ao do progresso, 
buscar a integração na estrutura de classes e entre os papéis ocupacionais e os 
familiais constitui, para a mulher, uma sobrecarga considerável.  
   
 

 Para as mulheres, liberdade está condicionada pelas condições socioeconômicas e 

presa pelas estratégias dos conflitos que movem seus mundos, seus sentimentos, suas 

sociabilidades e suas possibilidades de escolhas. A essência da vida feminina pode ser 

apreendida no processo de emancipação das mulheres e isso exige uma relação direta entre os 

seus espaços produtivos e principalmente com as nuances de suas funções reprodutivas e suas 

adequações com os seus mundos lúdicos. Sobre a conexão entre gênero e classe e a função 

reprodutiva da família dentro das relações diretas com o capital, comenta Mészaros (2002, p. 

223): 

 
A verdadeira igualdade dentro da família só seria visível se pudesse reverberar por 
todo o macrocosmo social – o que, evidentemente, não é possível. Esta é a razão 
fundamental pela qual o tipo de família dominante de estar estruturado de maneira 
apropriadamente autoritária e hierárquica. Deixando de se adaptar aos imperativos 
estruturais gerais do modo de controle estabelecido – conseguindo afirmar-se nos 
ubíquos microcosmos da sociedade, na validade e no poder autorrealização dos 
intercâmbios humanos baseados na verdadeira igualdade –, família estaria em direta 
contradição ao ethos e as exigências humanas e materiais necessárias para assegurar 
a estabilidade do sistema hierárquico de produção e de reprodução social do capital, 
prejudicando as condições de sua própria sobrevivência. 
 
 

Quando se passa para a convivência familiar da mulher são encontradas, no cotidiano 

da operária sobralense, as dimensões de muitas exigências e de controles sociais, de 

segregação na esfera reprodutiva e de fixação dos papeis atribuídos socialmente. Elisabeth 

Lobo (1991), que bem discorreu sobre a problemática do desenvolvimento da divisão do 

trabalho, destacou que existe uma articulação entre o trabalho produtivo e o espaço da família. 

A atuação da mulher se dá completamente diferente da atuação do homem. Os rituais 

propagados pela divisão sexual do trabalho exigem a dedicação feminina. A mulher fica na 
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obrigação de suprir as necessidades dos seus familiares. O sentimento feminino de liberdade e 

de lazer, muitas vezes, restringe-se aos filhos, ao marido e aos demais familiares. Assim, as 

manipulações e estratégias desse tipo de patriarcalismo tornam-se mais complexos e eficazes. 

Essas atitudes frequentemente tendem a reproduzir ou criar a figura da mulher guerreira e 

submissa.  

Em decorrência dessas estruturas internalizadas de um habitus, inclinam-se os atores 

sociais a agir e pensar a partir dessas orientações socialmente apreendidas. Os membros 

familiares são guiados pelos valores adquiridos dentro do contexto e buscam o apoio e 

conforto na figura da mulher guerreira, mulher-mãe e trabalhadora. Dentro do mesmo habitus, 

entretanto, regulam as decisões e ações de participar da divisão das tarefas domésticas. Além 

disso, os familiares reproduzem um resquício de valor humano na glorificação da mãe e da 

esposa que tem como sacrifício o eterno ritual de reorganizar diariamente todas as atividades 

da casa, dos filhos e do marido. As boas coisas, referentes e destinadas ao ócio da mulher 

operária são relatadas como raras. Água Marinha explicita a jornada cotidiana, a falta de 

tempo livre e as condições econômicas: 

 
A minha carga horária começa às 06h00min e termina às 14h30min, de segunda a 
sábado. Eu acho muito difícil conciliar profissão com os trabalhos de casa e a 
educação da minha filha. Durante a semana depois que eu saio do meu trabalho, eu 
uso o resto do tempo para cuidar da casa e cuidar da minha filha e do meu marido. 
Eu também gosto de conversar com minhas amigas e vizinhas. E não gosto de 
assistir televisão. Nos dias de domingo vou sempre visitar a minha mãe ou fico 
descansando em casa. Quase que eu não tenho momentos de lazer devido o pouco 
dinheiro que só dá para as coisas (despesas) de casa. Eu gosto muito de sair para 
jantar com minha família, mas esse tipo de programa é muito raro acontecer. (Água 
Marinha, 32 anos, casada, mãe de dois filhos). 
 
 

A fala de Água Marinha não contradiz o discurso dominante de que a mulher deve-se 

sacrificar na sua experiência individual ou coletiva. Nesta narrativa transparece o que foi 

socialmente construído e representado em relação à tripla jornada da mulher operária: 

trabalhar de segunda a sábado na fábrica, realizar as atividades domésticas e cuidar dos filhos. 

Observa-se que há uma discrepância entre o tempo vivido nas atividades laboriosas e o tempo 

vivido nas atividades de lazer. A conversa com as amigas e as visitas aos familiares 

expressaram formas de apropriação de tempo livre por parte dessa operária. O desejo de jantar 

fora não é realizado com frequência pela falta de dinheiro. A vida cotidiana de Água Marinha 

é marcada pelos estilos, gestos e condicionantes de classes. 

O estilo de vida das mulheres operárias deixa marcas indeléveis nas suas histórias 

projetadas em suas faces, nos seus anseios, sonhos e desejos. Os traços das operárias da 
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Fábrica Iracema são marcados pela fadiga de muitas horas de trabalho. Através da vivência no 

campo de pesquisa com o grupo de mulheres operárias, observou-se que as mais jovens e 

solteiras apresentavam-se cheias de encanto da juventude com o desejo pulsante pela vida. O 

padrão estético é relativo a uma vida jovial que se contrapõe com o padrão uniformizante do 

mundo do trabalho. A busca pela beleza é marcada pelos desejos de consumo.  

Aqui, cabe afirmar o discurso de Diógenes (1998) a respeito da “rebeldia juvenil, no 

campo da sociedade de consumo, que se expressa por uma caricatura dos seus apelos 

simbólicos: tudo é exagero, tudo parece transpor limites e vitrinizar estilos e padrões juvenis”. 

Dentro do cenário operário pesquisado, revelavam os códigos de apropriação da cultura 

juvenil recheada de exageros: muitas são coloridas, vaidosas, usam roupas joviais como 

camisetas, mini-saias, short, vestidos curtos que são usadas por baixo de uma farda de 

trabalho (bata de cor azul claro).  

As operárias da Fábrica Iracema costumam usar calçados de salto muito alto mesmo 

quando vão para o trabalho produtivo na fábrica. Também costumam utilizar maquiagem 

(principalmente batom e sombra) e carregam um sorriso na face, enquanto outras lembram 

personagens como as viúvas da seca que abandonadas pelos seus maridos, ficam criando os 

seus filhos e apresentam uma tristeza profunda no olhar e expressam cansaço e fadiga nos 

seus corpos.  

Durante a pesquisa, observou-se que as operárias sobralenses assumiam uma posição 

de conformismo diante do que o “destino lhes tinha reservado”, os acontecimentos relativos à 

condição de operária em uma fábrica de calçados do sertão nordestino. A dimensão dessa 

realidade, de certa forma, pode ser interpretada a partir de algumas narrativas: 

 
Quando eu era mais jovem e solteira, eu gostava muito de ir para as festas nos 
clubes, ir à casa de amigas, eu também organizava reuniões com meus amigos onde 
a gente jogava cartas em grupo. E quando eu comecei a trabalhar eu saia sempre 
que tinha alguma folga com os meus amigos. Frequentava as festas, eu ia aos 
restaurantes, bares. Era uma satisfação ter o meu próprio dinheiro e poder sair 
muitas vezes. Acredito que o meu estilo de vida mudou radicalmente com o 
casamento e principalmente com o nascimento dos meus dois filhos. Hoje me falta 
ânimo para sair de casa porque eu estou sempre cansada, pois tenho de cuidar da 
casa, do meu marido e dos meus filhos e ainda tenho que trabalhar lá na fábrica. 
No meu trabalho o meu setor é de corte e costura é bem puxado o trabalho da gente. 
Por isso quando chego em casa o meu lazer é descansar, assistir filmes e gosto de 
jogar com a minha família. (Brilhante, 32 anos, casada).  
 
 
Eu moro com os meus pais. Trabalho de 06h00min as 14h00min no setor de corte e 
costura. Acho o trabalho muito puxado. Quando chego em casa vou dormir devido o 
cansaço. Tenho vontade de realizar passeios mais vezes e também gostaria de 
viajar, mas como sou eu a pessoa responsável pelas despesas de minha casa, não 
sobra dinheiro para essas coisas que eu gosto. Mas quando tenho um pouco de 
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dinheiro, eu sempre vou para alguma festa ou para os barzinhos com as minhas 
amigas e amigos. (Turquesa, 28 anos solteira). 
 
 
Eu trabalho no horário da manhã o meu turno é 06h00min as 14h00min. Além do 
meu trabalho eu gosto de me divertir com os meus amigos, ir para as festas, 
namorar. Quando é a noite eu gosto de assistir a novela e nos finais de semanas eu 
vou com os meus amigos para as serestas ou pros barzinhos que ficam aqui perto de 
casa, é assim que eu vivo o meu lazer (Topázio, 25 anos,  solteira, mãe de uma 
filha). 
  
 

Para Brilhante a vida mudou depois do casamento, a condição de casada alterou o 

conjunto de suas dimensões sociais. As transformações acontecem devido ao fato de que a 

mulher quando casa, passa a assumir o papel de esposa e mãe como um determinante da 

condição feminina. Estes papéis são legitimados socialmente e, como conseqüência a mulher 

perde sua posição em termos de poder, de lazer e de viver dignamente. 

Neste sentido, as mulheres são geralmente manipuladas para organizarem a vida 

social de acordo com as funções que lhes atribuíram socialmente. O acúmulo de cobranças 

tornou-se o fio condutor das necessidades femininas. Afinal, as experiências de lazer das 

mulheres encontraram eco nas barreiras da culpa. 

Esta culpa silenciosa, sofrida e velada é uma forma muito eficaz de dominação 

social. A fala de Turquesa, especialmente aquela que descreve a responsabilidade que assume 

com a família e a casa, mostra as estratégias manipulativas de como a sociedade exerce o 

controle sobre a mulher. O direito de ir à festa foi-lhe arrancado, porque na vida de Turquesa 

as ambições e sonhos foram divididos com as contingências cotidianas   

Na verdade, essas narrativas representaram alguns dramas do cotidiano das mulheres 

operárias sobralenses. Esses dramas apareceram através das condições de classe e pelo fato de 

que estas condições instauraram exigências e esforços na construção das práticas de lazer. 

Verificou-se que as formas como as mulheres operárias administram as suas atividades 

econômicas, dentro das reais possibilidades de suprir com as necessidades básicas da família, 

foram esgotadas todas as possibilidades de recursos e gastos com o conforto, divertimento, 

prazer ou com as atividades referentes ao lazer. 

A situação da mulher, na realidade pesquisada, permitiu perceber a existência de uma 

participação direta da mulher operária na manutenção econômica da família. Isto significa 

que, em algumas circunstâncias, quando ela assume a condição de chefe de família, aumenta 

os gastos com a vida coletiva (na família), diminuindo as oportunidades de gastos com o lazer. 

A partilha dos rendimentos econômicos na vida operária não é um fenômeno novo. A 

participação feminina na renda familiar é muito acentuada  no perfil das famílias de camadas 
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sociais de baixa renda.11 Aliás, pôde-se verificar  o aumento de mulheres que chefiam família, 

pois é bem possível que este fenômeno tenha se tornado um dos elementos na construção da 

identidade da cultura feminina/operária. Há mulheres que encaram o fato de assumir a renda 

de casa como circunstancial, à medida que vivenciam  as funções e os dilemas estabelecidos. 

Ao longo da história ocidental, as mulheres passaram por experiências tanto na vida 

pública quanto na vida privada, que interferiram diretamente no processo de construção dos 

diversos tempos sociais femininos. É interessante notar que, embora haja consenso nos 

desejos e fala das mulheres operárias sobralenses em relação ao desejo de vivenciar o lazer, 

observou-se que as restrições às atividades lúdicas são muitas. Como foi narrada 

anteriormente pelas operárias da Fábrica Iracema, a combinação de pressões, exigências 

sociais, dificuldades econômicas, o tempo dedicado à família limita as oportunidades e o 

direito das mulheres de brincarem e de se divertirem. 

Como encarar a importância da dimensão lúdica no cotidiano das mulheres, do 

direito ao ócio, quando as mulheres operárias ficaram abandonadas à própria sorte, e quando o 

lazer passou a ser visto como uma mera necessidade material, um fenômeno social que 

produziu um número significativo de transtornos e neuroses nos indivíduos e criou uma 

sociedade manipulada pelo consumo? Valquíria Padilha (2006), ao escrever sobre o lazer na 

sociedade contemporânea, especificamente sobre o tempo de lazer das mulheres, faz a 

seguinte crítica: 

 
Assim, o lazer é um tempo que serve tanto para o consumo manipulado pela 
publicidade que prioriza o lucro dos capitalistas como para a possibilidade de 
transformar-se em tempo de reflexão e práxis. No shopping Center – que hoje 
perdeu o caráter exclusivo de centro de compra para se transformar num centro de 
lazer – prevalece certo encantamento das pessoas que ali ocupam o seu tempo 
supostamente livre a configurar um lazer reificado. (PADILHA, 2006, p.147) 
 

 
As operárias da Fábrica Iracema, durante os tempos livres, experimentavam e 

criavam atividades de lazeres ao organizarem, participarem e construírem eventos a partir da 

realidade social na qual estão inseridas. Grande parte das oportunidades femininas de lazer e 

de divertimento foi compartilhada com os outros. Porém o velho espírito de brincar e curtir, 

da mulher operária, continua desprezado ou ocultado. 

Às vezes, as operárias da Fábrica Iracema são as únicas responsáveis pela 

manutenção econômica dos seus lares. Com os seus salários, às vezes, a única fonte de renda, 

as operárias conseguem obter somente o mínimo para que as necessidades básicas sejam 

                                                      
11 Para maiores detalhes, ver Leone (2000). Esta autora faz uma análise sobre a renda familiar e o trabalho da 

mulher. 
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satisfeitas. Frequentemente as mulheres operárias da Fábrica Iracema, quando saem de casa 

para trabalhar, deixam os filhos desacompanhados por não poderem pagar uma ajudante ou 

babá.  

Existem situações em que as operárias sobralenses podem contar com a ajuda de 

alguém do meio familiar: marido, cunhada, irmã, sogra, mãe ou uma ajudante que assumisse a 

responsabilidade de cuidar das crianças na ausência da mãe. A creche onde algumas operárias 

deixam os filhos, situada nas proximidades da Fábrica Iracema, (Bairro Betânia) foi arrendada 

através de contrato realizado entre a Fábrica Iracema e Prefeitura Municipal de Sobral.  

O fato é o seguinte: durante sua jornada de trabalho produtivo, a operária fica 

desprovida de tempo para cuidar dos filhos. Durante o curto período que fica em casa, a 

operária da Fábrica Iracema executa o seu papel de mãe e doméstica. Neste sentido, a operária 

dispõe de pouco tempo para dedicar aos seus filhos apoio e atenção que eles necessitam 

diariamente para a sua formação.  

Por isso, têm-se responsabilizado as mães pobres, quando os seus filhos (meninas e 

meninos) não estão na escola ou ficam pelas ruas, ou ainda, quando são vítimas da corrupção, 

quando se envolvem com acidentes domésticos, quando são vítimas da violência física, da 

gravidez na adolescência, quando enfrentam problemas com as drogas, principalmente o 

crack, e quando são vítimas da violência sexual. Evidencia-se, assim, a relação direta com a 

abordagem de Abrams (2001), que afirma que as mulheres tiveram de suportar uma 

considerável hostilidade, pois as mulheres que trabalham fora ficaram cada vez mais expostas 

a críticas da sociedade que as acusam de imorais e negligentes das responsabilidades 

domésticas e em relação aos filhos.  

