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"Dos nossos medos  
nascem as nossas coragens, 

e em nossas dúvidas, 
vivem as nossas certezas.  

Os sonhos anunciam  
outra realidade possível,  
e os delírios outra razão.  

Nos descaminhos 
esperam-nos surpresas, 

porque é preciso perder-se 
para voltar a encontrar-se." 

(Eduardo Galeano) 



RESUMO 

 

Em sintonia com o processo de financeirização e mundialização do capital, que vem 
se intensificando em todas as latitudes do globo terrestre, o mundo do trabalho é 
perpassado pelas determinações dele advindas e também vem se (re)configurando 
a partir de inúmeras alterações expressas, por exemplo, na expansão desenfreada 
de formas de atividades laborais temporárias, terceirizadas e flexíveis, pelo 
crescimento da informalidade, conformando uma nova morfologia do trabalho. 
Contudo, independentemente da maneira como estas formas se expressam na 
materialidade concreta, há algo que as unifica: todas elas estão marcadas pela 
exponenciação da precarização e, consequentemente, dos inúmeros efeitos 
negativos na vida dos sujeitos que necessitam vender sua força de trabalho para 
sobreviver. Tendo em vista essa premissa, o presente trabalho se dedicou a estudar, 
nos marcos das particularidades brasileira de transição entre o fordismo e o 
toyotismo, o que denominamos de configurações compósitas das condições e 
relações de trabalho processadas no âmbito da indústria têxtil norte-rio-grandense. 
Para tanto, norteados pelo materialismo histórico-dialético, fizemos uso da pesquisa 
social em sua vertente qualitativa, com utilização de entrevistas semiestruturadas, 
além de revisão de literatura, pesquisa documental e utilização do caderno de 
campo. A partir das nossas incursões, podemos constatar que entre o lapso 
temporal que se estende da década de 1990 aos anos atuais, a indústria têxtil 
potiguar vem passando por um processo de sucessivas e intensas transformações 
em seu modus operandi, voltado mais especificamente para a organização e a 
gestão do trabalho provocando, concomitantemente, diversos rebatimentos para 
todo o operariado. 

 

Palavras-chave: Precarização do trabalho. Reestruturação produtiva. Indústria 
têxtil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

In line with the process of financialization and globalization of capital, which has 
intensified in all latitudes of the globe, the world of work is permeated by his 
determinations arising and also has been (re) setting from numerous changes 
expressed by example, in the unbridled expansion of temporary forms of work 
activities, and flexible outsourced by the growth of informality, forming a new 
morphology of work. However, regardless of how these forms are expressed in 
concrete materiality, there is something that unifies: all of them are marked by 
exponentiation of insecurity and hence the numerous negative effects on the lives of 
individuals who need to sell their labor power to survive. Given this premise, the 
present work is devoted to study, within the framework of the Brazilian particularities 
of transition between Fordism and Toyotism, what we call composite settings of the 
conditions and labor relations processed within the North river- textile industry 
Grande. To this end, guided by historical and dialectical materialism, we made use of 
social research in its qualitative aspect, using semi-structured interviews, in addition 
to literature review, information retrieval and use of field notes. From our raids, we 
note that between the time span stretching from the 1990s to the current year, the 
Natal textile industry has been undergoing a process of successive and intense 
changes in their modus operandi, geared specifically to the organization and labor 
management causing, concomitantly, several repercussions for the entire working 
class. 
 

Key-words: Precarious work . Productive restructuring . Textile industry. 
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1- Introdução: Recortando o “objeto” de investigação 

 

“O que eu procuro é o mistério incessante da 
vida e do sonho, a grande aventura quotidiana, a 

multiplicação das Imagens e dos ritmos” 
 

(José de Alamada). 
 
 
 

Em um texto anterior (TRINDADE & COELHO, 2012), relacionamos o 

processo de desvendamento da realidade por meio da investigação científica com 

aquele que guia os historiadores na tentativa de decifrar as esfinges. Continuamos a 

acreditar que o real está repleto dessas esfinges (problemas de pesquisa) e que as 

mesmas precisam ser observadas, estudadas, pensadas e desvendadas para nos 

permitir atingir a compreensão da realidade em sua dinâmica contraditória, na 

multiplicidade de suas imagens e ritmos. 

No presente estudo, a esfinge ou o problema de pesquisa que tentamos 

decifrar, para não corrermos o risco de sermos devorados – nesse caso, não por 

energias míticas ou sobrenaturais como aconteceu na Grécia, com a esfinge com a 

qual se deparou Tebas, mas, sim, pela processualidade histórica e pelas forças 

materiais que nela atuam – situa-se na intrincada rede de relações sociais, com suas 

minúcias e particularidades materializadas na situação de precarização do trabalho 

vivenciada pelos sujeitos1 inseridos na indústria têxtil Casa de Costura2, situada na 

Região Metropolitana de Natal, Estado do Rio Grande do Norte (RN). Promovemos, 

assim, esforços teórico-metodológicos e práticos a fim de compreender como o 

trânsito entre formas de gestão da força de trabalho (fordismo/taylorismo  

toyotismo) se apresentou, na particularidade brasileira, a partir das compósitas3 

                                                 

 

1
 Por certo, no âmbito da linguagem escrita, também se materializam expressões da desigualdade de 

gênero, contudo, na falta de uma nomenclatura mais adequada, ao longo deste trabalho, estaremos 
utilizando o conceito genérico de homem, compreendendo, portanto, todos os seres humanos, 
homens e mulheres.   
2
  No âmbito deste trabalho, preferimos, por questões de ordem objetiva, salvaguardar o nome real da 

indústria que nos serviu de mote investigativo. 
3
 Poderíamos falar de um hibridismo ou de hibridização na medida em que duas espécies diferentes 

de modelo de gestão da força de trabalho encontram-se unidos, de maneira particular, no âmbito da 
indústria têxtil potiguar. Encontramos, nessa realidade, elementos do fordismo adaptados ao 
processo de acumulação de capitais, configurando o fordismo à brasileira e, paralelamente, 
verificamos mudanças operadas com a inserção dos métodos inspirados na chamada acumulação 
flexível. Todavia, a opção pelo termo “compósitas” dá-se pela impossibilidade de, nos marcos de um 
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condições e relações de trabalho estabelecidas no âmbito industrial-têxtil norte-rio-

grandense.  

A escolha pela Casa de Costura não foi aleatória. Ao contrário, nos 

reportamos a esta empresa por ter se colocado, no cenário brasileiro e latino-

americano, de modo geral, como uma das principais indústrias do ramo, sendo 

responsável por empregar (precariamente!) milhares de trabalhadores. Segundo 

relatório da empresa, em 2007, fazia parte da Casa de Costura 15.623 funcionários. 

Em 2013, quando começamos nossa investigação, de acordo com informações 

advindas da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (FIERN), 

esse número decaiu para aproximadamente 11.775. E, nos dias atuais, ainda 

segundo a mesma fonte, o número, apesar de continuar expressivo em tempos de 

liofilização das fábricas, reduziu-se mais ainda: a empresa conta, hoje, com 9.447 

operários. Ou seja, 6.176 postos de trabalho foram suprimidos, em cerca de 9 anos. 

Na verdade, como poderemos comprovar no decorrer desta dissertação, as 

oscilações do número de empregados na empresa são constantes.        

Além disso, ressaltamos o fato de o seu surgimento datar dos anos 1950. 

Este tempo relativamente longo de existência nos permitiu contextualizá-la no 

processo brasileiro e potiguar de industrialização e, ademais, compreender melhor 

as estratégias de exploração da força de trabalho que foram sendo postas em 

prática ao longo destas décadas de produção têxtil, mediadas por tecnologias e 

modalidades de gestão do trabalho que acompanharam o ritmo das transformações 

no universo da produção industrial, na particularidade do Brasil. 

Assim, os fatores que concorrem para favorecer a materialização de nosso 

estudo, repousam sobre uma série de aspectos que, inscritos na totalidade4 da vida 

social, nos atingiram, em diversos momentos da vida, ora de modo mais velado, ora 

mais explícito; às vezes com maior intensidade e, em outras, nem tanto. Mas, uma 

                                                                                                                                                         

 

cruzamento híbrido, ser praticável a (re)produção das espécies – o que não nos parece ser o caso da 
forma pela qual se implementa a gestão da força de trabalho, cujos passos e a estruturação logística 
vai sendo realizada de maneira constante e dialética a partir das determinações que se espraiam com 
a produção e reprodução do modo de produção capitalista.  
4
 Salutar registrar, ainda, que todo o processo de investigação recorre, com bastante intensidade, ao 

estudo e análise de algumas categorias que, por isso mesmo, têm adquirido um espaço nuclear, 
central, para o entendimento da teoria marxista, quais sejam: totalidade, contradição e mediação 
(NETTO, 2011). Isso é verdade, na exata medida em que é esse arsenal de categorias que possibilita 
a compreensão do movimento de produção e reprodução do real e, portanto, do exame dos 
fenômenos sociais de maneira mais consistente, do ponto de vista teórico-metodológico. 
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coisa é certa: esses aspectos foram gerando em nós sentimentos os mais diversos, 

assentados em muitas indagações, porquês e inquietações, responsáveis por nos 

conduzir à elaboração da presente dissertação. 

De fato, pensamos que não poderia ser diferente, levando-se em 

consideração que a categoria geral que dá substância à nossa investigação é o 

trabalho – um tema a perpassar todos os tempos! Ele está presente e é sentido nas 

mais diversas esferas de nossas vidas: desde as músicas, filmes e poemas, 

passando pelas relações básicas estabelecidas em nosso cotidiano até os campos 

mais científicos. 