Na realidade, em seu cotidiano, os problemas surgem com frequência. A mulher 

operária é castigada e desvalorizada pelo sistema patriarcal que constantemente subordina 

seus interesses individuais à ética de uma sociedade que oculta os seus valores humanistas. 

Portanto, a condição social da mulher operária, na maioria das vezes, não corresponde à 

condição de um sistema que ainda fundamenta os valores da cultura machista e burguesa, 

mostrando a perversa injustiça do sistema. Porque para Saffioti (1969, p.58). 

 
Para a mulher, ter um emprego significa, embora isso nem sempre se eleve em nível 
de consciência, muito mais do que receber um salário. Ter um emprego significa 
participar da vida comum, ser capaz de construí-la, sentir-se menos insegura na vida. 
Uma atividade ocupacional constitui, portanto, uma fonte de equilíbrio. Todavia, o 
equilíbrio da mulher não pode ser pensado exclusivamente como resultado do 
exercício de uma atividade ocupacional. Seu papel na família é a contrapartida 
necessária de suas funções profissionais na sociedade capitalistas. 
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Durante a pesquisa, ficou constatado que depois do horário de trabalho, geralmente 

as operárias sobralenses com filhos retornam correndo para o amparo das crianças e dos 

jovens que cobram suas atenções. Diante de uma situação precária de suas vidas, essas 

mulheres operárias tentam restaurar e dar estabilidade às suas famílias. É bom lembrar que 

mesmo existindo as dezoito creches públicas e a creche da empresa, ainda é um número muito 

reduzido para suprir a demanda na cidade de Sobral-CE. Além de que estes fatos aumentaram 

os conflitos existentes entre a esfera pública e privada, limitando o tempo livre das mulheres. 

Isto reforça mais um conhecido problema para a vida dessas operárias que precisam conciliar 

o seu tempo livre com o tempo de cuidar dos outros. 

 A responsabilidade que a operária sobralense tem de cuidar dos filhos, de ser 

provedora do lar e de ter pouco tempo para o descanso e lazer, aumenta consideravelmente os 

níveis de ansiedade e de estresse. Esses fatores contribuem, frequentemente, para o aumento 

da fadiga, da baixa auto estima, depressão e outras patologias que comprometem diretamente 

com a saúde física e psíquica das operárias. Nessas circunstâncias, percebe-se que a 

eliminação ou a redução do lazer e do descanso reparador no cotidiano da mulher operária é 

uma questão de saúde pública. Arendt (2009) analisou sobre alguns aspectos da privatividade 

humana, como aquilo que pode ser exibido e o que deve ser ocultado:  

  
Somente a era moderna, em sua rebelião contra a sociedade, descobriu quão rica e 
variegada pode ser a esfera do oculto nas condições da intimidade; mas é 
impressionante que, desde os primórdios da história até o nosso tempo, o que 
precisou ser escondido na privatividade tenha sido sempre a parte corporal da 
existência humana, tudo que é ligado à necessidade do próprio processo vital e que, 
antes da era moderna, abrangia todas as atividades a serviço da e subsistência do 
indivíduo e da sobrevivência da espécie. Mantidos fora da vista eram os 
trabalhadores que com seu corpo, cuidavam das necessidades físicas da vida e as 
mulheres que, com seu corpo, garantem a sobrevivência da espécie. (ARENDT, 
2009, p.82) 
 
 

A quantidade de tempo de lazer das operárias sobralenses é vivida a partir de suas 

posições e das funções no âmbito do mundo do trabalho e do mundo familiar. A principal 

tarefa que as operárias realizam no seu tempo livre em seus espaços domésticos - o descanso - 

fica comprimido por uma infinidade de afazeres, sendo este descanso realizado entre as 

atividades da fábrica e as atividades domésticas, o descanso foi transformado, pelas operárias, 

em uma das formas mais prazerosas de aproveitamento do tempo livre.  

A forma que as operárias utilizam para obter um momento de lazer pessoal ocorre de 

forma esporádica, sendo este, muitas vezes, difícil de ser realizado devido a uma série de 

fatores, dentre eles: o fato de que as operárias da Fábrica Iracema buscar a sobrevivência e as 
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práticas de lazer em um sistema social precário, em que as desigualdades sociais são 

aviltantes. Como se discutiu anteriormente, a condição de classe da mulher operária é um 

forte condicionante para a diminuição das possibilidades lúdicas e do bem estar. 

A dificuldade financeira entre as mulheres operárias é bem visível, embora existam 

as que podem contar com a renda do pai ou da mãe ou de outra pessoa da família e as que são 

casadas, que podem adicionar o seu salário à renda de seus maridos quando estes a possuem. 

No tocante à aquisição de bens materiais e de bens simbólicos, as operárias pouco usufruem, 

pois elas mal conseguem ter renda para suprir com as suas despesas básicas. Geralmente, a 

sua renda é oferecida ou destinada à família, ficando pouquíssima coisa em suas mãos para os 

gastos pessoais. 

Nessas condições, é mister que os níveis de existência sejam difícil de ser aceitáveis, 

para as mulheres operárias são no mínimo suportáveis. Nem sempre essas mulheres operárias 

sobralenses podem procurar divertimento fora do âmbito doméstico ou distante dos territórios 

de vizinhanças de suas residências. Vale dizer que é na rede de relação de vizinhança e de 

parentesco que muitas operárias sobralenses encontram, constroem e projetam os momentos 

de prazer, como: a festa de aniversário; o bate papo; a fofoca; a música (geralmente as bandas 

de forró locais), o salão de beleza, a igreja. Também existem outros tipos de momentos 

lúdicos, como: a comemoração do Natal; a quermesse; o xitão12; o churrasquinho de carneiro 

em frente de casa; o passeio nos parques da cidade, a feirinha de artesanato na praça, assistir e 

comentar as novelas; ouvir música, namorar, conversar sobre vários assuntos ou simplesmente 

fazer uma visita costumeira às amigas da vizinhança.  

Tanto no bairro como na vila, por meio das espontaneidades de suas relações sociais, 

de seus valores, códigos, expressões, gestos e de tantos outros ritos, as operárias sobralenses 

reinventam livremente muitas formas de lazer no pedaço, uma vez que, este é aqui 

interpretado como sendo território de sociabilidade, de expressão de práticas culturais, pois é 

no pedaço que o mundo lúdico do divertimento e do lazer, da participação social recreativa, 

das aspirações coletivas, das práticas sociais livres e desinteressadas é diariamente gerado, 

vivido, apreciado e renovado. Sobre a noção de pedaço descreve Magnani (1984, p.137-139): 

 
O termo pedaço na realidade designa aquele espaço intermediário entre o privado (a 
casa) e o público, onde se desenvolve uma sociabilidade básica, mais ampla que a 
fundada nos laços familiares, porém mais densa significativa e estável que as 
relações formais e individualizadas impostas pela sociedade. Desta forma, é 
principalmente o lugar de moradia que concentra as pessoas, permitindo o 

                                                      
12 O termo XITÃO é aqui empregado para designar um elemento festivo ou dança junina que acontece nas 

cidades do interior do Nordeste. Desse modo, o chitão como o reisado e o boi, faz parte do patrimônio 
cultural imaterial. 
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estabelecimento de relações mais personalizadas e duradouras que constituem o 
pedaço a base da particular identidade produzida no pedaço. 
 
 

Obviamente é no pedaço que as operárias da Fábrica Iracema tentam lidar e reforçar 

os laços de afinidades que emergem da diversidade da vida social. É justamente na vizinhança 

onde as teias de sociabilidades se fortalecem, pois os vínculos que unem as operárias 

sobralenses são perpassados por múltiplos espaços sociais, como: a comunicação; os sistemas 

de explicações; as atividades de lazer; as relações de parentesco; as atividades produtivas; as 

dificuldades financeiras; as práticas religiosas, as afinidades sociais e tantas outras práticas, 

são elementos identitários que servem como indicadores da construção de seus tempos 

sociais.  

Os elementos materiais e simbólicos que compõem o sistema de lazer das mulheres 

operárias sobralenses possuem uma conexão relevante com o universo de experiências e dos 

ritos que permeiam a cultura operária. Os elementos são costumeiramente retratados e 

recriados em seus laços de convivência cotidiana e, na representação das operárias, esses 

elementos são identificados por meio da organização de sua vida familiar, da educação dos 

seus filhos e netos, da divisão do trabalho do trabalho doméstico, dos usos de seus tempos e 

espaços, da estética, da culinária, das trocas, das conversas de comadres, de suas práticas 

lúdicas, de histórias singulares, particulares e da substancialidade de suas vidas. 

 

4.4. As certezas ilusórias: as representações 
É interessante perceber como as operárias da Fábrica Iracema representam os seus 

mundos lúdicos e como elas organizam os espaços e os tempos dentro das relações com o 

outro (pai, filho, marido, vizinha, amiga, mãe, namorado e outros indivíduos). As estratégias 

de diversão e entretenimento efetuam-se no âmbito coletivo e transcendem o mundo particular 

da mulher operária. As mulheres conseguem encontrar tempo e espaço para seus momentos de 

lazer. O tempo é sempre limitado e o dinheiro é pouco, porém a luta de conseguir realizar o 

lazer, de valorização do prazer, de brincar, do descanso, dos desejos de realização de seus 

sonhos, aparece como componentes essenciais na construção da identidade das operárias da 

Fábrica Iracema. Sobre o aspecto da identidade destacou De Masi (2000, p.240): 

 
Nossa identidade depende cada vez menos da natureza, que pode nos ter feitos 
bonitos ou feios, da estirpe, que pode nos ter feitos nascer ricos ou nascer pobres, e 
do fato de pertencer a uma classe, seja aristocrática ou proletária. A identidade 
depende cada vez mais daquilo que apreendemos, da nossa formação, da nossa 
capacidade de produzir ideias, do nosso modo de viver o tempo livre. 
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As operárias sobralenses desenvolvem, propagam e interiorizam o tempo livre 

através de ritmos, ações, normas, costumes e, às vezes, aparece a transgressão no cotidiano 

das mulheres, tanto nas esferas públicas quanto no mundo privado. O efeito positivo dessas 

ações é o aparecimento de atitudes e de práticas lúdicas que orientam suas vidas. Durante a 

pesquisa se percebeu que o desejo e a realização do lazer são orientados a partir de posições 

sociais engendradas no campo de escolhas e possibilidades das mulheres operárias 

sobralenses, como aparecem nas narrativas: 

 
Eu vejo lazer como uma forma de utilizar o tempo me dedicando a uma atividade 
que eu goste de fazer. Pra mim é um conjunto de ocupação onde se pode entregar de 
livre vontade, ou seja, serve para descansar, se divertir e fazer muitas coisas. 
Depois que eu comecei a trabalhar o meu lazer diminuiu muito, mas sempre 
procuro um meio para fugir das obrigações e ter um pouco de tempo livre para 
cuidar de mim ou para me divertir. Mas é muito difícil conseguir um tempo para o 
meu lazer. Eu acho o meu trabalho essencial. Tanto o lazer como o meu trabalho é 
muito importante para mim. (Zircônia, 22 anos, solteira). 
 
 
A minha carga horária é de 06h00min as 14h00min de segunda a sábado. Eu sou 
separada e tenho dois filhos que também trabalham e me ajudam nas despesas de 
casa. Nas minhas horas de folga eu costumo assistir televisão, ouvir música, cuidar 
do meu neto e às vezes saio para uma churrascaria com as minhas amigas. A minha 
relação com os meus filhos é muito boa. Eu gosto muito de ter uma vida ativa, cheia 
de atividades sociais. (Prata, 39 anos, separada, mãe de três filhos). 
 
 
O lazer pra mim é um momento de estar feliz, se divertir com os amigos. Ah eu não 
sei (...), conhecer novos lugares e novas pessoas, rir eu também acho que faz parte 
do lazer. E nas minhas folgas eu normalmente saio, quer dizer, eu gosto muito de 
viajar então normalmente eu vou a algum lugar fora da cidade ou então saio com os 
meus amigos para beber, dançar e falar besteira. Eu não gosto muito de ficar em 
casa e normalmente eu vou ao clube para me refrescar. (Topázio, 25 anos, solteira, 
mãe de uma filha). 

 
 

No decorrer das falas das operárias sobralenses, pode-se afirmar que existem 

diferentes vivências de lazer; pois, além da existência de práticas de lazer individuais no 

cotidiano da mulher operária o lazer é manifestado através de diversas estratégias de 

comportamentos coletivos. Na narrativa de Prata revela-se que as atividades de lazer se 

manifestam através das atividades programadas pela cultura de massa, como ouvir música e 

assistir televisão. O lazer programado é resultado de um tipo de consumo genérico. Ele é 

ofertado de forma mercadológica. Tem para todos os gostos e estilos de vida. No cotidiano 

das operárias os interesses pelos programas de TV e músicas revelam valores e 

comportamentos decorrentes da absorção desses produtos. 
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Com certeza, assistir novelas e ouvir músicas populares são formas de 

entretenimento para muitas operárias. Os interesses por esse tipo de atividades não sufocam 

os projetos e desejos para com as demais atividades lúdicas. Os mesmos tipos de atividades e 

acontecimentos vividos pelas operárias sobralenses são diferentemente apreciados e recebem 

cores e tons diversos, porque ainda que cada uma consiga vivenciar a mesma quantidade de 

tempo de lazer, em um mesmo território, as representações que as operárias fazem dessas 

práticas são diferentes. Isto acontece porque o tempo livre e o lazer são construídos conforme 

as exigências, conveniências e possibilidades de arbítrio de cada indivíduo. 

Na experiência de Zircônia, o lazer foi visto como uma atitude de livre escolha, 

aquela atividade em que os indivíduos podem se entregar livremente as várias formas de 

brincadeiras e divertimentos. É o momento indispensável na vida de qualquer ser humano. 

Acrescentou ainda que o lazer seja um espaço de tempo dedicado às atividades que ocasionem 

a diversão e o descanso da mente. Andrade (2001) já falava que do lazer como ação 

expressiva da livre disposição dos indivíduos em busca de distração. Pois a idéia central que 

dimensiona o lazer, é a representação do lazer como o elemento que diferencia e dimensiona o 

espírito que dá sentido a vida. 

Para Prata, o lazer é a forma preciosa de ter prazer e alegria, como realizar qualquer 

atividade como assistir televisão, ouvir rádio, brincar com o neto. Além dessas atividades 

lúdicas realizadas no mundo da casa, Prata acrescentou que, às vezes, aproveita a folga indo a 

uma churrascaria com as amigas. Há de se considerar que as escolhas de Prata foram 

experienciadas de acordo com a realidade.  

A fala de Topázio revelou sua rica experiência de lazer. Ela considerou o lazer como 

momento de felicidade, afirmou que gosta de viajar, da companhia dos amigos e de rir. O que 

chamou a atenção no discurso de Topázio foi a representação que ela faz do lazer relacionado 

ao riso. Ela aborda as atividades de lazer como uma atitude lúdica. O mundo lúdico é vivido 

com leveza e alegria. O lazer é praticado e vivenciado no terreno das experiências agradáveis. 

É preciso visualizar que, na narrativa de Topázio, o elemento lúdico foi bastante ressaltado. 

Por isso, é necessário acrescentar nessa análise sobre a noção de lazer “segundo o senso 

comum, constroem o lazer verdadeiro apenas atitudes ou eventos que divertem, agradam e 

relaxam” (ANDRADE, 2001, p.94). 

O significado do lazer das operárias sobralenses que vivenciam a folga e o 

divertimento com os amigos e familiares ficou latente nas narrativas, justificando ou 

afirmando de acordo com suas oportunidades, desejos, e a vontade de viver e criar o lúdico. 

Embora pareça que as operárias sobralenses não tenham tempo para as suas atividades 
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lúdicas, elas fazem o possível para construir e aproveitar o tempo/espaço de lazer, tempo que 

lhes permitam demarcar e libertar o desejo de brincar, descansar e viver o ócio gostoso.   