Nestes termos, nos diversos espaços da sociedade, o diálogo que se 

inscreve nesse campo temático é constante e isso demonstra, em certa medida, que 

nossas inquietações são compartilhadas, de diferentes formas, por outros sujeitos 

individuais e/ou coletivos. Assim, também entre a área das ciências sociais e 

humanas, na qual se localiza o Serviço Social, o estudo sobre o trabalho tem 

ganhado amplitude, inquietando diversos pensadores e intelectuais, constituindo 

objeto de investigação, sob diferentes recortes, da comunidade acadêmica de nossa 

área. 

Apesar da temática específica, ou seja, a precarização do trabalho no ramo 

de vestimenta, já ter sido explorada por outros pesquisadores em outras 

oportunidades5, alguns aspectos particularizam e justificam a relevância de nosso 

estudo, no atual período histórico. Registramos, a título de exemplo, a escassez de 

estudos voltados para a abordagem dessa problemática no âmbito do Rio Grande do 

Norte; a criação e desenvolvimento do Programa Pró-Sertão6 e, ainda, os esforços 

                                                 

 

5
 Ver, especialmente: MOTA, Ana Elizabete. A Precarização do Trabalho na Indústria do 

Vestuário: apontamentos sobre a realidade Brasileira e Portuguesa. Disponível em: URL: 
http://pascal.iseg.utl.pt/~socius/home.html. Acesso em: 19. Out. 2013.  AMARAL, Ângela Santana do. 
MACEDO, Roberta Soriano. QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES NO ARRANJO PRODUTIVO 
LOCAL DE TORITAMA: O PAPEL DO ESTADO E DOS AGENTES PRIVADOS. In: Revista Rede de 
Estudos do Trabalho. Disponível em: http://www.estudosdotrabalho.org/texto/gt8/qualificacao.pdf. 
Acesso em: 21 Out. 2013. 
6
 O Pró-Sertão é um programa desenvolvido a partir de uma parceria entre o Governo do Estado do 

Rio Grande do Norte, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (FIERN) e o Serviço 
Brasileiro de Apoio à micro e pequenas Empresas (SEBRAE) que tem como objetivo incentivar a 
instalação de facções têxteis em algumas regiões do interior do Estado, com o propósito de 
produzirem peças de roupas requisitadas por grandes empresas da área, a exemplo da Guararapes e 
Hering. O discurso dos defensores do programa pauta-se, fundamentalmente, no potencial para 
criação de empregos e fontes de renda, bem como no favorecimento do desenvolvimento industrial 
da região, senão, vejamos: “A indústria Guararapes se prepara para fixar 300 pequenas facções 

http://pascal.iseg.utl.pt/~socius/home.html
http://www.estudosdotrabalho.org/texto/gt8/qualificacao.pdf
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que têm sido empreendidos para entender quem são e como se expressam, 

enquanto grupo, o chamado “precariado” (Cf. ALVES, 2014; BRAGA, 2012; 

STANDING, 2013). Essas, dentre outras passagens, nos fornecem delineamentos 

singulares – os quais acompanham os episódios que movem o movimento histórico 

do real – e, ao mesmo tempo, nos balizam a realizar reflexões importantes, do ponto 

de vista do lugar e do sentido que o trabalho tem ocupado no Brasil, e no Rio 

Grande do Norte, em particular. 

No que tange especificamente a este segundo ponto – a expansão do 

Programa Pró-Sertão – não podemos negar que sua gênese e materialização foi 

fundamental, para nos fazer atentar para as possibilidades de investigação do 

“objeto”7, no ramo específico sobre o qual nos debruçamos, qual seja, o da indústria 

têxtil. Ele nos serviu de fonte de inspiração. Mas, é preciso advertir o leitor destas 

páginas: não constitui nossa intenção, nesta dissertação, explorá-lo mais 

profundamente.  

Ainda com relação aos debates sobre o trabalho, de modo genérico, 

sabemos que estes não datam de hoje. Com efeito, algumas teses ganharam corpo 

com a intenção de afirmar o fim do proletariado - como pretendeu André Gorz (1989) 

- ou, ainda, outras procuraram decretar o fim da centralidade do trabalho, como 

almejou Habermas (1994) com sua teoria da ação comunicativa, para citar apenas 

as mais polêmicas. Estas foram objeto da atenção de diversos autores como 

Antunes (2011), em sua obra Adeus ao trabalho? 

Mas, em contrapartida, também verificamos esforços teórico-analíticos que 

se colocam na contramão da linha ideológica burguesa de conceber o mundo – 

como o nosso! – que pretendem reafirmar o papel e o sentido do trabalho na 

sociedade contemporânea. Segundo Lessa (2012), a categoria aqui em apreço tem 
                                                                                                                                                         

 

têxteis, e a Hering, outra empresa do setor, pretende instalar 60 unidades fabris no RN. A previsão 
inicial é de que o Pró-Sertão consiga gerar aproximadamente 20 mil empregos diretos, produzindo 
150 mil peças por dia”. Disponível em: http://governo-rn.justica.inf.br/noticia/2013/08/pro-sertao-vai-
fixar-360-confeccoes-interior-estado. Acesso em: 21 Out. 2013. 
7
 Embora estejamos, nesta dissertação, utilizando a nomenclatura “objeto” para fazer inferência aos 

fenômenos sobre os quais estamos nos debruçando para investigar, como vem ocorrendo 
comumente no âmbito da produção das ciências sociais e humanas, precisamos ressaltar que, a 
partir de nossa perspectiva teórico-metodológica, quando nos referimos ao “objeto” estamos 
considerando-o como um objeto-sujeito. Isso porque não se trata de uma simples “coisa”, ou de um 
elemento imóvel e a-histórico, posto comportar a sociedade e suas relações sociais dinâmicas e 
contraditórias. Não se trata, portanto, de um “objeto” que conseguimos controlar ou manipular de 
acordo com nossas vontades e interesses pessoais, na exata medida em que se inscreve na dialética 
que rege a totalidade da vida social. 
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estado, há bastante tempo, sob os holofotes do universo intelectual. Para ele, o 

trabalho “[...] é já um tema filosófico da maior importância; sempre teve ressonâncias 

na educação, na ciência política e na economia e, mais recentemente, passou a 

constituir preocupação entre os Assistentes Sociais” (LESSA, 2012, p. 40).   

De fato, sabemos que a formação profissional do estudante de Serviço 

Social envolve a abordagem de diversas categorias, dentre elas, o trabalho, cujo 

entendimento é imprescindível para a capacitação de profissionais, que exerçam um 

“[...] rigoroso trato teórico, histórico e metodológico da realidade social e do Serviço 

Social [...]” (ABEPSS, 1996, p. 06), como consta nas Diretrizes Curriculares da 

Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) e que 

adotem a teoria social crítica capaz de propiciar a apreensão da totalidade social, 

em suas dimensões de universalidade, particularidade e singularidade (ABEPSS, 

1996).  

A reflexão sobre esse tema atravessa muitas discussões ocorridas em sala 

de aula e também em outros espaços de formação, haja vista a aproximação da 

concepção crítica marxista com a centralidade da referida categoria para o 

entendimento das relações sociais e, consequentemente, da “questão social” e de 

suas expressões polifórmicas, “objeto” sobre o qual intervém o Assistente Social. 

Nesse sentido, já nos esforços empreendidos para construir o nosso Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN), começamos a delinear algumas reflexões, a partir do estudo das relações e 

condições de trabalho dos professores que atuam no ensino superior público. 

Naquele momento, o nosso objetivo era compreender como as metamorfoses que 

vêm se desencadeando no mundo do trabalho afetavam esses sujeitos e, mais 

especificamente, aqueles lotados na Faculdade de Serviço Social, no período de 

2009 a 20128. A conclusão (ou interrupção) do estudo nos motivava a buscar 

avançar na pesquisa: o ponto de chegada que tínhamos alcançado se apresentava 

como um novo ponto de partida9. A princípio, nosso interesse realmente consistia 

                                                 

 

8
 Resultados parciais deste estudo podem ser visualizados na edição número 52 da revista 

Universidade e Sociedade (US). Cf. “Não vim pra ficar, estou só de passagem”: a precarizada vida 
dos professores substitutos da FASSO/UERN. Disponível em: http://www.andes.org.br/andes/print-
revista-conteudo.andes?idRev=40&idArt=193 
9
 Podemos identificar, no método em Marx, dois momentos que conformam o processo de produção 

do conhecimento, quais sejam: um ponto de partida, no qual o sujeito se depara com o empírico, ou 
seja, com as informações que lhe chegam de maneira imediata, direta; e um ponto de chegada, que 
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em dar continuidade e aprofundar aquela investigação já empreendida na 

graduação. Contudo, diversos fatores se interpuseram entre nossos anseios e as 

condições concretas para levá-los a cabo. 

Urgia, assim, a necessidade de pensar outro projeto, que resultaria então, 

numa nova dissertação. Tal necessidade nos permitiu realizar algumas reflexões 

sobre o significado do universo da pesquisa e sobre as implicações de, nesse 

contexto, aventurar-se a ser um aprendiz de pesquisador. Ora, se de um lado 

sentíamos a necessidade de formular uma nova proposta investigativa, de outro, a 

quantidade de vezes que havíamos ouvido pronunciarem que “o pesquisador deve 

perseguir um objeto” nos deixava receosos e, em certa medida, até nos 

amedrontava. 

Diante disso, algumas inquietações e questionamentos foram sendo 

formulados, através dos diálogos tidos, a despeito das intempéries, com minha 

orientadora, bem como das conversas e reflexões estabelecidas com outros sujeitos, 

que, de uma forma ou de outra, contribuíram não apenas para estabelecer o novo 

tema, como também para superar os medos e receios. 

Um, dois, três... Essa foi à quantidade de projetos esboçados, antes de 

construir a presente dissertação, na constante tentativa de fazer nascer uma 

proposta investigativa capaz de nos motivar e, ao mesmo tempo, ter relevância para 

ser desenvolvida no atual tempo histórico. Por vezes, essa indecisão nos fez perder 

a paciência. Mas, em que pesem todos os “aperreios”, esse período de tomada de 

decisão nos permitiu fazer reflexões importantes e ricas, que alteraram as visões e 

pensamentos nutridos incialmente.   

Mas, de muitas lições, ter mudado de “objeto” tantas vezes nos fez confirmar 

a ideia de que o pesquisador, realmente, precisa apaixonar-se, encantar-se por 

aquilo que se propõe a investigar10, pois, o exercício da pesquisa – ainda que, nos 

                                                                                                                                                         

 

expressa um estágio no qual o sujeito conseguiu formular uma interpretação ideal do movimento do 
real no pensamento. Com essa ação, o concreto deixa de ser puramente concreto, e transforma-se 
em concreto pensado no plano do pensamento. Mas, o ponto de chegada é, tão somente, um novo 
ponto de partida, ou de fazer a “viagem de volta”, como indicou Marx. A diferença é que dessa vez, o 
pesquisador não vai se dedicar a pensar acerca de seu “objeto” como representação caótica, 
incompleta e/ou obscura da realidade e sim sobre um “objeto” mais maturado. 
10

 Lembramos, aqui, das próprias motivações que incentivaram Marx a conduzir seus estudos. Dentre 
elas, está o amor, a paixão. Ora, o revolucionário alemão pensa o amor para além de um estado 
emocional em que pululam sentidos e sentimentos. Nosso velho barbudo o concebe em sua 
potencialidade criadora, potencialidade esta que pode modificar, ao mesmo instante, o sujeito 
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tempos atuais, venha sendo dificultado pelas diversas questões a perpassarem a 

construção do conhecimento crítico nesta sociabilidade, também tem seus ritmos e 

compassos determinados por diversas questões subjetivas e objetivas, questões 

essas que se referem a aspectos para além de prazos e demais exigências 

institucionais.  

A nova proposta elaborada se transformou, não sem muito esforço, nesta 

dissertação. E, embora circunscreva outro objeto, com particularidades distintas do 

anterior, nos faz reportar ao mundo do trabalho. Deste modo, somos levados a 

buscar o entendimento de algumas determinações, de caráter mais geral, que 

marcam as relações de trabalho nas sociedades capitalistas, algumas das quais já 

abordadas no estudo anterior. Por certo, desvendamos outras dimensões da 

exploração do trabalho, seus condicionantes fundamentais e secundários, suas 

formas de expressão no atual contexto histórico. Mas, não podemos esquecer que 

as indagações e questionamentos presentes na gênese e ao longo da pesquisa 

anterior foram, sem dúvida, fundamentais para fazer germinar em nós novos desejos 

e inquietações a nos motivar no rumo da concretização deste trabalho. 

Assim, a mudança de tema da dissertação em relação ao projeto 

originalmente submetido ao PPGSS/UFRN apareceu como possibilidade, ao longo 

do primeiro período do mestrado. Muitas inquietações foram suscitadas pela turma, 

no transcurso da disciplina questões teórico-metodológicas da pesquisa social, 

especificamente, no espaço destinado à apresentação e socialização preliminar de 

nossos projetos de pesquisa. A partir desse momento e, juntamente com as 

sugestivas e provocantes ideias surgidas no processo de orientação, pude ir 

verificando os horizontes e perspectivas que se apresentavam para mim, ao mesmo 

tempo em que redefinia os caminhos a trilhar.   

                                                                                                                                                         

 

individual e coletivo; vislumbra o amor na fuga da alienação (estranhamento) próprio da sociedade 
burguesa e, o que ele escreveu, apresenta total sintonia com o amor que ele nutriu pela classe 
trabalhadora em cada espaço que se fez presente ao lado dela. Como nos faz crer Leandro Konder 
(2004), a adesão de Marx a causa do proletariado não se deve, pura e simplesmente a uma escolha 
impulsionada por raciocínios lógicos. Há, como componente central nesse investida, a paixão! A 
paixão pela causa do proletariado! Em suas palavras: “[...] a adesão intelectual de Marx [...] à causa 
do proletariado não foi uma decisão friamente pensada. Antes de se fundamentar teoricamente, em O 
capital, sua concepção do papel da classe operária na revolução socialista, Marx encampou os ideais 
dela, emocionou-se com as reuniões a que compareceu em Paris (em 1844), impregnou-se de 
simpatia pelos operários socialistas que conheceu: ‘Para eles, a fraternidade humana não é uma 
frase oca e sim uma verdade; de suas fisionomias endurecidas pelo trabalho nos chega o brilho da 
dignidade humana’”(KONDER, 2004, p. 94). 
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A isso se somaram outros questionamentos decorrentes da implantação, em 

minha cidade (Cerro Corá, no interior do Rio Grande do Norte), de uma fábrica 

destinada a produzir itens de vestuário da marca Hering, num contexto no qual a 

possibilidade de geração de renda e emprego, sobretudo, para os segmentos mais 

jovens, camuflava as contradições e malefícios gerados pelas novas formas de 

produção, a se materializar naquele município11. Tanto que, do anúncio à atualidade, 

outras duas facções se estruturaram e absorveram uma boa quantidade de 

trabalhadores.  

Do ponto de vista das relações trabalhistas ali estabelecidas, sob o véu da 

criação de empregos e da geração de renda, sob o discurso do desenvolvimento do 

município, escondia-se e escondem-se ainda intrincadas redes de exploração do 

trabalho e de passivização do trabalhador. E essa tônica tem embalado a 

disseminação das facções do vestuário pelas cidades do interior potiguar, de modo 

geral. 

Outro fato nos incentivou a mergulhar nessa temática, qual seja: o interesse 

crescente pelo constructo teórico-metodológico a se desenvolver a partir do legado 

marxiano e daquele em processo de atualização por parte de expoentes filiados a 

esta tradição12. Ora, nas obras de Marx e Engels são construídos fundamentos que 

apontam, de um lado, para a centralidade do trabalho na constituição e 

desenvolvimento do ser social, servindo-nos, também, para descortinar as relações 

e condições de trabalho que se forjam nos marcos do capitalismo, e, de outro, para 

a importância do protagonismo político da classe trabalhadora no processo de 

                                                 

 

11
 Cerro Corá é um município de 10.916 habitantes, segundo o senso de 2010 do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). Trata-se de uma pequena cidade da região Seridoense, com área 
de 393,573 Km², cuja sede dista de 129.11 km da capital do Estado (Natal). 
12

 Como sabemos, a realidade nunca esgota as possibilidades de investigação e estudo e o 
movimento que nos permite sua compreensão ocorre mediante as muitas compreensões e 
formulações produzidas pelos sujeitos. Por isso, os intelectuais se dedicam, como expõe Ianni (1986) 
a saturar, reiteradamente, obstinadamente, incansavelmente, seus objetos de estudo. Ora, Marx 
dedicou à vida inteira a buscar compreender a sociedade burguesa – desafio que, inclusive, está 
posto à tradição marxista, que vem formulando explicações, a partir das alterações de diversas 
ordens pelas quais vem passando a sociedade. Assim, os avanços obtidos por meio dos estudos de 
Lênin – com seu conceito de imperialismo – e de Gramsci – com a teoria que afirma a existência de 
um Estado ampliado –, por exemplo, nos mostram que o processo de entendimento do real ocorre a 
partir da verificação e assimilação das alterações que se processam em cada conjuntura histórica. 
Por isso mesmo, o rigor teórico-metodológico ao pensamento de Marx e Engels não consiste em 
receber e aceitar, passivamente, todas as formulações que eles desenvolveram. Em verdade, ele 
consiste em incorporar, à análise da realidade, o rigor do método e não as formulações teóricas, até 
por que elas são historicamente determinadas. 
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derrubada das bases sóciohistóricas de sustentação do modo capitalista de 

(re)produção, desde sua gênese. 

De toda forma, o interesse por esta perspectiva não pode negar ou 

invisibilizar as dificuldades encontradas em meio à complexidade do aporte teórico-

metodológico marxiano, norteador de nossas análises e condutas, nos espaços de 

militância, na vida pessoal e do desenvolvimento da pesquisa. E essas dificuldades 

se apresentam, fundamentalmente, pelo receio de, em nossa escrita, fala ou ações 

estarmos, de um modo ou de outro, contribuindo para “desvirtuar” essa corrente 

teórica, alvo de tantas críticas, nas últimas décadas. 

Evidentemente, os ataques ao marxismo não datam de hoje; já se 

mostraram desde que as primeiras formulações produzidas tomaram corpo e vieram 

à tona. Todavia, na contemporaneidade e mais especificamente depois do fracasso 

da experiência de implantação do chamado “socialismo real”, no Leste Europeu, elas 

ganharam mais destaque, na exata medida em que foram (e estão sendo) muito 

corriqueiras as investidas feitas para alegar as incongruências e insuficiências 

teórico-metodológicas de Marx e de sua tradição. Por isso mesmo, afirmou Netto 

que, neste momento histórico “[...] ser marxista dá um pouco a impressão de ser um 

animal em extinção” (1990, p. 02). 

Nesse sentido, cabe-nos destacar que teimamos, neste trabalho –a despeito 

das limitações que reconhecidamente possuímos, do ponto de vista da nossa 

maturação intelectual – em defender a atualidade desta corrente para nos subsidiar 

no entendimento dos complexos, dinâmicos e contraditórios fenômenos a se 

reproduzirem por todas as latitudes do globo terrestre.  