O tempo de lazer das mulheres operárias sobralenses tem uma relação direta com os 

tipos de atividades que organizam em seus espaços sociais. Não há local específico para 

praticar o lazer e, muitas vezes, o lazer feminino é difícil de ser identificado, pois pode ser 

expresso de diferentes formas e vivido de diferentes modos. De fato, o lazer das mulheres 

ficou comprimido entre o mundo da casa e o mundo da rua. O lazer passou a ser uma 

atividade divertida, ainda pouco vivenciada pelas mulheres. O lazer da mulher operária é 

vivido sob pressão porque a combinação de trabalho árduo na fábrica e do trabalho doméstico 

deixou pouco espaço/tempo para a diversão e o ócio. 

O lazer orienta e aparece no cotidiano das operárias, através dos processos de 

divertimento, de práticas lúdicas, de prazer, de conteúdos vitais, de símbolos, ritos, de 

existências mágicas, de sonhos e buscas imaginárias.  Essa orientação alimenta as atitudes e 

as escolhas, sendo estas definidas dentro de um processo social que envolve as classes, 

gênero, os grupos e os indivíduos. 

 O fundamental de ser analisado aqui foi de que forma o lazer se apresentou e de 

como ele foi representado por meio processo das redes de sociabilidades das operárias. Desta 

maneira, alimentou-se a visão do lazer das operárias sobralenses como sendo uma atividade 

singular que fortalece a tônica do prazer e exorciza a carga dos sacrifícios purificadores da 

própria condição humana, uma vez que o lazer potencializa e modifica o sentido da vida.  

Isso significa também que a magia de fazer o lazer é parte salutar dentro das 

necessidades humanas, pois impulsiona para a fruição e prazer, gerando encantamento para o 

mundo mágico da alegria. O mundo lúdico na vida das operárias sobralenses representa o 

sonho projetado para o real, é manifestação do ócio que veio habitar a existência; é a abolição 

temporária da fadiga; é a disposição e a capacidade de sustentar o espírito que aspira ao gozo 

e o clímax. O lazer orienta condutas essenciais, como o riso, a satisfação, o belo, o namoro, a 

brincadeira, o jogo, o sono, o sonho, o passeio, o bar, a dança, o sexo, o filme, o caminhar no 

parque, a música, a novela, o jogo, a seresta, os banhos de cachoeira e de rio, a viagem e a 

magia do mundo cotidiano de todos os mortais. 

Esse fenômeno chamado lazer, quando realizado com uma maior intensidade, exerce 

as mais variadas consequências nas vidas dos indivíduos. O lazer orienta as velhas e as novas 

formas de atividades humanas. Bastante parecido com o jogo, por ter algumas características 

similares, o lazer e o jogo se complementam. No estudo que Huizinga (2007, p.16) faz acerca 

do jogo, ele aponta algumas dessas considerações. Vejam como este autor classifica o jogo: 



 103 

 
...uma atividade livre, conscientemente tomada como “não séria” e exterior à vida 
habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de maneira intensa e 
total. É uma atividade desligada de todo e qualquer interesse material, com a qual 
não se pode obter qualquer lucro, praticada dentro de limites espaciais e temporais 
próprios, segundo uma certa ordem e certas regras. Promove a formação de grupos 
sociais com tendência a rodearem-se em segredo e a sublinharem sua diferença em 
relação ao resto do mundo por meio de disfarce ou outros meios semelhantes. 
 
          

     Essa fundamentação teórica reforçou a tese de que o jogo e o lazer reforçaram a 

humanidade dos indivíduos, ambos são conditio sine qua non da existência humana. O lazer e 

o jogo são partes fundamentais no processo de desenvolvimento da vida humana. Capaz de 

pensar, o homem transformou dialeticamente seu cogito em diversas formas de atingir seus 

fins. Neste sentido, o jogo e o lazer são as capacidades que os indivíduos apreenderam, 

refinaram e experimentaram com a finalidade de ritualizar e dar sentido às suas existências.  

Na visão de Gutierrez (2001), o lazer possui o sentido de ser uma atividade pessoal, 

livre e espontânea que está muito mais relacionado com a emancipação dos indivíduos do que 

com a questão do prazer orgástico porque o lazer é muito mais do que uma simples diversão. 

O lazer, além de pertencer à esfera que catalisa o potencial de transformação das relações 

sociais, também envolve outras questões com as mais variadas consequências, pois: 

 
Existe uma relação importante entre as opções de lazer, a constituição da 
personalidade e as definições políticas de uma população. Vários aspectos podem 
ser destacados no sentido de uma intervenção concreta: o aumento do tempo livre, a 
contribuição da sociabilidade espontânea do espaço de lazer como aprendizado para 
a busca negociada de soluções coletivas, a preservação de valores originais do 
mundo da vida e o desenvolvimento de uma racionalidade baseada na busca de um 
prazer substantivo. (GUTIERREZ, 2001, p.97). 
 
 

O traço mais característico apontado pelas operárias da Fábrica Iracema - acerca de 

seu mundo lúdico - foi definido como uma tendência a considerar o lazer como uma 

experiência significativa e prazerosa, um entretenimento, brincadeira e diversão, fenômeno 

que raramente tornou-se um hábito em suas vidas, mas que, de acordo com sua situação de 

classe e de gênero, penetra por meio das possibilidades em seu mundo cotidiano. 

Há de se considerar que a situação de classe social é bem relevante para compreender 

o fenômeno do lazer feminino, pelo fato de ser um grupo de mulheres operárias pertencerem à 

determinada camada social. Exclui, inclusive, as generalizações, principalmente em relação 

aos limites existentes no próprio sistema de classes sociais. Outro aspecto é o estilo de vida de 

que cada grupo considera importante ou manifesta, altera de forma necessária o modo de 

interpretar a problemática que foi aqui levantada, pois cada campo de análise é permeado por 

comportamentos e manifestações singulares. 
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 No sistema de pensamento das mulheres operárias da cidade de Sobral-CE, o lazer 

faz parte de suas vidas coletivas com a família, as vizinhas, as amigas e outros personagens 

que habitam seus mundos. O lazer também faz parte de seu universo pessoal, mas ele é 

sempre realizado nas suas ações interativas. Isto faz sentido por ser o lazer uma atividade 

mundana e como tal possui critérios mundanos, como status social, classe social, geração, 

gênero, situação financeira, condição e política, nível de escolaridade entre outros. Uma 

jovem operária, depois de sua jornada, pode ter seu lazer individual, mas ela se diverte com os 

seus amigos ou com o seu namorado. No processo da pesquisa, as operárias da Fábrica 

Iracema afirmaram que as atividades de lazer são experiências que criam, marcam e 

solidificam as diversas redes de sociabilidades. 

 
Eu adoro sair com os meus amigos para curtir. O meu lazer é quando nas minhas 
folgas eu vou para as festas, adoro forró, pagode e muitas cervejas gelada. Quando 
é nos finais de semanas eu me divirto com minha turma, vou à piscina, bebo fumo e 
danço, mas é só quando chega o final de semana. (Topázio, 26 anos, solteira, mãe 
de uma filha). 
 
 
O lazer para mim é fazer as coisas que eu gosto e que não tenha nada a ver com o 
trabalho. Quando tenho tempo eu faço muitas coisas: eu gosto de sair com as 
minhas amigas, nos domingos eu gosto de ir para o João do Bode ( bar com música 
dançante) também eu gosto de ir para o clube dos calçadista, mas é muito longe e 
eu só vou quando tenho carona. (Jade, 25 anos, solteira). 
 
 
O meu lazer é ficar com o meu namorado. Eu saio com ele para beber, conversar 
com os nossos amigos. Também gosto de ler jornais ou revista de fofocas. Meu 
namorado me dá satisfação, prazer, alegria e às vezes raiva (risos). E gosto de 
conversar com as minhas amigas, isto serve para distrair ou descontrair da rotina 
pesada do trabalho lá da fábrica. (Ametista, 20 anos, solteira).  
 
 

 O modo socializador de organizar e viver o lazer e torná-lo prática cotidiana 

distingue-se de acordo com as formas de como este fenômeno é vivido e compartilhado no 

cotidiano. Esta partilha é retribuída, encorajada e estimulada entre as operárias e seus pares. 

Neste contexto, o lazer funciona para as mulheres operárias sobralenses como o grande 

momento de reforçar a rede de sociabilidade entre amigos/as, parentes, namorados. É no fim 

de semana ou nas suas folgas que elas costumam frequentar os espaços públicos e os privados 

destinados ao lazer. Aqui percebe que não é possível falar de lazer, sem reforçar o vínculo que 

existe entre as dimensões do lazer e o processo de interação social. As atividades de lazer 

constroem e solidificas as relações sociais diárias. É no campo do lazer que as vivências 

fruem de companhias e transforma o conjunto das relações sociais e afetivas.   
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No percurso da pesquisa de campo, não foi raro ver operárias nos clubes (dos 

calçadistas e do SESC) e em alguns botecos, clubes, praças, parques e bares da cidade de 

Sobral. Estes locais funcionam como o lugar do lazer e também como ponto de integração e 

coesão social, como o lugar das conversas, das fofocas, da paquera, dos encontros semanais, 

das comemorações, porque é nestes espaços que são construídas as relações de reciprocidades 

e reforçada a espontaneidade tão comum neste processo de sociabilidade. Estes processos de 

interação e sociabilidade são consolidados à medida que as atividades de lazer, como produto 

da atividade humana, estão interiorizadas no curso da socialização. Sobre este aspecto Berger 

analisa (1997, p.76-77): 

 
A ordem social existe unicamente como produto da atividade humana. Não é 
possível atribuir qualquer outro status ontológico sem ofuscar irremissivelmente 
suas manifestações empíricas. Tanto em sua gênese (ordem social resultante da 
atividade humana passada) quanto em sua existência em qualquer instante do tempo 
(a ordem social só existe na medida em que a atividade humana continua a produzi-
la) ela é um produto humano. O ser humano é impossível em uma esfera fechada de 
interioridade. O ser humano tem de estar continuamente se exteriorizando na 
atividade. 
 
 

O lazer das operárias da Fábrica Iracema não está segregado nesses poucos espaços, 

pois ele pode ser desfrutado em vários espaços e de diferentes expressões. O mundo lúdico é 

por elas reinventado nas horas de conversas e fofocas nas calçadas de suas casas ou na casa da 

vizinha, na festa de padroeiro do seu bairro, nos aniversários, batizados, festas de natal, nas 

festas juninas, almoço com suas famílias, o show na Margem Esquerda do Rio Acaraú.13  

O mundo lúdico é a maneira de expressão de sua realização, possui uma função 

catártica na vida das operárias, pois é por meio das atividades de lazer que as mulheres 

operárias sobralenses reinventam sua realidade. Percebeu-se que o lazer foi assumido em seu 

sentido prático e cotidiano. Para as operárias, o lazer consiste na afirmação de que a vida só 

tem sentido quando há possibilidade de divertimento, fenômeno este recheado de elementos 

lúdicos e que não estejam prescritos no mundo de regras, mas fundamentados pela felicidade 

das escolhas e permeados pelo riso. Na visão de Andrade (2001 p. 82/83). 

 
O lazer praticado com cortesia e bom humor, costuma transformar conhecidos e 
companheiros em amigos. Os amigos feitos no lazer conjunto, podem até criar 
situações de desentendimentos temporários, mas tornam o lazer e o repouso sempre 
mais proveitoso. Quem habitualmente exerce trabalhos físicos pesados, em geral 
alivia-se e distrai-se com posturas naturais e técnicas de relaxamento muscular, e 
repousa com cochiladas rápidas, curtas fases de sono leve e atitudes pessoais, 
descompromissadas com as normas sociais e, às vezes, nada convencionais. Mas, 

                                                      
13 A Margem esquerda do Rio Acaraú é um dos locais de diversão e lazer da cidade. Neste espaço os indivíduos 

caminham, jogam, brincam, namoram conversam e assistem aos espetáculos públicos de música. 
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pela necessidade antropológica integrativa, também costuma entregar-se a atividades 
de caráter intelectual ou psicológico. 
 
 

Para realizar a observação de algumas das atividades vivenciadas pelas operárias 

sobralenses, pelos seus familiares e amigos, fez-se uma cartografia dos diversos locais de 

realização das atividades de lazer em Sobral-CE. O Clube dos Calçadistas compreende uma 

enorme área de lazer, dado se tratar de um espaço para as atividades de diversão e 

entretenimento das operárias.  

 
Visita realizada no dia 15 de maio de 2011 no Clube dos Calçadistas espaço de lazer frequentemente 

visitado pelas operárias e seus familiares e amigos. (Foto: Márton Gémes) 

O número de pessoas associadas no clube está em torno de mais de seis mil 

operário/operárias. Para se associar no Clube dos Calçadistas, cada operária deste ramo da 

indústria pagam nove reais por mês. Nesta sociedade com o clube, as operárias podem 

usufruir juntamente com seus familiares de: banhos nas piscinas (há duas piscinas: uma para 

adultos e outra para as crianças), bares, apresentação musical, sessões de hidroginástica, 

fisioterapia, bingos, mesas de sinuca entre outras formas de lazer e brincadeiras. A mera 

enumeração desses espaços de atividades deixa ressaltar a importância deste clube de lazer e, 

mais especificamente, dessas atividades, no sentido de propagar o lazer das mulheres 

operárias da Fábrica Iracema.  

 O Clube dos Calçadistas apresenta-se como uma das oportunidades de lazer no 

mundo das operárias, principalmente aos domingos. No decorrer da pesquisa de campo, foram 

realizadas conversas informais com algumas trabalhadoras dentro do Clube. Não foi fácil 

inicialmente o diálogo num local que possui uma dimensão de 6.670 mil metros quadrados de 
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extensão de área construída. Primeiro porque se observou que naquele momento estava 

interferindo (incomodando) no tempo livre das operárias e, segundo, devido ao volume do 

som naquele momento. 

 
Gosto de vir ao clube nos domingos com meu marido e meus filhos. Aqui é muito 
bom para passar o dia de sol. A comida é boa, a gente escuta um bom som e as 
piscinas são limpas, os meninos adoram tomar banho de piscina nesse calor.  Quem 
é sócio, não paga nada, dá direito de trazer toda a família. Mas eu acho que muita 
gente não vem porque é muito longe de tudo. E muitas pessoas não podem vim 
porque não tem dinheiro ou transporte para chegar aqui. Fica muito caro pagar 
moto táxi para vim pra cá. A gente vem sempre de carona com amigos. (Água 
Marinha, 32 anos, casada, mãe de dois filhos). 
 
 

Dentro do clube, não foi difícil perceber que muitos dos que lá estavam provinham 

de outros setores da cidade, as operárias/operários que eram associados não pagavam uma 

entrada no clube, havia outras pessoas que não eram associadas e pagavam a taxa de quatro 

reais para se divertirem no seu dia de domingo. Como a cidade de Sobral-CE não dispõe de 

transporte público regularmente, fica inviável a locomoção para algumas áreas da cidade. Ir 

para o clube no final de semana significa ter de arrumar um meio de transporte para chegar até 

lá ou ir de moto táxi (o preço é dois reais e, dependendo da localização do bairro, pode ser até 

cinco reais), dificultando e impedindo ainda mais, o deslocamento. Observou-se que este é o 

tipo de lazer aos domingos, torna-se muito oneroso para as operárias que não tem dinheiro 

para gastar no clube com a cerveja, o almoço, refrigerante dentre outras coisas.  