E teimamos, não por acaso, mas porque a experiência cotidiana, nos 

espaços em que temos nos inserimos, tem contribuído para clarificar esta assertiva e 

fundamentar nossa escolha teórico-metodológica.  De fato, mais que nunca, as 

contradições a emergirem de uma sociedade marcada pela existência de classes 

sociais antagônicas do ponto de vista da posse ou não dos meios de produção; a 

ocorrência de sucessivas crises, ou melhor: de uma crise estrutural, longa e 

duradoura, conforme a análise de Mészáros (2009), dentre outras dimensões, 

evidenciam não apenas a validade e pertinência, mas a atualidade histórica das 

ideias da tradição marxista nesta conjuntura. 

Importa registrar que nosso interesse pelas construções forjadas por esta 

tradição é, em grande medida, favorecido e interligado às múltiplas ocorrências que 
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engendram a própria constituição do Serviço Social enquanto profissão, 

especialmente a partir do momento histórico em que se sucede o chamado 

movimento de reconceituação. Ora, este movimento explicitou para determinados 

segmentos que compõem a categoria a necessidade de repensar a prática 

profissional13 e, para tanto, rever seus fundamentos teórico-metodológicos. A partir 

desse amplo e contraditório movimento14, ocorre a adoção e incorporação da teoria 

social crítica de Marx, que, progressivamente, se torna hegemônica no seio da 

profissão, no contexto latino-americano e, particularmente, no Brasil. 

Desse contexto, merece destaque as condições criadas pelo Serviço Social 

brasileiro para pensar e propor um projeto profissional. A propósito, o presente 

estudo estabelece uma clara relação com o Projeto ético-político, ou seja, com o 

constructo teórico-metodológico elaborado no processo de disputa política no âmbito 

de nossa profissão a embasar a atuação profissional, em uma perspectiva crítica e 

em sintonia com a luta dos trabalhadores. Tal projeto tem como horizonte a 

transformação radical da sociedade capitalista e a construção de uma sociedade 

para além do capital, uma sociedade socialista.  

Em verdade, não conseguimos vislumbrar a concretização do princípio que 

defende a “opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção 

de uma nova ordem societária, sem dominação-exploração de classe (grifos 

nossos), etnia e gênero” (CFESS, 1993), sem o entendimento da situação de 

precarização do trabalho na atual sociedade, indispensável na construção coletiva 

de mecanismos para extingui-la. 

Igualmente, para nós, é expressiva e presente a dimensão política que 

compõe o método marxiano. Ao identificarmos o sentido dos esforços teóricos e 

metodológicos da tradição inaugurada por Marx e Engels para compreender as 

condições de gênese, desenvolvimento, crise e decadência do modo de produção 

capitalista, perceberemos que tais investimentos acontecem, certamente, com vistas 

a potencializar atitudes que concorram para permitir a supressão desse sistema. De 

                                                 

 

13
 “O questionamento social, político, os movimentos sociais e as novas exigências da acumulação do 

capital, a partir do pós-guerra, foram colocando o Serviço Social como profissão numa posição de a – 
contemporaneidade com o seu tempo, prestando favores, em vez de serviço, na base do consenso 
religioso da colaboração de classes” (FALEIROS, 1981, p.115). 
14

 Não podemos perder de vista que, inicialmente (e não por acaso), tratou-se de uma “aproximação 
enviesada”, apoiada sobremaneira em manuais e fontes secundárias que não permitiam, em muitos 
aspectos, uma compreensão correta das ideias marxistas. 
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fato, como defendeu Lênin, sem teoria revolucionária não há prática revolucionária. 

Isso significa que a descoberta das múltiplas determinações que definem e 

delineiam o real é imprescindível para instrumentalizar os sujeitos na condução de 

rupturas e transformações. Afinal, como o próprio Marx expôs na 11ª de suas teses 

sobre Feuerbach: “Os filósofos apenas interpretaram o mundo diferentemente, 

importa é transformá-lo” (p. 166, 2012). O sentido nutrido por esta tese, escrita na 

primavera de 1845, comporta a crítica aos neohegelianos e, principalmente, ao 

idealismo meramente especulativo, demonstrando ser essencial o modo como 

apreendemos a realidade para, então, transformá-la. 

Certamente, o respaldo e importância do protagonismo político para Marx e 

Engels se expressa na forma e no sentido que deram às suas próprias vidas. A título 

de exemplo, poderíamos relembrar de sua participação intensa na liga comunista, e 

na primavera dos povos, juntamente com Engels, cuja função na direção do Partido 

Social-Democrata alemão também merece destaque. No transcorrer dos tempos, os 

indivíduos que abraçaram a teoria social crítica também se envolveram na 

organização e articulação de muitas lutas. Lênin, Rosa Luxemburgo, Gramsci dentre 

outros sujeitos, são figuras emblemáticas.  

Neste sentido, nossa proposta de investigação situa-se na perspectiva de 

decifrar os determinantes de formas particulares de exploração do trabalho 

diretamente relacionados com o modo de ser e estar no mundo no atual tempo 

histórico – a era do consumo exacerbado – inscritas no âmbito da produção de 

mercadorias e, em especial, no setor têxtil e fabril. Sabemos que as múltiplas 

ocorrências sóciohistóricas vão, ao longo dos tempos, modificando a vida em 

sociedade, nos mais diversos espaços. Isso se cristaliza, também, nas 

transformações no processo produtivo que, por sua vez, incidem na conformação  

de novas relações, espaços e organização do trabalho. Ou seja, estamos pensando 

o objeto de pesquisa numa época recheada de inflexões e determinações 

responsáveis por complexificar, de modo intenso, o mundo do trabalho, resultando 

em variadas formas de superexploração do trabalho. 

 Este estudo tem ainda relação direta com a disseminação de modos de 

consumo, do efêmero como característica essencial das mercadorias e, assim, de 

todas as relações sociais, da moda, da aparência como suposta dimensão principal 

da existência, por exemplo. No caso em apreço, a indústria têxtil, a aceleração, 

diversificação e ampliação do volume de produção têm nítidas repercussões sobre 
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os processos, as condições e as relações de trabalho. Como podemos encontrar em 

sua página da internet, a empresa adota o conceito “fast-fashion”, o que significa, 

basicamente, agilidade na produção e na distribuição dos produtos.  Nesse sentido, 

nossa dissertação se volta para perceber, nos marcos das particularidades brasileira 

da transição entre o fordismo e o toyotismo, o que denominamos de configurações 

compósitas das condições e relações de trabalho processadas no âmbito da 

indústria têxtil norte-rio-grandense e, particularmente, na unidade fabril da Casa de 

Costura, localizada no Rio Grande do Norte. 

Faz-se mister ressaltar que nos interessa concretamente adentrar no 

universo do cotidiano dos trabalhadores do setor têxtil, especificamente onde se 

localiza uma das indústrias da Casa de Costura, para conhecer: como as formas de 

domínio e exploração do capital se consubstanciam nas relações de trabalho 

naquele espaço? Que estratégias são acionadas pelo capital, em tempos de crise, 

para reverter à tendência a queda da taxa de lucros no universo do setor têxtil? 

Quais as peculiaridades e determinações do processo de industrialização do RN e 

como elas se materializam no cotidiano dos trabalhadores desse ramo industrial? 

Que tipos e vínculos de trabalho são estabelecidos? Que implicações existem para 

os trabalhadores, do ponto de vista das condições de saúde e qualidade de vida? 

Quais as formas de enfrentamento e resistência têm sido desencadeadas pelos 

trabalhadores da unidade fabril?  

Como se nota, fora muitas as indagações que nos rondaram na escrita desta 

dissertação. Com efeito, a arte de construir-se pesquisador não pode ocorrer 

descolada de permanentes contestações, indagações e inquietações diante da 

realidade e, também, das formulações conhecidas a priori. Isso, por conseguinte, 

conflui para favorecer e proporcionar nossa autonomia intelectual.  

Certamente, as dúvidas e questionamentos cercam a vida de todos os 

sujeitos que procuram entender, com maior ou menor grau de intensidade, a 

realidade da qual fazem parte. Aliás, nossa inserção no mestrado demonstrou que, 

nesse espaço, isso acontece de maneira singular. Percebemos, nele, disputas de 

ideias e projetos se apresentando de maneira mais viva e “menos ingênua”. Na 

verdade, não acreditamos na neutralidade de nenhuma ideia. Todavia, em outros 

momentos da vida, determinadas noções se nos apareciam calcadas nesse tom, 

requisitando-nos pensar, refletir e desenvolver esforços intelectivos para 
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compreender, para além da aparência, na essência, os determinantes desta 

aparência e conseguir tomar posição diante destas. 

Ademais, não podemos esquecer que a produção de conhecimento se dá em 

meio à organização societal capitalista e é influenciada por seus valores e 

ideologias. Numa sociedade de classes, a exemplo da que vivemos, a aparência é 

fundamental para os que dominam, ao buscar situar na superficialidade todas as 

explicações do real, em suas mais diversas expressões materiais. Desse modo, os 

fenômenos aparecem camuflados sob uma carcaça que não revela a realidade 

como é. Para o pesquisador crítico15, impõe-se o desafio permanente de analisar 

para além da aparência, do imediato, da superfície e adentrar na essência, ainda 

que tal investida nem sempre seja fácil de sustentar socialmente, especialmente nos 

tempos que correm. Ora, como Lênin já nos levou a pensar, numa sociedade 

assentada na luta entre classes antagônicas não é possível à existência de uma 

ciência social “imparcial”. Assim, para ele:  

Esperar que a ciência fosse imparcial numa sociedade de escravidão 
assalariada seria uma ingenuidade tão pueril como esperar que os 
fabricantes sejam imparciais quanto à questão da conveniência de 
aumentar os salários dos operários diminuindo os lucros do capital 
(LÊNIN, 1913, s/p).  

  Isso significa que, no âmbito da produção de conhecimento, imprimimos 

interesses sociais e as perspectivas de mundo que nutrimos, ao mesmo passo em 

que também percorremos as vias para nos posicionarmos criticamente enquanto 

intelectuais engajados, comprometidos com a materialização do projeto societário 

que queremos construir. 

Ianni (1986) também nos alerta sobre os incômodos que o desenvolvimento 

do estudo crítico ocasiona aos estratos de classe dominantes, porque, segundo ele 

os objetos não são inocentes. “[...] Os objetos não estão soltos no espaço como [se] 

                                                 

 

15
 A crítica é um elemento bastante presente na teoria social de Marx e Engels, o que é facilmente 

observado se nos reportarmos às obras compostas, individual e/ou coletivamente: Para a critica da 
filosofia do direito de Hegel; A sagrada família ou A Crítica da crítica crítica; Para a crítica da 
economia política, dentre outras, são alguns exemplos desta assertiva. Mas, é importante indicar que 
o sentido dessa crítica reside, fundamentalmente, em promover uma forma de diálogo e debate que, 
vai à raiz, questiona, (re)interpreta e avança a partir do que está posto; é, nesses termos, um 
elemento que permite a fundamentação e estruturação do pensamento. Senão, vejamos: “A crítica 
arrancou as flores imaginárias dos grilhões, não para que o homem os suporte sem fantasias ou 
consolo, mas para que lance fora os grilhões e a flor viva brote” (MARX, 2012, p. 76). 
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eles estivessem saído do nada. Na verdade eles já estão carregados de significado. 

Então, a crítica precisa [rigorosa] passa pela ideologia, que, por assim dizer, recobre 

o objeto” (IANNI, 1986, p. 05). 

Daí a importância de não nos apoiarmos nas informações que nos chegam 

de maneira imediata, realizando um esforço de compreender as minúcias e o 

contexto em que cada fato se insere ou, em síntese: ultrapassar a aparência desses 

fenômenos, construindo, concomitantemente, vias para conhecer sua essência. 

Assim, para dar conta de responder aos questionamentos anteriormente 

elencados e, como corolário, produzir a dissertação ora apresentada, nos 

apropriamos de instrumentos de pesquisa necessários – regras, métodos, 

procedimentos, etc. a fim de materializá-la da melhor forma possível e, feito isso, 

explorar as mais variadas facetas do real e, especialmente, nosso objeto de estudo, 

na sua particularidade, nas suas singularidades, na perspectiva de totalidade16. 

Considerando a complexidade e as dificuldades próprias do campo de 

pesquisa a ser investigado e seguindo a dinâmica do método dialético, nossa busca 

de aproximações sucessivas com o real, no sentido de produzirmos explicações 

cada vez mais ricas e críticas sobre o fenômeno em foco, traçamos um percurso de 

investigação que compreende pesquisa qualitativa, com entrevistas 

semiestruturadas, revisão de literatura, trabalho de campo com registro sistemático 

em caderno de campo e pesquisa documental. Nossa escolha pela pesquisa 

qualitativa ocorreu posto que a mesma: 

 

[...] responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 
ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, 
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes o que corresponde a 
um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

                                                 

 

16
 Entendemos, por meio do método elegido, que, na sociedade, nada se encontra isolado. Ou seja, 

os fenômenos estão vinculados a um conjunto de mediações, de ordens diversas (econômicas, 
políticas, culturais, dentre outras) que, ao serem compreendidas, nos fornecem uma visão mais ampla 
e crítica da realidade, sendo preciso, por isso, ver o fenômeno estudado dentro de um conjunto de 
relações mais globais, das quais recebe determinadas influências (diretas e indiretas). Nesse sentido, 
ao perceber as ligações entre os diversos fenômenos postos na sociedade, entendendo, 
concomitantemente, a forma como os mesmos se inter-relacionam, caminhamos para obter um 
conhecimento na perspectiva da totalidade. Este, por sua vez, nos faz ultrapassar as formas 
imediatas com as quais os fenômenos se travestem quando nos debruçamos sobre eles numa 
primeira vista, como já havia elucidado Marx, em sua Introdução a crítica da economia política. Nesse 
sentido, conseguimos ir além da aparência e entender a essência dos objetos. Ou seja, esse 
movimento de apreensão do real, nos conduz do concreto ao concreto pensado. 
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fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 
variáveis (MINAYO, 1994, p. 21-22). 

 
 

Dessa forma, nos debruçarmos sobre um fenômeno social, complexo e 

repleto de visões e percepções. Aproximamo-nos dos sujeitos e analisamos suas 

falas, sentimentos e angústias. Buscamos entender o trabalhador em sua 

complexidade e riqueza de detalhes (ao menos o que nos será alcançável, dadas as 

diversas limitações a nos circundarem). 

Delimitar este caminho metodológico não foi uma decisão fácil, pois sabíamos 

das exigências que ele iria nos requerer em relação a aspectos como tempo e 

dedicação. A propósito, por ocasião do cumprimento da disciplina “Seminário de 

Dissertação” indicaram-nos a leitura de um estudo desenvolvido no âmbito do nosso 

Programa17, que teria alguma relação com a temática por nós desenvolvida. Fomos 

ao seu encontro e ao ler suas páginas, confirmamos que, de um lado pela limitação 

de tempo em virtude da ocupação profissional e, de outro, pelas próprias 

dificuldades inerentes ao campo, à pesquisadora necessitou redirecionar seu estudo 

em relação à proposta originária, ancorada justamente no estudo da precarização do 

trabalho no âmbito da indústria têxtil.  

A partir dessa realidade e de outros fatores com os quais nos deparamos 

cotidianamente, tomamos ciência dos desafios e das exigências que uma pesquisa 

desse tipo nos ocasionaria e passamos a projetar a melhor maneira de encaminhá-

la. 

Assim, depois do processo de definição e delimitação do objeto de 

investigação, outra questão se nos apresentou, exigindo-nos, sob pena de não 

podermos avançar na construção da dissertação, que fosse superada: tratava-se de 

como encontrar mecanismos capazes de nos permitir estabelecer contato com os 

sujeitos centrais para a pesquisa – os trabalhadores da Casa de Costura – a fim de 

produzir as informações necessárias. 

Tendo ciência de que qualquer investida para inserção em campo deveria ser 

bem avaliada e planejada, pensamos nas táticas e estratégias que poderiam ser 

utilizadas para não corrermos o risco de deixar nosso estudo ir “por água abaixo”, 

                                                 

 

17
 Trata-se da dissertação intitulada Trabalho e saúde na sociedade capitalista: uma relação 

inversamente proporcional, de autoria de Viviane Alline Gregório Azevedo, defendida em 2011. 
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fracassar. Ora, de imediato tínhamos plena convicção da impossibilidade de um 

contato direto com os responsáveis pela unidade fabril-têxtil que havíamos elegido. 

É até cômico imaginar pedir-lhes permissão para estudar as modificações nas 

formas de gestão do trabalho percorridas pela empresa e como elas interferem na 

precarização do trabalho daqueles que o realizam, no interior da fábrica. 

Cercados por esse problema, a nossa primeira alternativa para quebrar os 

muros que escondem a Casa de Costura surgiu em uma das tantas conversas 

travadas acerca de nosso então projeto de dissertação. Por coincidência, a pessoa 

com quem dialogávamos – um novo amigo que fizemos na Cidade do Natal – tinha 

relação com sujeitos desse espaço e se disponibilizou a nos ajudar a seguir em 

frente com nossa proposta investigativa. 

Em outro momento de diálogo, minha orientadora também conversou com 

uma pessoa com vínculos ativos na unidade a qual também expressou interesse em 

nos ajudar na investigação. Esta ajuda, de fato, realizou-se e ela nos foi 

fundamental, haja vista ter permitido a aproximação com diversas informações que, 

de um lado, nos ajudaram a reconstruir a história da empresa e, do outro, nos 

sintonizaram com diversos conhecimentos técnicos importantes para captar a 

realidade. Também no embalo das conversações ocorridas durante a disciplina de 

Seminário de Dissertação, nossos colegas gentilmente se colocaram para nos 

auxiliar e apresentar-nos alguns ex-trabalhadores da empresa que faziam parte do 

seu ciclo de amizades. Com estas possibilidades de articulação, ficamos mais 

tranquilos no que tange a exequibilidade da pesquisa. Depois disso, outros contatos 

foram surgindo e, com eles, a possibilidade de levar a cabo nossa investigação. 

Superados estas angústias e obstáculos iniciais, iniciamos nosso processo 

investigativo, realizando uma revisão de literatura e pesquisa bibliográfica, ou seja, 

procedendo ao mapeamento e leitura de algumas produções importantes; 

primeiramente, para termos certeza que o nosso problema dispunha de um acervo 

de obras acessível, em termos quantitativos, linguísticos e culturais capazes de nos 

permitir a materialização desta dissertação, como nos lembra Eco (2009) e, depois, 

para nos fazer pensar e refletir sobre a problemática proposta, servindo, assim, para 

“alimentar [nossos] conhecimentos, afinar [as] perspectivas teóricas, [bem como 

para] precisar o objetivar [nosso] aparelho conceitual” (LAVILLE & DIONNE, 1999, p. 

112).  
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Ora, foi preciso partir das referências já construídas na área, referências 

estas que nos forneceram subsídios importantes ao mesmo passo em que nos 

possibilitou dotar o trabalho de maior rigor e precisão científica. Para isso, 

estabelecemos diálogo com alguns autores, dentre os quais destacamos Karl Marx 

(1936, 1989, 1996), Friederich Engels (2004,2010, 2011), István Mészáros (2002, 

2009, 2009a, 2010), Antunes (2009, 2011), Sergio Lessa (1996, 2011, 2012), 

Giovanni Alves (2013, 2013a), Ruy Braga (2012), Florestan Fernandes (2005, 2008), 

Caio Prado Júnior (s/a, 2005) Ernest Mandel (1982, 1990), dentre outros. 