As operárias da Fábrica de Calçados Iracema são instadas a criarem outras formas de 

divertimentos que não acarrete muitos ônus para suas parcas economias. E para muitas delas o 

bate-papo ou as conversas nas calçadas são formas de lazer, pois são tipos de usos e 

organizações dos seus tempos livres. Ao mesmo tempo é entretenimento, comunicação, 

construção ou reforço das redes de comunicação e de sociabilidades. Esses bate-papos 

possibilitam ainda um divertimento desinteressado, construído no simples prazer da fala, do 

escutar e falar besteiras, no riso das fofocas ou informações trocadas, porque a realidade de 

suas vidas cotidianas é o seu mundo objetivado que ganha sentido de acordo com os seus 

interesses. É a própria essência do seu mundo, como explica Berger (1997, p.39) 

 
A realidade da vida cotidiana está organizada em torno do “aqui e agora” é o foco de 
minha atenção é a realidade cotidiana. A realidade da vida diária, porém não se 
esgota nessas presenças imediatas, mas abraça fenômenos que não estão presentes 
no aqui e agora. Isto quer dizer que experimento a vida cotidiana em diferentes graus 
de aproximação e distância, espacial e temporal. Esta zona contém o mundo que se 
acha ao meu alcance, o mundo em que atuo a fim de modificar esta realidade dele, 
ou o mundo em que trabalho.   
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A preocupação desta realidade – ou seja, de que as mulheres operárias organizam 

estratégias de vida – expressa seus projetos de lazer e estabelece algumas regras que são 

compartilhadas entre si e vividas em situações particulares, é essencial para uma análise da 

construção e do uso do seu tempo livre.  

Não se pretendeu, portanto, fazer aqui um estudo acerca do mundo do trabalho, nem 

tampouco identificar as práticas de lazer como sendo uma mera compensação da exploração 

do trabalho ou uma atividade atrativa de consumo. Tratou-se, na realidade, de realizar um 

estudo etnográfico acerca dos significados, das práticas e representações do mundo lúdico por 

meio do olhar das mulheres operárias. Como foi visto as trajetórias e os dramas que 

submergem ontologicamente de processos e de experiências particulares das operárias de 

Sobral-CE reforçam a tese de que a posição de classe ainda é decisiva para aquilo que cada 

indivíduo poderá efetivamente realizar viver e sonhar. 
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5. CAPÍTULO III: EM BUSCA DO ÓCIO 
 

5. 1. O tempo livre e as práticas lúdicas 
 

Neste capítulo, apresentou-se e discutiu-se a pluralidade de fatores que se 

interconectam para a constituição da problemática do tempo de lazer feminino. O objetivo foi 

de realizar uma abordagem do lazer como uma instituição social de fundamental importância 

para a compreensão dos estilos de vida e do processo de sociabilidade das mulheres das 

camadas sociais baixa, destacando às práticas de lazer de vinte e duas mulheres operárias de 

Sobral-CE.  

Analisar as práticas cotidianas e de lazer das operárias da Fábrica Iracema aportou 

elementos para melhor compreender os inúmeros fatores que podem alterar a estrutura e o 

funcionamento dos tempos sociais dessas operárias em torno da construção do lazer. Neste 

caso, deu-se atenção às formas de organização e do uso do tempo feminino em termos de 

aproveitamento para o lazer, descanso e para as demais atividades lúdicas. 

Nesta parte se empreendeu uma abordagem sobre o ócio no mundo helênico, foi 

possível perceber como e quando os diversos temas relacionados à cultura do tempo livre e do 

lazer passaram a ser compreendidas como práticas de reafirmações da vida cultural dos 

diversos povos e nos diferentes contextos. 

 No que se refere às abordagens sobre o tempo livre e as práticas lúdicas, houve 

muitas pesquisas que apresentaram ricas interpretações e análises no campo das ciências da 

cultura. Neste percurso de análise do tempo livre e das práticas de lazer, apresentou como 

exemplo os Nuer,14 que possuem uma concepção de tempo diferente da encontrada na cultura 

ocidental.  

O antropólogo Evans Pritchard (2002) realizou uma etnografia acerca da vida dos 

Nuer. A pesquisa realizada com o povo nilota teve como objetivo descrever a maneira pela 

qual os Nuer obtêm sua subsistência e organizam suas instituições políticas.  

Segundo Pritchard (2002), o tempo de lazer e de outras atividades do povo Nuer é o 

próprio movimento do grupo, porque o tempo é definido como atividades coordenadas ou 

cooperativas do grupo. Na análise que privilegiou os acontecimentos, Pritchard interpretou 

que o tempo é para os Nuer uma ordem de acontecimentos de significação importante para 

cada grupo. Como, por exemplo: a morte de um bezerro, uma pilhagem, as lutas contra os 

                                                      
14 Sobre os Nuer ver Pritchard (2002). 
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dincas, o nascimento de uma criança, uma estiagem, todas as atividades que possuem validez 

coletiva. 

 
Não creio que eles tenham a mesma sensação de lutar contra o tempo ou de terem de 
coordenar as atividades com uma passagem abstrata do tempo, porque seus pontos 
de referências são principalmente as próprias atividades, que em geral, têm o caráter 
de lazer. (PRITCHARD, 2002, p.116) 
 
 

 Inicialmente, é preciso observar que, para algumas sociedades primitivas, o tempo 

de lazer fazia parte da vida coletiva, aparecia como uma forma de coesão social ou como um 

momento de reafirmação ou de quebra das regras da vida cotidiana. As práticas de lazer (as 

festas, os jogos, a dança, os rituais religiosos) eram ritualizadas como as demais atividades 

sociais nessas sociedades. Tanto o lazer como a religião eram atividades que fortaleciam os 

laços de estreitamento e pertença de determinados povos. As práticas de lazer estavam 

associadas às demais práticas da vida cotidiana e implicavam uma combinação de regras que, 

muitas vezes, recriavam uma representação da vida cotidiana. Como afirma Huizinga (2007, 

p.25) sobre os rituais de festas e de celebrações: 

 
A palavra celebrar quase diz tudo: o ato sagrado é celebrado, isto é, serve de 
pretexto para uma festa. A caminho dos santuários, o povo prepara-se para uma 
manifestação de alegria coletiva. As consagrações, os sacrifícios, as danças e 
competições sagradas, as representações, os mistérios, tudo isto vai se constituir 
parte integrante de uma festa. Pode acontecer que os ritos sejam sangrentos, que as 
provas a que é submetido o iniciado sejam cruéis, que as máscaras sejam 
atemorizantes, mas tudo isso não impede que o ambiente dominante seja de 
festividade, implicando a interrupção da vida cotidiana.  
 
 

O tempo e o espaço de lazer possuem um sentido singular em cada cultura. Portanto, 

é necessário apreendê-los a partir de cada experiência (subjetiva e objetiva) da história das 

diversas culturas humanas. Nos diversos contextos, tanto o trabalho como o lazer se 

apresentavam sob os mais variados aspectos como o signo da essência humana. Pois ambos 

foram considerados, por alguns estudiosos (HUIZINGA 2007; PADILHA, 2006; ANDRADE, 

2001; GUTIERREZ 2001), como os elementos marcadores e definidores da humanização do 

homem. Tanto o trabalho como o lazer foram também considerados como estilos, práticas, 

ritos, expressões e atividades norteadoras do comportamento humano.  

Neste sentido, do mesmo modo que o trabalho, o lazer foi também apreendido pelos 

homens e pelas mulheres, assumido, em alguns contextos históricos e culturais, como um 

elemento marcador dos espaços e tempos sociais e como um conjunto de experiências e 

costumes reproduzidos por meio de múltiplos jogos, cultos, formas de arte, poesia, filosofia e 

ritual que enaltecia o prazer e divertimento dos povos. 
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 Para compreender os diversos sentidos atribuídos às práticas e aos processos 

materiais e imateriais que delimitam e diferenciam o tempo e o espaço de lazer, é importante 

levar em consideração como eles foram construídos e se modificaram ao longo da história.  

No mundo helênico, o agon e a paidéia (formas de competições, danças, música, 

brincadeiras, fazeres lúdicos e rituais) foram considerados o núcleo central da vida social. A 

expressão do processo de construção da sociedade helênica e a relação entre os seus grupos e 

as suas castas dependiam diretamente das atividades praticadas ritualisticamente pelos seus 

cidadãos, como o teatro, a poesia, a política, a filosofia, a música, as cerimônias sagradas, as 

danças rituais e as diversas formas de vida lúdica. Os fundamentos agonísticos da vida 

cultural helênica permaneceram como um forte elemento daquela cultura graças à própria 

estrutura da sociedade que contava com uma grande quantidade de escravos para realizar as 

chamadas atividades degradantes, conhecidas por trabalho braçal ou físico. O sentido clássico 

do ócio foi assim definido por Huizinga (2007, p.165): 

 
Para os gregos, os tesouros do espírito eram frutos do ócio (Scholê) e para o homem 
livre todo o tempo durante o qual não lhe era exigida qualquer prestação de serviço 
ao Estado, à guerra ou ao ritual era tempo livre, de modo que dispunha mesmo de 
bastante lazer. A palavra “escola” tem por trás dela uma história curiosa. 
Originalmente significava ócio adquirindo depois o sentido exatamente oposto de 
trabalho. 
 
 

A interpretação do lazer, como instância distinta e específica da vida social, começou 

a ser percebido com o advento da Revolução Industrial. Com a nova ética do trabalho, o lazer 

passou a ser considerado as atividades realizadas dentro de um tempo que ficou disponível 

depois das atividades de trabalho. 

Para Thompson (1997, p.243), o controle do tempo de trabalho significava a 

influência direta das autoridades e das religiões (protestantes) que conseguiram imprimir uma 

disciplina do trabalho na vida dos trabalhadores (as). Neste sentido, apropriaram e 

controlaram o tempo de não trabalho, o estilo de vida e o lazer das classes trabalhadoras. A 

disciplina estendeu-se a todos os aspectos da vida operária. As classes populares criaram 

estratégias de resistências ao desaparecimento do seu modo de vida e as restrições aos direitos 

de diversão. 

Na análise de Dumazedier (2001), o lazer foi uma criação específica das sociedades 

industriais. A dinâmica de sua criação estava associada ao movimento de urbanização e 

industrialização. Por isso, as atividades de lazer opunham-se às atividades de trabalho e às 

obrigações do mundo do trabalho profissional. Neste sentido, o lazer foi compreendido a 

partir de um contexto histórico onde se processou a separação entre os tempos e os espaços 
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das atividades: individuais, familiares, intelectuais, religiosas, políticas, comunitários e 

profissionais, com base nesta separação tanto do espaço como do tempo, o lazer aparece com 

um aspecto histórico “do não trabalho”.  

Na abordagem de Weber (1999), o trabalho, para as seitas protestantes transformou-

se em uma atividade de uma ação ascética, enquanto que as atividades de lazer não estavam 

incluídas nesta ética. O trabalho era a possibilidade de salvação do indivíduo por meio de um 

sistema de vida racionalizado e com base no cálculo. Por outro lado, para os adeptos dessas 

seitas, o lazer era tido como uma provável condenação à expulsão dos escolhidos do paraíso 

em que viviam com suas angústias e os seus intermináveis conflitos com sua predestinação. 

 O lazer era entendido como sinônimo de afastamento de Deus e aproximação das 

futilidades terrenas, como o gozo pelas coisas materiais, a preguiça, a brincadeira, o jogo, 

ócio. A preguiça era entendida como um pecado capital, ou melhor, a preguiça era a mãe de 

todos os vícios. A preguiça era considerada a desonra do homem virtuoso, pois neste tipo de 

conduta (puritana) a preguiça era sócia-irmã do ócio que, por sua vez, perdeu o seu sentido 

clássico e foi transformado em um terrível vício, pois o ócio não era visto como uma 

compensação e fuga do ritmo proposto pelo trabalho, mas havia se transformado na própria 

encarnação da negação do trabalho.  

A questão que se levantou aqui é a definição do lazer a partir de um contexto 

específico, ou melhor, como esta atividade aparece no cotidiano das operárias da Fábrica 

Iracema? O que significa o lazer para as mulheres operárias sobralenses? A explicação mais 

plausível para entender estas questões foi perceber que a oposição entre o trabalho e o lazer 

foi revelada no processo de organização e funcionamento dos processos de trabalho e dos 

processos de não trabalho das sociedades industriais modernas.  

Ao analisar as sociedades industriais, Harvey (2008) afirmou que a objetividade do 

tempo e do espaço advém das práticas materiais de reprodução social e que essas práticas 

podem variar geográfica e historicamente, modificando ou incorporando um agregado 

particular de práticas e conceitos do tempo e do espaço. Harvey (2008, p.188) afirmou que:  

 
Como o capitalismo foi (e continua a ser) um modo de produção revolucionário em 
que as práticas e processos materiais de reprodução social se encontram em 
permanente mudança, segue-se que tanto as qualidades objetivas como os 
significados do tempo e do espaço também se modificam. Por outro lado, se o 
avanço do conhecimento (científico, técnico, administrativo, burocrático e racional) 
é vital para o progresso da produção e do consumo capitalistas, as mudanças do 
nosso aparato conceitual (incluindo representações do espaço e do tempo) podem ter 
consequências materiais para a organização da vida diária. 
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Vale salientar que todas essas mudanças ocorridas na construção social do tempo de 

trabalho e as constantes variações dos ritmos da produção são fatores importantes que 

acarretaram grandes consequências para a vivência e a conduta dos trabalhadores/as. Afinal, 

foram os trabalhadores que perderam os seus tempos livres com o advento da intensificação 

do trabalho e da separação entre os mundos do trabalho e do lazer. Isto significou a redução e 

a separação dos tempos de lazer nas vivências das classes trabalhadoras. 

Com a modernidade, os trabalhadores/as foram enquadrados pela rigidez e pelo 

controle do seu tempo. É claro que isto significou o cerceamento e a restrição de seus tempos 

subjetivos e de suas atividades lúdicas e criativas. Porque, segundo Cardoso (2009), no 

capitalismo, existe o controle do tempo por parte do capitalista que delimita o tempo e decide 

os horários do trabalho. 

 
É estruturado de forma que os tempos próprios dos trabalhadores são eliminados e 
substituídos por tempos impostos. Ele é coletivo, ativo, fracionado e mecanizado, 
caracterizando-se ainda pela concentração que busca eliminar pausas e dimensionar 
as paradas em função das tarefas e ritmos. Esses tempos impostos pelos detentores 
do capital procuram dominar os outros tempos que os trabalhadores tentam inserir e 
reinserir dentro e fora do local de trabalho, resultando em disputas explícitas e 
implícitas, coletivas e individuais, pontuais ou estruturais, negociadas ou não. 
(CARDOSO, 2009, p.42) 
 
 

Esse discurso demonstra que, nas sociedades industriais, o que importa é o tempo da 

produção. No entanto, os indivíduos buscam construir outros tempos para fugirem do 

martírio, da coerção e dos ritmos fragmentados do mundo do trabalho a que eles estão 

submetidos. 

5.2 O cotidiano daimônico 
A dimensão temporal dos operários e das operárias é construída nas suas 

experiências cotidianas, porque é na vida cotidiana que os efeitos perversos dos modelos de 

desenvolvimento ganham sentido e geram sofrimento. No cotidiano, é comum as operárias 

conversarem com as vizinhas, realizarem as atividades de casa, da fábrica, preparar os 

alimentos, ouvir músicas, assistirem televisão, brincarem e cuidarem dos filhos.   

É na vida cotidiana que a exclusão social toma forma como existência humana 

(HELLER, 2008). O tempo social engloba os diferentes processos dinamizados pelo espaço e 

pelo tempo de trabalho e pelo tempo livre. Assim, as experiências temporais desses sujeitos 

não podem ser vistas apenas das estruturas rígidas do mundo da fábrica, uma vez que, as 

operárias possuem além do tempo da jornada de trabalho, outros tempos sociais que são 
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organizados de acordo com as circunstâncias de gênero ou de classe, pois para Heller (2008, 

p.37): 

 
Só quem tem necessidades radicais pode querer e fazer a transformação da vida. 
Essas necessidades ganham sentido na falta de sentido da vida cotidiana. Só pode 
desejar o impossível aquele para quem a vida cotidiana se tornou insuportável, 
justamente porque essa vida já não pode ser manipulada. 
 
 

É bom ressaltar que nem todo tempo de “não-trabalho” é considerado um tempo de 

lazer ou livre, porque o tempo de trabalho não é para as operárias, como o tempo aquele 

contado dentro do local de trabalho. Neste sentido, os fins de semana, especialmente o dia de 

domingo, representam para as mulheres operárias da Fábrica Iracema um dia para descansar e 

fazer as mesmas atividades que já fazem durante os outros dias da semana.  

Às vezes, as operárias são chamadas para fazer a hora extra, este fato culmina com o 

fim das oportunidades de aproveitar o dia de domingo para realização de lazer e descanso. O 

domingo representa o dia de muito trabalho, pois é o dia da faxina geral: lavar, passar, 

cozinhar e fazer arrumação geral. Na visão das operárias sobralenses o dia de domingo é 

aquele disponível para o trabalho diário (doméstico) e quando estão realizando as atividades 

de casa, as operárias têm como alternativas de lazer ouvir música e conversar. 

Na representação das operárias, o domingo é considerado dia de folga costumeira, o 

dia para a distração e lazer, o dia para dormir e repousar, o dia para viver a preguiça longe das 

ações rotineiras de todos os trabalhos semanais (trabalho fabril e outros tipos de trabalhos e 

situações em que predominam o trabalho e o cansaço). Porém, mulher operária não aproveita 

o dia de domingo para realizarem estas atividades, pois é no domingo que ela habitualmente 

dispende energia com muitos tipos de trabalho, no seu discurso afirma que o domingo é o dia 

de colocar as coisas em ordem. No domingo acontece o processo de marginalização das 

oportunidades de lazer na vida das operárias, neste dia algumas mulheres arriscam brincar, 

muitas delas lutam contra a maré da hora extra e dos trabalhos do lar e desse modo, o lazer é 

negligenciado.  

Para Macedo (1986), o cotidiano das famílias operárias (especialmente mulheres 

operárias) é vivido essencialmente em torno do trabalho e no momento em que tem tempo 

livre, este tempo é gasto em torno de alternativas reduzidas de lazer, quase sempre repetitivas. 

Alternativas de lazer realizadas pelas operárias sobralenses de forma esporádica são: passeio 

com a família, visita aos parentes, assistir televisão, ir ao jogo com o marido, ir para banhos 
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na Serra da Meruoca15, fazer excursão, passear com os filhos, conversar com as amigas, 

receber visitas de parentes e amigos, ir às festas das colegas. O tempo de não trabalho é 

utilizado nas demais obrigações, fora do espaço formal do trabalho, como as obrigações 

familiares, sociais e culturais. Como narrou Safira: 

 
Depois do meu turno de trabalho eu chego em casa muito cansada. Mas ainda tenho 
que fazer a comida, lavar a louça, dar atenção ao marido, ensinar as tarefas da 
escola dos meninos. Sempre tem alguma coisa pra se fazer em casa a gente nunca 
para de trabalhar. O trabalho em casa é pesado, um pouco menos cansativo do que 
o da fábrica. O meu divertimento é conversar com as colegas da vizinhança. 
Também gosto de assistir a novela das oito, mas, nem sempre posso fazer isso, 
porque fico tão exausta que só quero dormir. E amanhã começa tudo de novo. Acho 
que as mulheres como eu nunca param de correr. (Safira, 23 anos, casada, mãe de 
dois filhos) 
 
  

No que diz respeito à narrativa de Safira o lazer é a forma espontânea de conversar 

com as colegas da vizinhança. A comunicação, o diálogo, o bate papo ou as conversas 

informais aparecem como atividades corriqueiras na vida dessa operária. Nesse sentido, 

percebeu-se que esta forma de lazer acontece em qualquer circunstância, por satisfazer os 

interesses de todos. Andrade (2001) diz que o lazer espontâneo é aquele que acontece por 

razões subjetivas, de forma natural, não prevista, de relevante valor e espontaneidade.  

Safira afirma que o seu divertimento é conversar com as amigas da vizinhança. Este 

tipo de lazer é realizado como um meio de coesão social porque cria vínculos de ajuda, de 

solidariedade e reforças as relações sociais. É através da linguagem, da fala, da fofoca que 

Safira liberta-se do tédio do trabalho. A importância na linguagem nas esferas do lazer 

feminino define e demarca as relações sociais em vários contextos. Abrams (2001, p.199) 

afirma que:  

 
A valorização da conversa feminina é uma forma de valorizar a experiência das 
mulheres e sua percepção de mundo, pois a linguagem é o meio pelo o qual nosso 
pensamento e, consequentemente, nosso self se manifestam. O livre brincar com as 
palavras e pensamentos reforça nosso conhecimento da realidade; é um meio de nos 
apossarmos do nosso mundo. 
 

Vale à pena destacar que a necessidade de lazer - como uma dimensão do lúdico, busca 

pessoal de satisfação e divertimento das operárias sobralenses - está cada vez mais ameaçada 

pelas outras atividades familiares e domésticas, como fazer a comida, lavar os pratos, ensinar 

as crianças. Aqui se percebeu que as mulheres operárias não se beneficiam com o tempo livre. 

                                                      
15 .Os banhos na Serra da Meruoca são práticas de lazer realizadas pelas famílias populares que residem na 

cidade de Meruoca e de Sobral. Acontecem nos finais de semanas, como forma de divertimento para as 
mulheres, homens e crianças. Trata-se de pequenas cachoeiras ou corredeiras naturais que aparecem durante 
as estações das chuvas. 
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O trabalho realizado no cotidiano é visto como obrigatório e cansativo. As opções de lazer 

dizem respeito às possibilidades de acesso e controle do tempo livre. 

Para Hirata (2002), no caso das mulheres, diferentemente dos homens, nunca se 

constituiu uma clara separação entre tempo de trabalho e tempo de não trabalho dado que os 

espaços da casa e do trabalho permaneceram misturados. Isto porque, no imaginário social, o 

lugar da mulher sempre foi em casa. Esta representação reforçou o papel secundário da 

mulher no mercado de trabalho, no espaço público e nas atividades ligadas ao lazer. Esta 

forma sistematizadora de como se organizou os respectivos lugares femininos no mundo, 

possui um sentido imposto pela mentalidade patriarcal e pela cultura da divisão sexual do 

trabalho.  

No que tange às operárias da Fábrica Iracema, é comum a ocupação em outras 

atividades nos espaços e tempo de não trabalho. Entre as mais jovens, aparece uma jornada de 

organizar e/ou combinar as atividades da fábrica em um turno (de nove horas corrido) e os 

estudos em um segundo turno e algumas atividades como os trabalhos domésticos, ou ajudar 

os pais em um pequeno negócio (terceiro turno). Como foi narrado por Jade: 

 
Meu tempo é muito corrido. De manhã eu vou pra faculdade e saio as 11h00min 
horas. Volto pra casa, almoço quando dá tempo e depois corro pra fábrica. Meu 
turno é à tarde. Entro de 14h45min até as 22h45min horas. Quando eu posso ou 
tenho uma folga vou ajudar a mãe no seu comércio lá no mercado. Eu só paro de 
madrugada quando vou dormir, pois tenho que estudar e trabalhar o tempo todo. 
Quase não tenho tempo livre pra me divertir com meu noivo. Acho importante 
estudar para conseguir um emprego melhor, mas é muito corrido o que eu faço. É 
por isso que muitas garotas desistem de estudar e trabalhar porque não sobra 
tempo nem pra piscar os olhos. (Jade, 25 anos, solteira). 
 
 

O tempo de não-trabalho é contado como a existência do tempo de folga, aquele em 

que os indivíduos se abstêm das demais obrigações de produzirem e sustentarem-se. É nesse 

tempo que a canalização da energia humana é projetada para todas as suas experiências 

lúdicas, seus momentos de distrações, conversas, de férias, festas, comemorações, 

casamentos, aniversários rituais que promovem, em certo sentido, uma enorme satisfação no 

horizonte da vida humana. Infelizmente isto raramente tem acontecido, pois conforme analisa 

De Masi (2001, p.299) isto ocorre: 

 
Porque, infelizmente, todas as instituições que cuidaram da gente – a família, a 
escola e as instituições religiosas – nos prepararam, de uma forma obsessiva para 
trabalhar, negligenciando a educação para o lazer identificado só como consumo 
exibicionista, caro e perigoso. 
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Dessa perspectiva, a questão complica-se ainda mais quando se trata de aproveitar o 

tempo livre ou quando as operárias sobralenses têm hora de folga. Na maioria das vezes, estas 

operárias da Fábrica Iracema utilizam o tempo livre (folga) para o exercício de outras 

ocupações16. Aqui o estado civil e a quantidade de filhos contribuem diretamente para limitar 

e diminuir o uso do tempo livre. Com efeito, as mulheres operárias sobralenses que não tem 

filhos conseguem, às vezes, aproveitar as chamadas horas de folgas e usufruírem dos 

benefícios do lazer, apreciando mais as atividades de divertimentos, por terem mais tempo.   

Isto se percebeu através das narrativas. Observe a narrativa de Esmeralda: 

 
A gente sai da fábrica só os trapos. E quando chegam as folgas e férias eu me solto. 
Vou me divertir com as minhas amigas. Gosto muito de curtir, acho que vale a pena 
fazer tudo de bom: namorar, passear, tomar uns goles, rir e de soltar as frangas. 
Fora do horário de trabalho eu faço o que quero, e acho que ninguém pode impedir 
ou falar, se falam de mim eu nem ligo. O que vale é ser feliz enquanto estou jovem. 
(Esmeralda, 24 anos, solteira) 
 
 

Em relação à fala de Esmeralda, percebe-se que se destacam várias formas de viver e 

curtir a vida ou “soltar as frangas”, pois se percebe que, apesar de trabalhar muito na fábrica, 

mesmo “saindo aos trapos”, ela consegue aproveitar o tempo livre, as folgas e as férias para o 

lazer. Assim, é importante ressaltar que o caso de Esmeralda se difere dos demais casos 

narrados em função de ser solteira ou de não ter filhos. Este fato contribui para que ela possa 

vivenciar com mais intensidade suas dimensões lúdicas. 

 

                                                      
16 . Durante a pesquisa se observou que as operárias tinham outras ocupações do tipo vendedora, massagista, 

diarista, manicure, merendeira e costureira. É cada vez mais comum encontrar mulheres trabalhadoras que 
executam várias atividades para complementar a renda familiar. 
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Domingo de lazer no Barzinho no Clube (Foto: Márton Gémes) 

Por outro lado, as operárias que possuem filhos, sobretudo, aquelas que têm filhos 

ainda crianças, precisam de mais tempo para se dedicar a eles. Por isso, quase não usufruem o 

chamado tempo livre, mesmo que o apreciem, não conseguem aproveitar com os próprios 

prazeres. Elas vivenciam o chamado “tempo de família” e negam ou perdem o tempo pessoal. 

O conceito de “tempo de família” foi assim descrito por Harvey (2008, p, 188). 

 
O que Hareven (1982) chama de “tempo de família” é o tempo implícito de criar 
filhos e transferir conhecimentos e bens entre gerações por meio de redes de 
parentesco pode ser mobilizado para atender às exigências do “tempo industrial”, 
que aloca e realoca trabalho para tarefas, segundo vigorosos ritmos de mudanças 
tecnológicas e locacional forjados pela busca incessante de acumulação do capital. 
 
 

Assim como o tempo de família é aquele em que a mulher vive o abandono do seu 

ócio para cuidar dos outros, a mulher operária vai transferir boa parte de seu tempo livre para 

a devoção altruísta aos filhos e maridos. Por outro lado, a operária busca a satisfação de suas 

pulsões, fantasias e desejos, em um lócus de relações dinâmicas produzidas e incorporadas 

por meio dos seus ideais de liberdade e gratuidade. No entanto, devido à organização do seu 

tempo cotidiano imposto pelo trabalho, entrecortado também por um conjunto de obrigações, 

as mulheres operárias foram forçadas a subtraírem o lazer e sua dimensão subjetiva de suas 

vidas. 

A operária é educada por uma família que vem de um contexto social de baixa renda 

e ela começa a participar da vida dentro de um processo social que, dificilmente, é diferente 

do que ela viveu anteriormente. O modo como elas vivenciam e reproduzem a educação na 

vida familiar, este processo é importante, visto que afeta a sua maneira de viver e de 

relacionar-se com o mundo. A maneira de se comportar é obtida por meio do aprendizado das 

tarefas domésticas.  

Na visão de McClintock (2003), o trabalho doméstico estava ligado ao desempenho 

das tarefas domésticas pelas mulheres comuns, ele era realizado pelo esforço de muitas 

mulheres. Para essa autora, o trabalho doméstico foi a categoria que mais agrupava as 

mulheres: 

 
A limpeza e o gerenciamento de suas casas exigiam uma imensa quantidade de 
trabalho e energia das mulheres comuns. Mas a vocação de dona-de-casa era 
precisamente ocultar esse trabalho. A posição de dona-de-casa se tornou uma 
carreira em atos invisíveis. A vocação de uma esposa era não só criar uma família 
limpa e produtiva, mas também assegurar o habilidoso ocultamento de cada sinal 
desse seu trabalho. Sua vida se desenvolvia em torno do imperativo contraditório de 
trabalhar e torna invisível esse trabalho. (McCLINTOCK, 2003, p.55).  
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Na cultura ocidental, a menina é educada para tarefas domésticas, como costurar, 

cuidar da casa, cuidar dos irmãos mais jovens, cozinhar. Ao receber esse aprendizado, que é 

uma parte integrante do processo social repassado na formação das mulheres das camadas 

pobres da população, elas repetem os gestos do trabalho doméstico no trabalho operário. As 

mulheres se adaptam ao ciclo de vida reprodutiva em uma sociedade em que o seu tempo fora 

do horário da fábrica ou o tempo de não trabalho (formal) foi transferido para outros setores 

da sociedade, principalmente esse tempo foi transferido para as atividades e para as 

obrigações domésticas. Como narrou Diamante: 

 
Eu acordo 05h00min da manhã, faço o mingau para o bebe de sete meses, tomo 
banho, tomo café. Saio de casa quinze para as seis para o trabalho e volto as 
11h00min. Chego a casa e vou ajeitar o almoço do meu marido e dos meus filhos. 
Ajeito a menina para ela ir para escola e às 13h30min eu volto para a correria do 
emprego novamente. Eu saio da fábrica as 17h48min, chego em casa faço a janta, 
faço os serviços de casa, até a noite eu lavo roupa porque durante o dia não tenho 
tempo. O meu horário é muito corrido, o trabalho é bom, mas muito cansativo e 
toma muito tempo. E o tempo de folga eu trabalho dentro de casa, penso que tem 
mais trabalho em casa do que lá na fábrica. (Diamante, 23 anos, casada, mãe de 
duas filhas). 
 
 

Nesta narrativa, observa-se que o tempo de lazer de Diamante depende das atividades 

que ela desempenha ao longo de sua jornada de trabalho. Diamante atribui ao tempo de 

trabalho a negação do seu lazer. O desconforto do ritmo de trabalho dentro e fora de casa 

ajusta-se com eficiência de falta de tempo e desequilibra e desorganiza o tempo de lazer e a 

qualidade de vida da mulher operária.  

As trajetórias de vida das operárias, sujeitos dessa pesquisa, estão circunscritas em 

uma rede de relações sociais tanto dentro do mundo da fábrica como fora dele. A 

responsabilidade do lar e da educação dos filhos está sob a incumbência das mulheres. Existe 

uma correlação entre as esferas da divisão sexual do trabalho e da articulação entre o trabalho 

produtivo na fábrica e o trabalho reprodutivo na família e na sociedade.  

 

5.3 O ponto de partida 
Foi observado, durante a pesquisa, como as maneiras de organização dos tempos de 

lazer, destas operárias sobralenses, estão diretamente condicionadas e, às vezes, definidas, 

pelas próprias regras de organização do trabalho na fábrica e da divisão do trabalho 

doméstico. Verificou-se que, em alguns casos, existia a cooperação dos companheiros ou 

maridos nos trabalhos domésticos. Como foram narradas pelas operárias: 
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Sou casada e tenho dois filhos. Trabalho na Fábrica no segundo turno de 
14h45minm as 22h45min no setor de costura. Pela manhã faço os serviços de casa, 
o meu marido vai deixar os meninos no colégio e ele ajuda também nas tarefas de 
casa. Na minha folga, que é no domingo, quando eu não faço hora extra eu fico com 
a minha família. Tem domingo que nós vamos para o sertão onde meu pai mora. Lá 
passeio com meus filhos e tomo banho de rio e a noite eu vou para a igreja. (Safira, 
23 anos, casada, mãe de duas filhas). 
 