Utilizamos, ainda, a entrevista semiestruturada, ou seja, aquela 

materializada a partir de perguntas pré-formuladas, mas, que, ao mesmo instante, 

não se fecham em si mesmas. Esta escolha nos deu liberdade para, de acordo com 

o desenrolar das “conversas” estabelecidas, realizar questionamentos outros, não 

previstos a princípio no roteiro (ver apêndices) que foram fundamentais para 

conseguirmos captar importantes informações no que tange ao funcionamento e as 

condições e relações de trabalho no âmbito da indústria têxtil potiguar Casa de 

Costura. Ora, cada nova entrevista realizada ampliava os nossos horizontes e 

alargava a nossa compreensão sobre a dinâmica e rotina de trabalho dos operários 

entrevistados. Ampliamos nossos conhecimentos sobre a realidade e isso, 

consequentemente, permitiu-nos avançar na construção e aprofundamento de 

algumas questões.  

Tais entrevistas foram dirigidas tanto para os sujeitos que, então, 

trabalhavam na empresa, quanto para aqueles que já haviam passado pela 

experiência na fábrica. Esta medida se justifica, de um lado, pela elevada 

rotatividade de trabalhadores no espaço e, de outro, pelo fato de o contato com 

aqueles sujeitos que não se encontravam mais na indústria, ser mais fácil. Em 

verdade, sentimos que, em alguns contatos realizados com os trabalhadores ativos, 

regidos por um contrato de trabalho sem garantia de maior estabilidade 

empregatícia, eles não se sentiram tão à vontade para dialogar conosco sobre as 

situações vivenciadas na fábrica, sobremaneira aquelas que não se mostram como 

favoráveis – o que é inteiramente compreensível, dada a própria fragilidade do 

contrato de trabalho que os regulamenta. 

Elegemos, em principio, o número de seis (06) sujeitos.  Nossa intenção era 

a de interroga-los a partir de diferentes períodos históricos de desenvolvimento da 

indústria. Portanto, nossa proposta inicial era conduzir as entrevistas com dois 
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trabalhadores de cada uma das seguintes décadas: 1990, 2000 e 2010. A 

demarcação da década de 1990 dá-se por ser nesse momento histórico que, na 

particularidade brasileira, começam a se aprofundar os efeitos da crise estrutural do 

capital e, consequentemente, as investidas no plano da organização do trabalho, 

com vistas a contorná-la. As décadas de 2000 e 2010 mostram como as alterações, 

mudanças e rupturas foram se processando, conformando as chamadas relações 

compósitas de trabalho.  

No ir e vir da pesquisa e de nossas próprias condições objetivas, que 

também se alteraram significativamente com o nosso ingresso no mercado de 

trabalho, numa cidade diferente daquela onde se encontram os nossos sujeitos, as 

dificuldades de contatar os trabalhadores da Casa de Costura se elevaram. Todavia, 

conseguimos ultrapassar o número proposto inicialmente e abarcar, inclusive, 

trabalhadores de todos os setores da indústria pesquisada: costura, tecidos, 

serigrafia/tinturaria e acabamento. A ampliação do número de entrevistados só 

possível em virtude de uma ex-operária ter se colocado a nossa disposição para 

fazer contato com alguns sujeitos que faziam parte de seu ciclo de amizades e que 

moravam no seu bairro ou em outros próximos. Assim, Realizamos, ao todo, 10 

entrevistas com trabalhadores e ex-trabalhadores. 

Além destas, também fizemos contato com o Sindicato dos Oficiais Alfaiates, 

Costureiras e Trabalhadores nas Indústrias de Confecção de Roupas no Estado do 

Rio Grande do Norte. Tal contato se direcionou para a então presidente da 

entidade18. Por meio dela, fomos capazes de identificar os direcionamentos e 

delineamentos dos processos de luta e organização e como eles estão deixando de 

interferir positivamente nas atuais condições e relações de trabalho na fábrica, 

tomando-se por base o sujeito que trabalha.  

Resta salientar que, para preservar a identidade das pessoas que 

concordaram em participar da pesquisa, substituímos os nomes originais, não sem 

procurar estabelecer uma conexão entre eles, por outros. Assim, elegemos os 

seguintes codinomes: Annie Rosen, Ida Jacobowski e Rosey Safran, Dora, Rosey 

Sorkin, Sam Lehrer, Jacob Klein, Bennie Sklawer, Luiza Brancaccio, Maria Lavalle e 
                                                 

 

18
 Cumpre frisar que, em nosso processo de investigação, realizamos indagações sobre no que tange 

ao sindicato para os operários. Todavia, em nosso texto, tais relatos são escassos em virtude de a 
grande maioria deles não demonstrar interesse em aprofundar o debate sobre a organização política 
e sobre a entidade sindical, de modo geral. 
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Zuzu Angel. Com exceção dos três (03) últimos sujeitos, todas as outras pessoas 

eram operários e operárias da indústria têxtil Triangle Shirtwaist, localizada em Nova 

Iorque, onde eram, tal como as trabalhadoras da Casa de Costura, submetidas a 

extensas e duras ornadas de trabalho. Em 1911, no início do século XX, sucedeu-se 

naquela fábrica um terrível acontecimento: um incêndio alastrou-se pelo prédio, 

levando cruelmente a morte cerca de 146 jovens costureiras. O episódio marcou 

fortemente as pessoas à época e ainda nos dias atuais é aludido; inclusive, serviu 

de motivação para a eclosão de protestos e para a promulgação do dia internacional 

da mulher, em 8 de Março (Cf. GONZÁLEZ, 2010). 

Por motivos já mencionados anteriormente, optamos por também preservar 

a identidade de nossa informante, representante do sindicato. Elegemos Clara 

Zaquetim, como codinome. Nesse caso, todavia, cumpre assinalar que a relação 

entre os nomes não é precisa, do ponto de vista das posturas e visão de mundo. Ao 

voltar-se para o item 3.3, o leitor entenderá o porquê! 

Além da realização das entrevistas, também nos ocupamos no cumprimento 

de pesquisa documental. Debruçamo-nos, então, sobre o contrato de trabalho, bem 

como sobre regulamento interno da empresa e suas normas de segurança (Ver 

anexos I, II e III). Além disso, consistiu documento de extrema relevância nesse 

percurso, o cadastro industrial do sistema FIERN e, eventualmente, algumas 

matérias veiculadas no jornal Tribuna do Norte.  O estudo e a análise desse material 

trouxeram à tona diversos aspectos, alguns deles, inclusive, ainda estavam ocultos 

para nós, mesmo após a utilização dos outros mecanismos de pesquisa citados. Por 

isso mesmo, contribuíram satisfatoriamente, na ampliação de nossas bases de 

dados e na complexificação das análises que podemos realizar aqui.   

Dentro dos instrumentos de pesquisa utilizados, merece destaque ainda o 

diário de campo. Como o nosso contato direto com o ambiente físico da indústria 

Casa de Costura foi limitado, restrito, este mecanismo nos permitiu registrar o 

máximo de informações disponíveis ao nosso alcance. Nesse sentido, a reflexão de 

Gil (1989. p. 158) nos parece bem vinda. Afirma o autor: “[...] não são apenas as 

pessoas vivas que constituem fontes de dados. Muitos dados importantes na 

pesquisa social provêm de fontes de ‘papel’ [...]”. As informações mais substanciais, 

fruto de nosso diário de campo e que constam na dissertação, estão reunidas 

principalmente no item 4.2, em que tentamos resgatar a história e expor as atuais 

condições físicas e organizacionais de existência da empresa. 
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Depois de realizado este percurso metodológico, de nos aproximarmos da 

realidade, foi possível pensarmos como organizaríamos a exposição da dissertação. 

Ora, não custa lembrar que o desenvolvimento da pesquisa na ótica marxiana, 

conforma o processo sob o qual repousa, em um plano puramente formal, de um 

lado, o método de investigação, o qual se caracteriza pelo mergulho na realidade, 

bem como pela aproximação e reflexão crítica das múltiplas conexões e 

determinações dos fenômenos (mediação do pensamento) e, de outro, o método de 

exposição, que se configura como um momento no qual depois de realizado o 

esforço de conhecer a realidade, há a exposição de nossas conclusões (de caráter 

histórico); essa exposição deve acontecer não de um modo mecanicista e 

pragmático e sim apoiar-se numa construção crítico-reflexiva, por meio da qual se 

consiga captar a lógica, as contradições e o movimento da realidade. 

Noutras palavras: 

 
 
[...] A investigação tem de apoderar-se da matéria, em seus 
pormenores, de analisar suas diferentes formas de desenvolvimento, 
e de perquirir a conexão íntima que há entre elas. E somente depois 
de concluído êsse [sic] trabalho, é que se pode descrever, 
adequadamente o movimento do real. Se isto se consegue, ficará 
espalhada, no plano ideal, a vida da realidade pesquisada, o que 
pode dar a impressão de uma construção a priori (MARX, 1873, 
p. 16). 

 

 

Nesse sentido, pensamos a exposição de nossa dissertação em cinco 

seções, incluindo a introdução ora exposta, que condensa algumas informações 

sobre os objetivos e o alcance de nosso trabalho, bem como a relevância social e o 

percurso metodológico. Ao mesmo tempo, nela também enfatizamos nossa inserção 

nesse processo, pondo a nu algumas subjetividades e vivências de nossa 

construção enquanto pesquisador.  

Por sua vez, o a segunda seção aborda a categoria trabalho, chamando 

especial atenção para o status mercantil adquirido por ele com a emersão do padrão 

de desenvolvimento apoiado no modo de produção capitalista. Enfatizamos, 

também, as metamorfoses que vem impactando o mundo do trabalho (nova 

morfologia do trabalho) face às saídas burguesas em meio à crise estrutural do 

capital. 
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Na terceira seção, realizamos o esforço de mapear aspectos da formação 

sociohistórica brasileira, que se mostram centrais quando o que está em relevo é 

entender as particularidades do mundo do trabalho no Brasil, sobremaneira no que 

vem sendo denominado de “fordismo à brasileira”. Ainda neste espaço, trazemos à 

baila, a partir dos dados produzidos, a caracterização das condições e relações de 

trabalho na Casa de Costura. 