 
Sou casada e tenho três filhos, trabalho na Fábrica de 06h10minm as 14h45min no 
setor de serigrafia. O meu marido é cabeleireiro. Quando chego do trabalho vou 
terminar de fazer o resto das tarefas de casa e o meu marido às vezes me ajuda. No 
domingo de manhã vou para a missa com a minha família, quando chego vou fazer 
as tarefas de casa e a tarde gosto de ficar com a minha família e às vezes vou para 
casa de uma conhecida que mora na Fazenda Marrecos e assim passamos o 
domingo ao ar livre, cheio de árvores e animais. E vamos tomar banho de rio que é 
muito divertido. (Gema, 36 anos, casada, mãe de três filhos). 
 
 
Tenho cinco filhos e sou casada. Minha função na fábrica é de zeladora no setor de 
injeção. Eu trabalho no terceiro turno que é de madrugada de 23h00min até as 
7h00min. Fico limpando os banheiros, salas, a sala da supervisão, fico varrendo, 
pois o lema é limpar. Faço o serviço de limpeza nas duas fábricas. Desde que entrei 
a minha função sempre foi essa e já completou onze anos que eu trabalho na 
fábrica. O meu dia é cansativo. Às vezes não consigo dormir porque meus olhos 
secam e eu perco o sono. Passo o dia sem dormir, volto para trabalhar a noite sem 
ter dormido. Não que eu não tenha tempo para dormir, é porque os meus olhos 
secam e não consigo dormir. Ainda bem que eu tenho um marido desempregado. 
Ele está parado e me ajuda bastante dentro de casa. Ele faz as tarefas de casa, fica 
com as crianças. Meu marido faz o almoço. (Hematita, 37 anos, casada, mãe de 
cinco filhos). 
 
 

De acordo com as narrativas das operárias da Fábrica Iracema, foi fácil destacar que 

suas vidas são marcadas pelo esforço das atividades fabris e pelo tempo gasto nas atividades 

do lar. O tempo de lazer é derivado diretamente do tempo que resta quando “termina” as 

atividades cotidianas. O tempo de lazer é aqui representado pelo tempo de espera. O tempo de 

espera é o fim do tempo de privação, do tempo de trabalho e do tempo de cansaço na esteira 

do tempo cotidiano. 

Na fala de Safira, de Gema e de Hematita o tempo de lazer é dividido com as 

atividades em família. Nos três relatos acima, constatou-se o fato de que o marido auxilia nas 

tarefas domésticas, demonstrando uma divisão de tarefas. No caso de Safira, o marido, às 

vezes, realiza as tarefas de casa. O marido de Gema tem uma profissão que contribui para ele 

ficar em casa e dividir as tarefas domésticas e por último a situação de Hematita é uma ajuda 

forçada porque o marido encontra-se em situação de desempregado. 

O que há de marcante, nas narrativas, é que o mundo do lazer é um mundo 

constituído e administrado de maneira perversa. Ora, a operária promove o encontro dos 
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tempos de labuta, de casa, com o tempo de família, embarca no dispositivo da tripla jornada e 

ancora o beneficio do lazer no porto da família. 

Mas, por outro lado, nessa configuração que cada operária assume no decorrer de sua 

vida cotidiana, apresentam-se as diferenças e relações dos papeis de gênero relacionados aos 

desempenhos das atividades domésticas como um todo, que são relativas, por exemplo, ao 

modo de construção do tempo de lazer feminino e o ritmo de cooperação masculina. 

 
Pai sentado com bebê tomando banho de sol na calçada de sua casa (Foto: André Façanha)  

A posição de seus companheiros/maridos é de um ajudante ou cooperador nos 

trabalhos domésticos. Os maridos não estão ausentes no processo da divisão do trabalho 

doméstico, porém são apenas cooperadores deste. No entanto, a cooperação dos esposos em 

relação aos trabalhos domésticos é, sem dúvida, uma necessidade de classe. Por pertencerem 

às camadas de baixa renda ou assalariadas, eles não podem pagar uma empregada doméstica. 

Essa condição temporária de desempregado (por estar sem emprego o homem se dedica aos 

cuidados da casa) tende a reforçar a formação diferenciada para as tarefas reprodutivas e 

produtivas nas estruturas familiares destas operárias. 

No decorrer da pesquisa com as operárias de Sobral-CE, observou-se que algumas 

eram responsáveis pela chefia de família por pertencerem às camadas pauperizadas da 

população e terem um trabalho formal. No contexto pesquisado, o desemprego ou trabalho 
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precarizado é um dos principais fatores que influencia diretamente na organização das 

divisões de papeis, como a chefia/provisão é, em vários casos, administrada pelas mulheres e 

o cuidado dos filhos e a administração doméstica ficam ao encargo dos maridos ou 

companheiros. Daí percebe-se que a divisão sexual do trabalho não é uma instituição fixa 

entre homens e mulheres, em que predomina o modelo da família conjugal nuclear com chefia 

masculina. De acordo com o contexto de classe (particularmente as classes subalternas), esse 

modelo, muitas vezes, foi substituído. Sobre esta questão, analisa Macedo (2001 p, 59/60): 

 
Falar em chefia feminina foi durante muito tempo tratar do extraordinário. O código 
familista e hierárquico predominante na sociedade brasileira, no qual ao homem é 
atribuído o protagonismo em relação ao grupo familiar, não vem levando em 
consideração a dinâmica das famílias e os processos sociais que as colocam em 
constante transformação. Os papéis e funções desempenhados no grupo doméstico 
não podem ser vistos como fixos ou adstritos a um único modelo de família. Ao 
contrário, a depender do momento do chamado ciclo vital da família, a noção de 
chefe de família nos remetem, necessariamente, a uma diversidade de posições, 
lugares e papeis complementares na organização do grupo familiar, que se 
entrecruzam e demarcam relações de parentesco, gênero e geração. 
 
 

A reflexão sobre a organização familiar, a divisão de papeis sociais e distribuição das 

atividades relacionadas ao trabalho doméstico foi fundamental nesta pesquisa. Significou, 

sobretudo, o reconhecimento da relevância de uma análise capaz de compreender como a 

interconexão de fatores como jornada de trabalho, a divisão do trabalho doméstico, a 

criação/educação dos filhos e o tempo de família influenciam os processos de construção e 

aproveitamento do tempo livre e de lazer vividos representados pelas mulheres operárias 

sobralenses. 

Outro aspecto que ainda se deve ressaltar refere-se à familiarização com a submissão 

e com o sofrimento causado pela psicodinâmica do mundo da fábrica, que provoca um 

retraimento concêntrico da própria consciência das operárias que, muitas vezes, aderem a uma 

condição de normopatas. 

Essa normopatia é caracterizada por um sentimento de um conformismo com o 

sofrimento vivido, ou melhor, é uma espécie de naturalização do sofrimento imposto pelo 

outro. Pode-se exemplificar este tipo de sofrimento no mundo das operárias sobralenses no 

âmbito do trabalho fabril com as regras da manipulação instrumental do tempo, das 

convenções e da obediência à disciplina no exercício de suas funções. 

A jornada intensificada da atividade fabril acrescentada à hora extra demonstra como 

se processa a perda do controle do tempo de trabalho por parte das operárias sobralenses. O 

outro exemplo é o “banco de horas”, essa atividade imposta pelo capital consiste na realização 



 123 

de uma jornada de trabalho irregular para cobrir a hora extra, ou melhor, o banco de horas 

corresponde ao não pagamento das horas extras. Neste sentido, a escassez das horas de folga 

ou do tempo livre necessário ao descanso, e as atividades lúdicas das operárias não é 

vivenciado ou aproveitado como tempo das atividades espontâneas.  

A chamada hora extra, corresponde ao poder repressivo e racionalizante do mundo 

do trabalho: é a neutralização, por meio da intensificação do trabalho, do bem estar das 

operárias. A hora extra é percebida como uma espécie de cooperação forçada, por ser um 

sofrimento infligido a outrem. Segundo De Masi (2001), a hora extra é uma espécie de tortura 

cerebral praticada, na maioria das vezes, por empresas privadas. Este autor vê a hora extra 

como um sacrifício, pois além de ser estressante, ela sacrifica o tempo livre e negligencia o 

tempo de lazer das trabalhadoras. 

 As horas extras são extorquidas das operárias quando são forçadas a trabalharem nos 

feriados e nos finais de semana, com cargas excessivas de trabalho no processo produtivo. Na 

pesquisa, foi constatado muito sofrimento psíquico, as operárias da Fábrica Iracema, em suas 

narrativas, queixavam-se de que eram obrigadas a cumprirem as chamadas horas extras sob o 

efeito da ameaça de demissão: 

 
Na fábrica eu sou ajudante de produção, trabalho na parte sol17 fazendo desenhos 
para as sandálias. Os supervisores querem produção e não querem saber se você 
tem família, o que importa para ele é a fábrica. Eles dizem que é necessário nós 
fazermos horas extras ou acumular horas no banco de horas. É muito corrido e 
cansativo o meu ritmo de vida ainda sou obrigada a fazer hora extra nos finais de 
semana. Tenho que trabalhar para sustentar as filhas que tenho e se eu ficar em 
casa não entra renda. Pois se for só um trabalhando a renda é pouco para sustentar 
as crianças. Então o jeito é trabalhar os dois até nos domingos e o lazer fica de 
lado. (Diamante, 23 anos, casada, mãe de dois filhos). 
 
 

Na verdade, as operárias da Fábrica Iracema vivem numa situação de subordinação, 

medo e de sofrimento no mundo do trabalho. Estas mulheres operárias têm consciência das 

dificuldades reais que enfrentam e que são obrigadas a cumprirem as metas de produção e se 

quiserem permanecer no emprego. Às vezes, parece que as operárias tendem a acomodar-se à 

disciplina e à obediência de seu trabalho. Como aponta Foucault (1998, p.134), “forma-se 

então uma política de coerções que é um trabalho sobre o corpo, uma manipulação calculada 

de seus elementos e de seus gestos, de seus comportamentos. O corpo humano entra numa 

maquinaria de poder que o esquadrinha”. 

                                                      
17 Parte Sol é um determinado espaço da Fábrica Iracema onde é feito os desenhos de sandálias infantis (sol, 

moranginho, xuxinha entre outras). No início era conhecida como montadora. Nesta parte é a Fábrica Três, 
composta de vários processos de produção. Informações cedidas por uma operária da fábrica no dia 
10/11/2011. 



 124 

 Esse fato ocorre de forma constante na Fábrica Iracema. Lá o sofrimento implica na 

chantagem da demissão, isto acontece diariamente numa situação direta e transparente, 

realizada pelo grupo de gestores da fábrica. O medo da demissão é o sentimento que persegue 

a todas operárias, pois, devido à organização e à reestruturação produtiva da fábrica, nenhuma 

operária da Fábrica Iracema se sente segura no ambiente de trabalho. Fora do mundo da 

fábrica, as operárias não têm nenhuma garantia de conseguir outro tipo de trabalho. Hoje as 

constantes demissões geram um processo de difusão do medo e o aumento da angústia em 

muitos trabalhadores/as. Nessa classe social esses aspectos ficam mais visíveis, uma vez que é 

muito difícil viver as fontes de renda oriundas do trabalho assalariado. 

A demissão piora as condições de vida tanto no caso do operário como da operária. 

Sem trabalho, as operárias sobralenses acreditam no fracasso da vida e perdem a 

representação que fazem de si mesmas. Além de aumentar as privações das necessidades 

cotidianas, o desemprego esgota com as demais possibilidades de fantasiar com um mundo 

melhor.   

É bastante provável que, sem os contínuos ataques que têm sido efetivados pela 

classe patronal, além da situação de chantagem, de perseguição, de medo e sofrimento em que 

vive os trabalhadores/as através da precarização e flexibilização das relações de trabalho 

imposta pelo capital, o processo de desigualdades e subordinação das mulheres nas diferentes 

situações sociais tinha diminuído. Entretanto, é possível observar que os dilemas vividos 

pelos trabalhadores/as aumentaram, especificamente das operárias, devido aos esforços 

conduzidos pelo capital no sentido de destruir definitivamente com qualquer possibilidade de 

reivindicação e lutas organizadas pelas diversas categorias profissionais.  

 Efetivamente, a não reação coletiva, por parte dos trabalhadores, capaz de burlar ou 

sabotar as regras geradas pelo capital, aponta para o conjunto de problemas vivenciados pela 

esfera do capital e do trabalho. Com as perdas progressivas de direitos, o declínio da situação 

de estabilidade jurídica dos trabalhadores assalariados no interior das relações de produção e 

com a necessidade contínua do capital em reproduzir o processo de precarização, aumentou a 

tendência de buscar trabalho remunerado. Ou seja, com o estabelecimento de condições 

aviltantes de exploração e a reprodução dessas condições reforçaram o desejo dos 

trabalhadores em apostar ou investir no trabalho assalariado; considerando que os problemas 

estruturais do capitalismo, são responsáveis pela exclusão dos trabalhadores do mercado, a 

necessidade de ganhar a vida passou a ser prioridade na vida da classe trabalhadora.  

Na análise que Macedo (1986) realizou sobre a família operária, indicou que a 

inserção e participação no processo produtivo, a renda e o consumo são critérios cruciais para 
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a compreensão das avaliações do operariado acerca de sua própria condição. Ao compreender 

os mecanismos, a organização da vida familiar e outras dimensões da família operária 

paulista, Macedo (1986) revela que as famílias operárias organizam suas experiências e 

projetam sua vida futura a partir da situação de classe.   

Dialogando com Macedo, notou-se que a vida cotidiana das operárias sobralenses, no 

sentido da conduta e representação é permeada pelas situações de gênero, de classe, de 

trabalho e de tempo livre. É preciso, todavia, lembrar que a proposta do presente estudo 

ultrapassa as representações de classes, a partir do momento que este estudo teve a pretensão 

de compreender uma dimensão específica da vida operária. 

O tempo livre e o lazer foram bombardeados por todo tipo de atividade existente na 

vida da operária sobralense. Neste sentido, as operárias se preocupam com a falta de tempo 

livre e de tempo para a realização do lazer. Esta preocupação significa que o tempo livre 

representa, não apenas uma forma de praticar as atividades de lazer ou aproveitar esse tempo 

livre para o descanso, mas também uma maneira de exercitar domínio sobre a própria vida. 

Na narrativa Cristal descreve como é sua trajetória de sofrimento dentro do espaço do 

trabalho, como ela vivencia o tempo lazer e qual é a representação que tem do lazer: 

 
A vida na fábrica é muito cansativa, mal tenho tempo para cuidar de mim. Trabalho 
no terceiro turno de madrugada. Acho o horário muito ruim porque meu horário de 
dormir é na parte do dia. Às vezes não consigo dormir fico o restante do dia com 
muito sono e acaba sendo um tempo improdutivo para eu fazer outras atividades 
como estudar, por exemplo. Eu gostaria de estudar, mas não posso, acho muito 
corrido trabalhar à noite e estudar de dia com os olhos pesados de sono. É um 
sofrimento que só aguenta quem precisa do trabalho. Ah, meu lazer é no final de 
semana e nas minhas folgas quando saio com meus amigos para ir às festas. 
Quando saio me divirto bastante. Em casa gosto de assistir televisão e escutar 
música. Acho ótimo quando chega o fim de semana. Vou com minhas amigas 
passear de moto e à noite saio para o centro da cidade para conversar com meus 
colegas e paquerar. Adoro ir para as festas (show de banda de forró) e quando 
posso eu vou pra me divertir muito, porque eu gosto de dançar, de beber e de beijar. 
Lazer para mim é muita diversão, balada, ir para churrascaria, ir para os 
balneários na Serra da Meruoca ou no Açude de Jaibaras. É fazer algo diferente 
que eu não faço quando estou no horário de trabalho durante toda semana. Lazer é 
um sonho de ser feliz e de auto-realização, é fazer tudo para acabar com os 
sofrimentos da vida. (Cristal, 20 anos, solteira). 
 