Posteriormente, na quarta seção, procuramos entender as singularidades e 

especificidades em se apoia o capitalismo no território nordestino e potiguar ao 

mesmo instante em que investigamos o processo de industrialização da região 

nordeste, situando o destaque do ramo têxtil nessa localidade para, então, 

posicionar os passos galgados pela Casa de Costura no Rio Grande do Norte, em 

meio a este contexto mais amplo. 

Finalizamos a dissertação com uma síntese que procura elencar as principais 

discussões realizadas, no que se refere à situação das compósitas condições e 

relações de trabalho materializadas na Casa de Costura em meio ao processo de 

transição dos modos de gestão da força de trabalho. Além disso, damos indícios de 

outros campos de investigação que se mostram como profícuos para serem 

desenvolvidos no atual tempo histórico. 

Antes de finalizar esta introdução, gostaríamos de fazer uma breve 

ponderação acerca da escolha do título de nossa Dissertação. A expressão “o fio da 

meada”19 está hipotecada ao advento da revolução industrial na Inglaterra, iniciada 

por vota da primeira metade do século XVIII. Nesse período, destacava-se a 

produção na indústria têxtil, e os trabalhadores tinham uma função direta na 

confecção dos tecidos: colocar a ponta do fio na máquina, no momento certo, para 

que ela pudesse, assim, produzi-los. Contudo, não raras vezes, esses trabalhadores 

não o conseguiam fazer, perdendo o fio da meada. 

No nosso trabalho, recuperar essa expressão faz sentido, de imediato, 

porque nos permite visualizar o trabalho rotineiro, repetitivo, cansativo, exaustivo... 

Mas acreditamos também ser possível dar-lhe um novo sentido. Em tempos de 

flexibilização e do desenvolvimento de novas modalidades de precarização do 

trabalho no universo das compósitas relações de trabalho, o fio da meada nos 

                                                 

 

19
 Disponível em: http://fca.pucminas.br/verbo/wp-content/uploads/2012/09/Agencia-Fio-da-Meada-

Manual-de-Identidade-.pdf. Acesso em: 08 Mai. 2014. 

http://fca.pucminas.br/verbo/wp-content/uploads/2012/09/Agencia-Fio-da-Meada-Manual-de-Identidade-.pdf
http://fca.pucminas.br/verbo/wp-content/uploads/2012/09/Agencia-Fio-da-Meada-Manual-de-Identidade-.pdf
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parece estar associado a um ser que se encontra emaranhado e dominado por esse 

barbante. Expressa, também, a correria, a instabilidade e a insegurança cotidiana 

que os homens e mulheres vivenciam para garantir sua subsistência, tentando 

sobreviver agarrando-se ao fio, por vezes escorregadio, o último fio de esperança. 

Nessas eras, perder o fio da meada, significa, metaforicamente, perder a própria 

vida. 

Esperamos, assim, que as análises e críticas desenvolvidas ao longo destas 

páginas, possam contribuir de alguma forma, para desemaranhar todos os sujeitos 

que vivem as agruras da precarização do trabalho, especialmente os do ramo têxtil. 

E, sem querer pretender demais, mas também sem perder a utopia tão necessária 

para alimentar nossos sonhos (ou, como diria Gramsci, aliando o pessimismo da 

razão ao otimismo da vontade), esperamos contribuir também para ajudar os 

trabalhadores e trabalhadoras a desviaram, permanentemente, do fio da meada, fio 

este que os acorrentam a uma vida sem sentido. Os trabalhadores precisam se 

agarrar e mover o fio da história que os conduzirá ao reino da liberdade, momento 

no qual, como apregoou o velho barbudo, o livre desenvolvimento de um, será 

condição para o livre desenvolvimento de todos. Nesse momento, então, encontrar o 

fio significará tecer outras teias, outra realidade... 
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2 – Sob a ponta da agulha: Trabalho e precarização na Casa de Costura 

Nosso estudo se inicia com a abordagem da categoria trabalho. Por esse 

motivo, poderiam nos indagar sobre os aspectos que nos levaram a aderir à opção 

teórico-metodológica de direcionar nossos esforços, redigindo algumas páginas 

sobre um tema tão bem explorado na literatura crítica, tanto no âmbito do Serviço 

Social quanto nas áreas afins. 

Avançamos aqui com a discussão de alguns elementos de resposta: 

primeiro, porque ao decidirmos estudar determinado objeto, não podemos tomar as 

categorias a nos subsidiar a partir de uma dimensão puramente subjetiva e, sim, 

buscar encontrar as que mais conseguem traduzir sua reprodução, ou seja, aquelas 

capazes de nos permitir compreender a própria dinâmica desse objeto de 

investigação. Ora, pensamos que o entendimento da situação de precarização do 

trabalho na indústria têxtil, na Casa de Costura, não pode acontecer sem antes 

demarcarmos o lugar e os sentidos históricos do trabalho. 

Ressaltamos, ainda, ser esta uma necessidade apoiada numa opção teórica 

e política, trilhada na tradição marxista, que busca reafirmar a centralidade desta 

categoria para a compreensão, numa perspectiva de totalidade, das complexas e 

contraditórias relações a perpassarem o ser social nos seus múltiplos espaços de 

criação e desenvolvimento. E, para finalizar, diríamos que esta categoria tem nos 

despertado o interesse há algum tempo. Todavia, tínhamos consciência de termos 

uma apreensão ainda insuficiente da mesma. Sentíamo-nos, então, instigados a 

entendê-la melhor, procurar saturá-la, enriquecê-la, buscando seus determinantes 

no real, tomado como totalidade.  

Além desta categoria, discorreremos, ainda nesta seção, sobre as 

configurações assumidas pelo trabalho, especialmente no curso do processo de 

crise do capital e das alternativas implementadas pelas classes dominantes na 

tentativa de contê-la, desaguando, dentre outras medidas, num processo de 

reestruturação produtiva e, consequentemente, na modificação das condições e 

relações de trabalho processadas no universo fabril-industrial e, mais 

especificamente na indústria têxtil. Situamos, ainda, como se consubstanciou a 

substituição do padrão fordista-taylorista para o toyotista, no cenário mundial, 

traçando, ao mesmo tempo, algumas demarcações das particularidades e 

singularidades expressas no nosso lócus de pesquisa.  
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2.1 – Dos alfaiates aos operários: Os sentidos e as configurações históricas do 

trabalho  

Em A ideologia alemã Marx e Engels (1998) desenvolvem a tese segundo a 

qual o pressuposto da existência humana está hipotecado às condições que os 

sujeitos possuem, no que se refere, por exemplo, às necessidades de alimentação, 

vestimenta e abrigo; ou seja, dos elementos fundamentais para viver e construir sua 

própria história. E, expondo isso, concluem: “[o] primeiro fato histórico é, portanto, a 

produção dos meios que permitem satisfazer essas necessidades, a produção da 

própria vida material” (MARX & ENGELS, 1988, p. 21).  

Essa análise leva-nos a crer que, os homens possuem necessidades 

historicamente determinadas e, para satisfazê-las, (atender finalidades), trabalham. 

É importante anotar que, nesse momento, estamos falando de uma forma de 

trabalho embasada no metabolismo de primeira ordem, segundo a formulação de 

Mészáros, representando espécies de “‘microcosmos’ reprodutivos socioeconômicos 

altamente auto-suficientes” (2009a, p. 102), mais precisamente num momento 

distinto daquele fomentado, hoje, sob a égide do modo de produção capitalista20. 

Através desse sistema natural, 

 

[...] os indivíduos devem reproduzir sua existência por meio de 
funções primárias de mediações, estabelecidas entre eles e no 
intercâmbio e interação com a natureza, dadas pela ontologia 
singularmente humana do trabalho, pelo qual a autoprodução e a 
reprodução societal se desenvolvem (ANTUNES, 2009, p. 22). 

 

De acordo com Mészáros (2009a), antes de instituir-se essa forma 

desmedida de controle sociometabólico inaugurada com o capital, observávamos, de 

modo geral, nos modelos de organização até então existentes “[...] um elevado grau 

de auto-suficiência (grifos do autor) no relacionamento entre a produção material e 

seu controle” (MÉSZÁROS, 2009a, p. 101). Dito de outra maneira, a produção 

                                                 

 

20
 Cabe ressaltar, contudo, que “ao contrário da mitologia apologética de seus ideólogos, o modo de 

operação do sistema do capital é a exceção e não a regra (grifos do autor) no que diz respeito ao 
intercâmbio produtivo dos seres humanos com a natureza e entre si” (MÉSZÀROS, 2009a, p. 96). 
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estava relacionada com a satisfação das necessidades de cada tempo, 

sobressaindo-se o valor de uso e não o valor de troca. 

As diversas formas de relação estabelecidas, os objetivos e finalidades 

postos num determinado período do desenvolvimento da história humana, estão 

diretamente relacionadas ao papel que cumpre o trabalho, em cada momento21. Nas 

diversas conjunturas e a partir de sua atividade criativa, o homem progride enquanto 

sujeito histórico, sempre tendo em vista, nesse processo, que o novo demonstra o 

resultado de um percurso já trilhado pelas sociedades anteriores a expressar e a 

gestar no concreto da vida consequências futuras, que dão substância à história e à 

existência humana (LESSA & TONET, 2011). 