 

Diante da narrativa de Cristal, a representação de tempo de lazer corresponde a um 

desejo de viver e desfrutar as horas livres a partir dos seus sonhos e desejos. Como se 

observou Cristal gosta de realizar o lazer participando de passeios e de ir às festas com as 

amigas. O lazer faz parte da vida de Cristal. Houve a supressão do estudo e devido ao horário 

de trabalho o sono ficou comprometido. Ainda assim, o que acontece na realidade de Cristal é 
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a importância que dá as atividades de lazer. Nessa narrativa ficou evidente a questão de que o 

lazer está mais presente no cotidiano das operárias solteiras. 

  As mulheres casadas, em termos de tempo e de espaço, usufruem de poucas 

oportunidades de praticar o lazer. O direito ao lazer foi ocultado pelo processo de divisão 

sexual do trabalho. Esse processo desempenhou diversas formas de resistência e luta das 

mulheres. Muitas mulheres tentaram abandonar, abdicar e até de destruir as funções de 

trabalhadora, esposa, dona de casa e mãe. Nos casos em que as mulheres demonstraram não 

aceitar essa desvalorização propagada pelo sistema social, elas geralmente foram cobradas e 

responsabilizadas pelos diversos problemas sociais.  

Essas questões foram abordadas, neste estudo, no sentido que se percebeu que existe 

uma responsabilidade desigual com os filhos. E, enquanto as operárias da Fábrica Iracema 

continuar se responsabilizando pelo que a sociedade como um todo deixou de fazer, mais 

deslocadas ficarão as atividades lúdicas em suas vidas. Esse fato foi observado na fala de 

Ônix: 

 
O tempo que eu tenho livre é para cuidar das minhas filhas. Eu prefiro ficar em 
casa com as minhas filhas do que sair para me divertir. Tenho pouco tempo pra meu 
lazer. Às vezes nós vamos merendar em uma lanchonete, vamos visitar um colega, 
mas é muito difícil, pois primeiro vem o cansaço, por último vem a diversão com a 
família. (Ônix, 32 anos, casada, mãe de duas filhas). 
 
 

Nesta narrativa de Ônix, percebeu-se que há um ponto em comum que unifica as 

trajetórias das mulheres operárias: o fato do cuidar do outro. O cuidar do outro representa que 

não há partilha nas tarefas de cuidar. As mulheres assumem responsabilidades demais e 

perdem a liberdade de viver a dimensão do lazer. Para Ônix o tempo livre é ocupado com as 

atividades de cuidar das filhas e consequentemente ela pouco consegue investir no seu lazer 

pessoal. 

 
Mãe observa crianças brincando no parque (Foto: Wellington Macedo) 
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Historicamente, as mulheres foram alocadas para o desempenho das tarefas 

simbólicas como: proteção, carinho, amor materno e cuidar dos outros. Frequentemente, na 

construção e luta pelo seu tempo livre, as mulheres operárias sujeitos da pesquisa, reservam 

um espaço de ação e de energia vital para a realização dos projetos do outro. O ethos da 

mulher operária é resultante das condições objetivas de classe. A dimensão do lazer e a 

necessidade de vivenciar o tempo livre foram incorporadas em última análise, na emergência 

da responsabilidade com os outros e projetados pela culpa. Sobre esse aspecto aponta Abrams 

(2001, p.154). 

 
De olho no prazer das outras pessoas, as mulheres estão sempre desviadas do seu 
próprio. Muitas vezes isto significa usar o tempo livre fazendo coisas que, para elas, 
não são tão agradáveis. É muito difícil abandonar essa noção de responsabilidade. 
Além de ninguém estar fazendo nenhum movimento para livrar-nos dessas 
obrigações - como os dados sobre quem faz o que na casa torna muito claro - o 
tempo de lazer em si não é visto, de modo geral, como um direito da mulher, e sim 
como algo que ela deve adaptar às suas responsabilidades com os outros. 
 
 

Nas diversas fases da formação e vidas das mulheres, elas aprenderam a servir aos 

outros. Na infância, as meninas fazem as tarefas de casa com a mãe, arrumam a casa cuidam 

dos irmãos mais novos. Na adolescência, as mulheres continuam a realizar (ou dividir com 

outra mulher: mãe, tia, avó) o trabalho doméstico. Nesta fase da adolescência, as coisas 

pioram para as moças, que fazem tudo para agradar os seus companheiros (amantes, amigos, 

namorados), pois para Abrams (2001, p.154.) “elas tendem a fazerem com que suas 

necessidades de lazer se adaptem às de seus companheiros, e modificam e adaptam suas 

preferências às deles”.  

Na realidade, o tempo de lazer das mulheres foi construído num eterno conflito entre 

as vontades, necessidades e as reais possibilidades de aproveitar as oportunidades de assumir 

uma atitude lúdica sem culpa. Para muitas mulheres, na infância esse sentimento de culpa 

com relação as suas práticas lúdicas não existia. A brincadeira e a diversão faziam parte do 

seu mundo infantil. Na infância o lazer aparecia como algo natural, o lazer estava no campo 

das necessidades, neste sentido o lazer não era uma escolha, e sim, o lazer é um direito 

inalienável de todos. O que acontece com esse direito ao lazer quando a mulher se torna 

adulta? Observe na narrativa de Topázio: 

 
Quando eu era criança eu brincava de tudo. De jogo de pega-pega, brincava de 
esconde-esconde, subia nas árvores para pegar as frutas, ia tomar banho de 
cachoeira ou no açude com meus colegas. Eu fazia todas as coisas de criança e me 
divertia muito. Eu fazia um balançador no cajueiro. Mas essa vida boa durou 
pouco, a minha infância foi muito curta porque eu fui mãe muito nova. Hoje eu me 
divirto menos, pois além do trabalho eu tenho que cuidar da minha filha. No sábado 
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que é a minha folga vou me divertir um pouco. Tomo as minhas cervejas com as 
amigas e o paquera. E levo a minha filha para tomar banho na cachoeira lá na 
Floresta. Tenho que dar atenção para ela já que passo a semana trabalhando. As 
minhas horas de lazer são muito poucas porque eu fico tão cansada, que quando eu 
posso, eu durmo. (Topázio, 25 anos, solteira, mãe de uma filha). 
 
 

Na narrativa de Topázio apresenta as sua trajetória de vida. No período da infância as 

brincadeiras faziam parte do cotidiano de Topázio. Depois que se tornou mãe a fase de 

divertimentos e brincadeiras diminuiu. O modo de vida dessa operária representa a 

culminância de um processo de desorganização e encolhimento de seu mundo lúdico, 

iniciando com a maternidade e acentuando com o tempo gasto no mundo do trabalho. O ciclo 

de vida de Topázio recomeça do ponto de partida da necessidade de brincar, viver e amar ou 

de conquistar o desejo de obter uma vida melhor onde possa tomar banhos de cachoeira, 

brincar e amar imensamente. 

Nas trajetórias das mulheres operárias sobralenses, percebe-se que sua energia 

criativa é gasta com uma série de atividades na sua rotina diária. As operárias de Sobral-CE 

raramente têm tempo para descansar, vivem sob pressão das mais variadas ocupações. O 

trabalho nunca termina (principalmente o trabalho doméstico). No momento quando as 

operárias dispõem o tempo livre, debruçam-se inteiramente no servir e raramente estas 

mulheres operárias sobralenses têm tempo para brincar, as necessidades lúdicas são sufocadas 

em vista da quantidade de funções e de tarefa que as mesmas desempenham. Além de que 

quase sempre, as operárias não se sentem autogratificadas pelo que fazem aos outros. 

Segundo Abrams (2001, p.155), o imperativo de servir torna difícil para a mulher tratar de 

suas próprias necessidades com seriedade suficiente para pô-las à frente das necessidades dos 

outros. Por que: 

 
A maior parte das mulheres, quando atinge a fase adulta, já aprendeu a viver na 
sociedade com a autonegação, o autocontrole e a autorepressão. Em outras palavras, 
formas que nos distancia da brincadeira. Aprendemos e fomos encorajadas a ter uma 
visão de nós mesmas como mulheres que é incompatível com a noção de nós mesma 
como sujeitos da brincadeira. Desde a infância, do momento do nascimento, o 
imperativo de servir e o requisito da autoconsciência social causam um grande dano 
à nossa capacidade de brincar, empreendendo uma guerra ao self-lúdico em todas as 
circunstâncias. 
 
 

Essa desestruturação do tempo e do espaço no mundo lúdico das mulheres operárias 

sobralenses representa uma forma de pressão para que as mesmas possam comportar-se de 

uma maneira específica. Ainda que as mulheres operárias possam se conformar com os papeis 

de satisfazer as necessidades dos outros em detrimento de suas escolhas pessoais e da sua 

qualidade de vida, o tempo de lazer é construído por meio da diferenciação por idade, sexo e 
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por classe social em nossa cultura. Neste sentido, o ócio tornou-se a fantasia dos desejos não 

realizados, uma energia criativa para poucos privilegiados, sobretudo daqueles que gozam a 

autonomia de guiar seus passos para o elevado mundo do equilíbrio e da preguiça. 
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6. Considerações Finais 
 

Neste trabalho, buscou-se realizar um estudo sobre o cotidiano da mulher operária. 

Vale lembrar que o interesse em investigar as mulheres operárias, das camadas populares da 

cidade de Sobral-CE, residiu no fato de que o contexto social e as condições econômicas 

influenciam diretamente na demarcação das práticas sociais e culturais vivenciadas pelo grupo 

estudado. 

A metodologia para a realização desse estudo partiu de uma análise qualitativa 

inspirada na abordagem etnográfica. A escolha de fazer uma pesquisa etnográfica ressaltou o 

interesse de compreender a cultura operária através da interpretação das práticas, hábitos, 

linguagens, representações, ritos e experiências do cotidiano das mulheres operárias da cidade 

de Sobral-CE. A observação realizada durante a pesquisa possibilitou a compreensão das 

questões relativas ao tempo livre e às atividades de lazer da vida das mulheres operárias. 

A tarefa de interpretar essas questões foi um momento peculiar, da experiência de 

campo da pesquisadora com o grupo das mulheres operárias sobralenses. Teve-se o cuidado 

ao entrar no cenário das personagens envolvidas na trama social, por levar em consideração as 

particularidades que se apresentam para pesquisas acerca do cotidiano operário onde tem 

lugar os interesses e jogos ideológicos. 

Em relação ao trabalho de campo foram estabelecidas relações que permitiram o 

acesso aos diversos espaços (público e privado) das operárias. A Fábrica Iracema, a 

vizinhança, a família, o parque, o clube e a casa foram caminhos percorridos durante o 

percurso da pesquisa.  Para a construção dessa tese foi tomado como ponto de referência as 

trajetórias de vida de vinte e duas operárias sobralenses. Para compreender o cotidiano das 

operárias foi necessário dialogar com literatura especializada produzida no âmbito das 

ciências humanas. 

Tratar das vivências dos tempos femininos, como tempo de trabalho, tempo livre, 

tempo de descanso e tempo de lazer teve repercussão, de certo modo, da dimensão marcante 

reveladas nas narrativas sobre as experiências e as representações de lazer. Compreender o 

significado do tempo livre, analisar sua organização e estruturação nas diferentes áreas da 

vida social das operárias da Fábrica Iracema foi o marco inicial no sentido de interpretar as 

práticas e experiências que constituem a cultura operária. 

A respeito da cultura operária brasileira, não se pode negar que o aumento das 

desigualdades das condições econômicas e políticas, das desigualdades nas relações de 

gênero, da não divisão do trabalho doméstico e da demarcação e do controle do tempo livre, 
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por parte do sistema produtivo fabril diminuíram ou até impediram a realização e o 

desenvolvimento das práticas de lazer do grupo estudado. 

Para estudar as multidimensões da vida cotidiana das mulheres operárias sobralenses, 

principalmente ao abordar as dimensões acerca das representações do tempo livre e do tempo 

de lazer desse grupo, levou-se em consideração que o processo da divisão social do trabalho e 

a articulação entre o trabalho produtivo e reprodutivo na vivência das mulheres operárias 

corroboram para a diminuição do tempo livre e dificultam na construção das práticas de lazer. 

  A análise do processo da divisão sexual do trabalho confirmou a investigação 

expressa, segundo a qual, o processo de formação das mulheres das camadas sociais menos 

favorecidas está associado a três formas de exploração: o trabalho assalariado na fábrica, as 

atividades domésticas no lar e as atividades de cuidar dos filhos. 

A propagação desse modelo de cultura, em que não há divisão do trabalho doméstico, 

reforça a continuidade dos mecanismos de conservação dos valores e costumes tradicionais da 

nossa sociedade. A manutenção das práticas de exploração da mão de obra feminina revela o 

declínio do aproveitamento do tempo livre na organização de cada etapa da vida da maioria 

das mulheres, especialmente as mulheres operárias pertencentes às baixas camadas sociais.  

No que se refere às regras e os valores que regulam a história da organização do tempo 

livre e das práticas de lazer das mulheres operárias, estão carregadas de contradições 

arbitrárias. Isto porque, nesse aspecto, o campo das dimensões sociais foi fixado às esferas das 

atividades laborais (mundo do trabalho) e das atividades lúdicas (o mundo do lazer) através de 

comportamentos renitentes às imposições sociais. O sistema de organização do tempo livre 

(feminino) das operárias sobralenses foi determinado pela absoluta necessidade de dominação 

e controle do capital sobre o tempo de trabalho industrial e o controle do período de tempo 

utilizado nas demais atividades fora do mundo do trabalho fabril. 

O desrespeito às operárias da Fábrica Iracema, com relação à jornada do trabalho 

produtivo, alimenta a continuidade da impossibilidade de utilização da apropriação do 

chamado tempo livre. De modo geral, as operárias sobralenses sacrificaram, no processo 

produtivo e no trabalho doméstico, as suas possibilidades e sonhos para desenvolver o mundo 

do lazer. Diante deste fato, compreendeu-se o significado do desafio de viver e trabalhar 

condicionado por um ritmo de precisão do cronômetro, do tempo controlado, da certeza da 

disciplina total, da racionalização do tempo, da multiplicação das mercadorias e da 

minimização da qualidade de vida, da alienação do sentido da vida humana em nome de uma 

sociedade produtiva e bestializante, que foi inspirada a partir de uma lógica racionalmente 

organizada dentro e fora do mundo do trabalho 
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Aqui, cabe, mais uma vez, lembrar que a industrialização alterou profundamente a 

vida da mulher. Uma vez que as mulheres operárias frequentemente são persuadidas, através 

de estratégias de controle social, a assumirem longas jornadas de trabalho. Os turnos de 

trabalho são cerca de nove horas diariamente. As mulheres foram desencorajadas de chamar 

atenção para si pelo ócio, pelo riso, pelas brincadeiras e atitudes lúdicas. 

A formação histórica da mulher na sociedade brasileira contribuiu para o 

desenvolvimento de suportes que favoreceram a propagação das desigualdades de classe e de 

gênero, justificando, assim, os níveis de exploração sofridos pelas mulheres nos espaços do 

trabalho produtivo na fábrica e nas atividades domésticas no lar. Este aumento da exploração 

da força de trabalho feminina, instalada no cotidiano das mulheres operárias, parece indicar, 

no conjunto das narrativas, um conflito latente existente entre o desejo de realizar atividades 

de lazer e a interdição desse desejo pelas circunstâncias encontradas na fadiga e o cansaço 

decorrentes das longas e intermináveis jornadas de trabalho. As diversas formas de atividades 

que propagam as vivências do lazer e que projetam o prazer são monopólio dos grupos 

privilegiados na sociedade contemporânea  

De fato, o que ocorreu, foi que com a inclusão da mulher nos espaços da produção 

fabril e a sua permanência (imposta) na realização do trabalho doméstico, a mulher sofreu as 

consequencias de não poder controlar o tempo livre ou de não dispor de tempo necessário à 

realização das artes e ritos para brincar e inventar o seu mundo lúdico. Quase sempre, no caso 

das mulheres operárias, em especial da operária casada que têm filhos, percebeu-se que os 

tempos que elas aproveitavam para as atividades de lazer ficavam mais restritos. Esta 

condição de esposa e mãe acelera o afastamento total do mundo lúdico, porque a mulher 

operária foi transformada em uma máquina sem tempo para participar, viver e inventar 

socialmente a dimensão lúdica.  

A maior parte das mulheres foi formada para satisfazer às necessidades do outro. Essa 

aprendizagem foi historicamente apropriada pelo sistema capitalista e patriarcal que ampliou 

de modo racional o controle do tempo feminino. A experiência de lazer feminina não foi 

considerada politicamente. Isto ocorreu principalmente quando o Estado deixou de elaborar as 

políticas públicas que atendessem às necessidades das mulheres, dos trabalhadores, das 

crianças e de outros setores da população em geral e quando as empresas capitalistas 

sonegaram os benefícios sociais como creches, salários dignos, acréscimos para salubridades 

da vida operária, assistência médica, folgas para o lazer, gratificações, garantias contra 

acidentes, garantias contra demissões. 
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 Em Sobral-CE, as mulheres operárias da Fábrica Iracema não dispõem de poder 

algum dentro do mundo fabril. O tipo de trabalho desempenhado no mundo fabril não 

proporciona um estado de satisfação, e ainda reforça a existência do sujeito divido entre a 

condição de sua objetivação e a projeção das vontades subjetivas. È na Fábrica o lugar da 

exploração sob o qual o sujeito (a operária sobralense) se encontra marcado pela divisão das 

tarefas e das funções fabris. Esta divisão do trabalho manifesta a ordenação do ritmo do 

tempo fabril que vai diretamente interferir na manifestação da ordenação dos demais tempos 

sociais. Esta demonstração de força e de controle do tempo da mulher operária tem 

desencadeado processos de angústia em todas as dimensões da vida cotidiana. 

Quando eventualmente uma operária se esgota do ritmo das longas jornadas de 

trabalho ou adoece dentro do setor fabril, os supervisores da produção procuram suprir a 

ausência da operária por meio da admissão de outra operária. As demissões são constantes na 

Fábrica Iracema. Este processo de demissão bloqueia qualquer iniciativa de reivindicação por 

parte das mulheres operárias e dos demais operários sobralenses. O rodízio de mão de obra 

ocorre dentro desse sistema fabril com a finalidade de não comprometer as metas que devem 

ser alcançadas pela empresa a partir do processo cambial com o mercado. 

 A pressa ou o tempo corrido das sociedades do trabalho é vivida com rigor e 

disciplina. A temporalidade das operárias da Fábrica Iracema é regida por muito trabalho, 

intermináveis horas de atividades de trabalho repetitivo. A paranóia do tempo de trabalho está 

expressa nos movimentos dos corpos das mulheres operárias. 

Nessa cadeia, foi preciso observar que existe um descontentamento das operárias com 

as extensas jornadas de trabalho, com a exploração da mão de obra, com a baixa remuneração 

e evidentemente com as tarefas domésticas. O descontentamento narrado pelas operárias com 

relação ao exíguo tempo livre para o descanso e para o lazer abrange a significativa crítica da 

forma como a divisão sexual do trabalho, na realidade pesquisada, comprometeu a trajetória 

feminina, açambarcando todas as esferas de tempo livre da mulher operária sobralense. Como 

o tempo livre é insuficiente para a operária sobralense viver o lazer e obter uma boa qualidade 

de vida, muitas operárias costumam desempenhar as práticas de lazer articulando-as com as 

necessidades do lazer coletivo da família. 

O caráter coletivo da atividade de lazer em família ou com os filhos ocupou um espaço 

bastante proeminente na representação das mulheres operárias sobralenses a respeito das 

dimensões de lazer. E isto ocorreu porque essas operárias encontram-se fortemente vinculadas 

às condições impostas pelas condições de classe e de gênero. Apesar do desejo pelo lazer ser 

um projeto de escolha individual, quase nunca é alcançado. Isso significa um 
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comprometimento da mulher operária com a família e uma forte tendência em reproduzir as 

velhas formas de divisões e funções sociais.   

Na análise das narrativas, no tocante ao tempo utilizado para as práticas de lazer das 

operárias de Sobral-CE, percebeu-se que há uma forte tendência a uma adaptação ao ritmo de 

trabalho fabril. Esta adaptação não condiz com o ideal de vida desejado pelas operárias, pois 

existe todo um processo regulador dos ritmos de vida das mulheres operárias. Este fenômeno 

aparece nas falas e no comportamento das operárias que apontaram que o tempo de lazer foi 

destruído pela corrosão crescente da correria e do cansaço físico de seu mundo.  

No que concerne às vivências de lazer das mulheres operárias, compreendeu-se que as 

relações sociais de gênero, aqui representadas pela desigual divisão do trabalho doméstico, 

baseiam-se na exploração do tempo feminino. O lazer apareceu como um privilégio de 

poucos. Principalmente quando se considerou os vários papeis que as mulheres assumiram e 

se responsabilizaram na multifacetada trajetória de vida. Como se tudo isso não bastasse, as 

mulheres ainda assumiram a dedicação, a responsabilidade e a culpa por todos. 

Na fala das operárias sobralenses, especificamente aquela relacionada ao tempo de 

lazer, ficou atribuído um sentido ligado à própria temporalidade do seu cotidiano na fábrica e 

no lar. A representação elaborada pelas operárias sobralenses acerca do lazer,  reforçou que há 

um vínculo existente entre a realidade do processo produtivo (o fazer operário), o mundo da 

casa e da família e o tempo da brincadeira, do lazer e do ócio. Pôde-se perceber que a 

construção e o reconhecimento do tempo livre pelo qual se expressaram as atividades de 

lazer- na vida operária- foram condicionados dentro de um contexto social situado a partir de 

uma relação de significados e de práticas. 

As práticas de lazer vividas e representadas pelo grupo pesquisado foram a chave para 

a compreensão do processo de desvalorização ou subvalorização da cultura feminina de 

matriz operária. Portanto, pode-se inferir que, quanto mais a condição social dos indivíduos 

está permeada pelo legado de classe e de gênero, mais próximo estes indivíduos estão das 

normas preconceituosas que os colocou em situações de grupos subalternos. 

A pesquisa apontou que o grupo de mulheres operárias sobralenses sofreu com as 

desigualdades de gênero e de classes. Estas desigualdades foram perpassadas historicamente, 

através de várias instituições sociais públicas e privadas nas esferas do trabalho, da família, da 

saúde, da religião, da renda, da educação, das relações de poder e do lazer. Há ainda uma 

característica bem marcante: as camadas sociais de baixa renda vão perdendo a saúde à 

medida que não conseguem usufruir o tempo livre. Assim, quando se pesquisou as mulheres 

operárias sobralenses que viviam na base da pirâmide social, logo se identificou que suas 
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vidas são construídas nas esferas de pouco lazer, muito trabalho, pouco descanso, muita 

pobreza, doenças e sofrimento. 

Esta percepção da falta de qualidade de vida no âmbito das relações sociais e 

principalmente nas esferas da divisão sexual do trabalho, entre as operárias da Fábrica 

Iracema mostrou que elas têm compreensão da dominação sofrida nas instituições sociais. O 

não reconhecimento da exploração ou a naturalização das desigualdades de classe e de gênero 

é um tipo de comportamento que impede as atitudes e as práticas institucionais da cidadania e 

melhoria da qualidade de vida das mulheres operárias.  

Conforme foi observado nesta pesquisa, o sofrimento representado pela perda do 

emprego formal na Fábrica Iracema correspondia ao sofrimento oriundo do processo de 

trabalho decorrente de uma multiplicidade de pressões caracterizadas pela flexibilização do 

mundo do trabalho. As pressões como insegurança, banco de horas, longas jornadas de 

trabalho, hora extra, discriminação funcional e baixos salários geraram desconfortos e 

sofrimentos na vida das operárias, desse buscou-se interpretar o mundo do lazer dentro desse 

contexto. 

A carga horária no ambiente de trabalho fabril, juntamente com a quantidade de 

tempo gasto nas demais atividades, ocupou boa parte do tempo livre das operárias 

sobralenses. Algumas posturas e atitudes com relação à responsabilidade de cuidar e viver 

para outros (filhos, marido, família e outras pessoas) alterou os sentidos e as estratégias de 

lazer individual.  

Diferentemente das operárias solteiras sem filhos, no caso das operárias casadas, 

separadas e solteiras com filhos, a vivência do tempo livre é sempre dedicada aos filhos e ao 

marido. Essas operárias estavam costumeiramente dividindo ou doando seu tempo livre para a 

família. O fato de serem casadas não significava que os maridos assumissem também as 

tarefas de cuidar dos filhos ou o dividir o trabalho doméstico. A divisão do trabalho 

doméstico, às vezes acontecia na casa das operárias, como uma espécie de conciliação que 

anunciava apenas o desejo de contensão de despesas e/ou quando os companheiros estavam 

em situação de desempregados. A tendência geral é a mulher operária realizar e garantir a 

organização das atividades domésticas. 

Ao que parece, mais do que preencher o sentido da vida e/ou ocupar o tempo livre das 

mulheres operárias sobralenses, as práticas de lazer desdobraram-se em sentido que permitiu 

compreendê-las como dimensões de construção de identidades individuais e coletivas na 

perspectiva de gênero. As práticas, aspirações, desejos e sonhos de lazer foram organizados e 

registrados dentro dos limites do universo de desafios, sofrimentos, possibilidades, 



 136 

construções, aspirações e lutas das mulheres operárias sobralenses. Portanto, esse estudo 

auxiliou no entendimento da representação dos tempos sociais do campo cotidiano das 

mulheres operárias sobralenses, através da análise das vivências do lazer a partir das reais 

condições de existência foi a chave para compreender as relações de gênero como 

desdobramento de formas desiguais, antagônicas e hierarquizadas.  

As relações sociais das operárias são constituídas através de redes de relações sociais 

dimensionadas pelo mundo da Fábrica Iracema, pelo mundo da família e dos demais parentes, 

pelas redes de apoio (posto de saúde, creche, igrejas entre outras), vizinhas e amigas, pelas 

práticas religiosas e pelas práticas de lazer. Em relação às atividades de lazer, as 

representações que as operárias fizeram acerca dessas atividades, não indicaram um 

aproveitamento do tempo livre em termos de usufruir ou materializar o tempo para as 

dimensões lúdicas. 

 A pesquisa mostrou que as mulheres operárias fazem com frequência quando estão 

com o tempo livre as atividades de lazer com os filhos e com outros membros da família e às 

vezes individualmente: passear no parque, fazer visita aos familiares e amigos, ir à igreja, 

conversar com as colegas e vizinhas, passear na cidade ou no campo, visitar os familiares, ir 

ao campo de várzea assistir aos jogos com os companheiros e amigos, ir tomar banhos de 

açude, de bicas ou cachoeiras aos domingos e feriados, ir aos bares e clube (do SESC/Sobral 

ou da Fábrica Iracema), ouvir música em casa, fazer festinhas de aniversários e batizados, ver 

novelas, realizar encontros com amigas, ir ao salão de beleza, caminhar no parque, brincar 

com os filhos, assistir filmes, participar das festas populares locais: boi, carnaval, xitão, 

quermesse e outras. 

Na realização das mesmas atividades de lazer, percebeu-se a existência de uma 

diferenciação significativa em termos proporcionais em relação ao contexto da utilização e 

aproveitamento do tempo livre entre as operárias solteiras sem filhos, das operárias solteiras 

com filhos e das operárias casadas. No caso, das operárias sobralenses casadas com filhos o 

tempo livre para o lazer é inferior ao tempo das operárias sobralenses solteiras sem filhos, 

ainda que se considere que todas as operárias que foram entrevistadas durante a pesquisa 

declararam que sentiam muita necessidade de tempo para brincar e se divertir. 

Como foi visto nas narrativas das operárias sobralenses, suscitaram algumas questões 

relacionadas ao cansaço, sofrimento, fadiga e pouco tempo livre e pouco tempo para o lazer. 

Essas questões trouxeram elementos que ajudou na compreensão do tempo livre e do tempo 

de lazer da mulher operária sobralense. O trabalho está inserido e faz parte do cotidiano 

dessas mulheres. Trabalhar é uma decisão, um direito e uma escolha, mas sofrer 
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cotidianamente no mundo do trabalho tornou-se uma espécie de tortura. O trabalho na fábrica 

absorveu e desagregou o tempo livre feminino, mutilou alguns projetos de vida e arrancou o 

direito de brincar das operárias sobralenses. 

 As narrativas representaram as dificuldades enfrentadas pelas mulheres operárias 

sobralenses de organização do tempo livre e das atividades de lazer. As operárias expressaram 

através das trajetórias de vida que era muito difícil traçar ou demarcar o caminho para chegar 

ao mundo das diversões e do lazer. Para elas é comum imaginar o lazer e o tempo livre como 

um difícil caminho com poucas chances de ser percorrido.  

O tempo livre e o tempo de lazer transformaram-se em dimensões de pequena 

visibilidade na vida cotidiana da mulher operária. Neste sentido esta tese mostrou a situação 

típica em que vivem muitas mulheres brasileiras. O estudo sobre o cotidiano das operárias 

sobralenses não teve a pretensão de fazer uma denúncia acerca da qualidade de vida das 

mulheres operárias do sertão nordestino. Porém este estudo poderá apontar novos caminhos e 

questionamentos que possibilitem o diálogo com estes aspectos do universo das mulheres. 
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ANEXO: As Operárias 
 

Operárias Idade 
Nº de 
Filhos 

Setor/ 
ocupação 

Escolaridade 
Outra 

ocupação 
Estado 
Civil 

Reside 

Ágata 28 02 Embalagem Médio doméstica Casada Vila União 
Água 

Marinha 
32 02 Colagem Médio doméstica Casada Pedrinhas 

Âmbar 25 01 Embalagem Médio vendedora Casada 
Sinhá 
Sabóia 

Ametista 20 00 Esteira Superior comércio Solteira 
Vila 

Recanto 

Brilhante 32 00 Embalagem Fundamental zeladora Casada 
Alto do 
Cristo 

Cristal 20 00 Pintura Médio comércio Solteira 
Vila 

Recanto II 
Diamante 23 02 Fresadora Fundamental doméstica Casada Junco 

Esmeralda 24 00 Colagem Fundamental comércio Solteira 
Terrenos 
Novos  

Gema 36 03 Serigrafia Fundamental doméstica Casada Sumaré 

Hematita 37 05 Limpeza Fundamental doméstica Casada 
Padre 

Palhano 

Jade 25 00 
Pintura/ 

Serigrafia 
Superior vendedora Solteira Expectativa 

Ônix 32 02 Colagem Médio manicure Casada 
Bairro das 
Pedrinhas 

Opala 34 04 Fresadora Fundamental doméstica Casada 
Alto da 

Expectativa 

Pérola 27 01 Esteira Médio manicure Casada 
Alto da 
Brasília 

Platina 27 01 Esteira Fundamental doméstica Casada Expectativa 
Prata 39 03 Esteira Médio doceira Casada Vila União 

Rubi 40 02 Embalagem Fundamental doméstica Separada 
Sinhá 
Sabóia 

Safira 23 02 Esteira Fundamental doméstica Casada 
Alto da 
Brasília 

Topázio 25 01 Esteira Médio manicure Solteira Junco 
Turmalina 24 00 Esteira Médio babá Solteira Vila União 

Turquesa 28 00 
Corte/ 

Costura 
Superior vendedora Solteira 

Terrenos 
Novos 

Zircônia 22 00 Colagem Fundamental babá Solteira Junco 
 