Diante disso, importa-nos registrar, para não perder de vista o status 

conferido ao intercâmbio estabelecido entre homem e natureza, que o 

desenvolvimento do gênero humano enquanto complexo socioeconômico, político e 

cultural foi possível, fundamentalmente através das formas de trabalho realizadas no 

transcorrer dos tempos. Ora, na exata medida em que foi capaz de proporcionar 

sucessivos avanços, expressos nas rupturas das barreiras naturais e sociais 

existentes, o homem foi produzindo suas condições materiais e subjetivas de vida e 

se transformando pela via do trabalho. Corroborando com esta afirmação, Engels 

alerta que:  

 
Foi necessário, seguramente, que transcorressem centenas de 
milhares de anos [...] antes que a sociedade humana surgisse 

                                                 

 

21
 Em seus estudos, Engels (2004) discorre sobre a transformação do macaco em homem, dando 

ênfase ao significado do trabalho nesse processo de desenvolvimento. Para o referido autor, 
configura-se como fundamental o momento em que as formas primitivas de macacos começam a 
conseguir se movimentar sem a ajuda das mãos, órgãos até então indispensáveis ao ato da 
locomoção. Ora, com a autonomia desses membros superiores, deu-se, ainda segundo Engels, um 
passo decisivo na constituição do homem, na exata medida em que: “[...] a mão era livre e podia 
agora adquirir cada vez mais destreza e habilidade” (2004, p. 13). E, esse aporte em destreza e 
habilidade se complexificava cada vez mais, com o transcorrer dos tempos, através da forma, dos 
níveis de conhecimento e do domínio que estes seres passam a ter da natureza, de um lado e, de 
outro, das próprias interlocuções estabelecidas entre eles mesmos. Assim, nos estágios menos 
desenvolvidos da humanidade, ou, na “infância do gênero humano”, como nos sugere Engels (2010a, 
p. 37) ainda que se registrasse a execução de algumas atividades de trabalho primitivo para permitir 
sua subsistência – o que se dava, fundamentalmente, com a caça e coleta de recursos naturais, onde 
eles se apresentassem –, os sujeitos encontravam-se embalados por uma situação de miséria, 
engendrada pela própria ausência de condições objetivas e subjetivas para garantir o suprimento de 
suas carências. Com o desenvolvimento da agricultura, passa a existir a possibilidade de os grupos 
deixarem de ser nômades e se fixarem, por um maior lapso temporal, num determinado espaço, 
permitindo, consequentemente, romper a situação de miserabilidade extrema e favorecer, sempre 
com base no trabalho, sua reprodução bio-social. 
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daquela manada de macacos que trepavam pelas árvores. Mas, 
afinal, surgiu. E que voltamos a encontrar como sinal distintivo entre 
a manada de macacos e a sociedade humana? Outra vez, o 
trabalho. (ENGELS, 2004, p. 17). 
 
 

Nestes termos, esclarecemos que o trabalho acontece quando o homem 

explora as potencialidades que possui, através de sua força, bem como dos 

instrumentos que tem ao seu alcance (sejam eles primitivos ou mais elaborados), 

numa relação mediatizada com a natureza para suprir, de algum modo, suas 

requisições. Evidente, isto ocorre com a criação de valores de uso, ou seja, 

elementos socialmente necessários para os sujeitos. Essa relação mediada com a 

natureza, ou melhor, o modo como ela acontece, varia de acordo com a forma pela 

qual o homem pauta sua existência nos diversos momentos históricos. 

Assim, não podemos pensar a constituição do homem enquanto ser social e 

da sociedade, de maneira geral, descolada da natureza, entre outros fatores pois ela 

fornece a base e os recursos indispensáveis para que, mediante o trabalho, os 

indivíduos consigam atender suas necessidades. Dito de outro modo, a natureza é 

responsável por fornecer-lhes as condições elementares de sobrevivência. Nas 

palavras de Lessa (2011, p. 132): “[...] qualquer forma de sociedade seria inviável se 

ela não dispusesse da natureza como fonte dos meios de subsistência e de 

reprodução”.  

Certamente, por esse motivo, no início de Crítica ao programa de Gotha, 

Marx (2012) começa sua dissertação contrariando Lassalle, esclarecendo-nos sobre 

o lugar e o papel da natureza na construção e reprodução do mundo dos homens, 

afirmando ser ela (e não o trabalho, como defendia tal agitador do movimento 

operário alemão) a fonte de todas as riquezas existentes no seio da humanidade. 

Aponta, igualmente, que, o devir histórico move-se através da contínua e ininterrupta 

relação operada na relação sujeitos-natureza, instrumentalizados/orientados pelo 

imperativo de romper e ultrapassar os limites com os quais se deparam na 

cotidianidade da vida, em uma determinada etapa do seu percurso sóciohistórico. 

A necessidade de afirmar o lugar e a importância ocupados pela natureza se 

fundamenta na desmistificação dos ideários relativos à ciência burguesa – à 

economia política clássica, por excelência – que busca, a todo custo, ocultar ou 
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esconder o verdadeiro sentido do trabalho e dos complexos sociais22, mais “[...] 

precisamente do fato de que o trabalho está condicionado pela natureza e deduz-se 

que [a] força de trabalho tem que ser, necessariamente, em qualquer estado social e 

de civilização, escrav[a] de outros homens [...]” (MARX, 2012, p. 425). Em verdade, 

homens não sobreviveriam sem a contínua transformação da natureza, 

transformação essa, por intermédio da qual eles se produzem e, 

concomitantemente, reproduzem-se. Nas palavras de Marx, trata-se de um: 

 

 
[...] processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula 
e controla seu metabolismo com a natureza. Ele mesmo se defronta 
com a matéria natural como uma força natural. Ele põe em 
movimento as forças naturais pertencentes a sua corporalidade, 
braços e pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se da matéria 
natural numa forma útil para sua própria vida. (MARX, 1996, p. 282). 
 
 

Assim, para que haja essa transformação, o homem parte de necessidades 

que começam a ser satisfeitas com o desenvolvimento de ideias, suposições 

formuladas em sua mente, por deter a capacidade teleológica, isto é, a aptidão de 

projetar na imaginação (na esfera das abstrações), o que deseja, antes de 

materializar, de fato. Com efeito, desde o começo de seu trabalho, desenvolve suas 

ações orientadas para um determinado fim. Em síntese, através dele (trabalho) o 

homem constrói, no plano material, algo que está internalizado em sua mente, ou 

seja, o resultado de seu trabalho, nada mais é que um processo de externalização 

de seu eu. Desse modo, quando ocorre a objetivação dessas ideias, um “[...] novo 

ente [o resultado do trabalho] é inserido na malha causal já existente, passando a 

sofrer influências e a influenciar a totalidade do existente” (LESSA, 1996, p. 08). 

Por isso, quando há a concretização, no plano real, da escolha feita pelo 

sujeito no nível das ideias, consuma-se um momento no qual o objeto adquire certa 

autonomia e distancia-se de seu criador, fazendo com que, muitas vezes, ganhe 

                                                 

 

22
 Afirma o filósofo alemão: “O trabalho não é a fonte (grifos originais) de toda a riqueza. A natureza é 

a fonte de todos os valores de uso (que são os que verdadeiramente integram a riqueza material!), 
nem mais nem menos que o trabalho, o que não é mais que a manifestação de uma força natural, da 
força de trabalho do homem” (MARX, 2012, p. 425). Engels, por sua vez, também tece 
esclarecimentos nesse sentido. Diz ele: “O trabalho é a fonte de toda a riqueza, afirmam os 
economistas. Assim é, com efeito, ao lado da natureza. O trabalho, porém, é muitíssimo mais que 
isso. É a condição básica e fundamental de toda a vida humana” (ENGELS, 2004, p. 11). 
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contornos e desdobramentos não previstos a priori. Sobre isto, são esclarecedoras 

as observações de Engels (2004), ao alertar-nos sobre a denominada “vingança da 

natureza”23. 

Contudo, se de um lado a inter-relação homem/natureza faz vir à tona 

ocorrências inesperadas, também é verdade que, ao mesmo instante, contribui para 

favorecer, mediante essas experiências cotidianas, o surgimento de reflexões 

fundamentais para uma compreensão mais aprofundada dos nexos que definem a 

realidade em toda a sua dinâmica. Desse modo, leva-nos a conclusões cada vez 

mais universalizáveis. Para usar as palavras de Lessa e Tonet: “Observe-se como o 

‘período de consequências’ é importante. Ele fornece novas indicações e 

informações sobre a realidade e sobre o que foi produzido, possibilitando aos 

homens adquirirem conhecimentos até então sequer imagináveis” (2011, p. 46).  

Na medida em que os homens estabelecem essa relação com a natureza, 

em busca da sobrevivência, há uma dupla transformação: de um lado, da própria 

natureza, em suas dimensões físico-orgânicas; de outro, do homem em si, que, por 

meio dos desafios encontrados nessa “troca de substâncias com a natureza” - para 

usar as palavras de Marx (1996, p. 39), se modifica, na medida em que adquire 

novos conhecimentos e cria novas situações. Neste processo, de acordo com Lessa 

(1996, p. 05), “[...] toda objetivação resulta em novos conhecimentos e novas 

habilidades - sendo breve, em novas possibilidades, e por isso ao transformar a 

natureza, o indivíduo também se transforma”. Com estes apontamentos, portanto, 

acreditamos ter os elementos teóricos precisos para afirmar ser o trabalho o 

fundamento ontológico do ser social, na medida em que “[...] não pode haver 

existência social sem trabalho, ainda que certamente a existência social não se 

resuma a ele” (LESSA, 1997, p. 06). 

É preciso ter claro, todavia, que, no âmbito da natureza, se desdobram 

inúmeros processos físico-biológicos os quais obedecem a leis inerentes à própria 

natureza, que acontecem independentemente das vontades e interesses dos 

homens. Em verdade, trata-se de uma causalidade posta, ou melhor, de um 

“princípio automotivo que repousa sobre si mesmo” (LUCKÁCS, 1978).  
                                                 

 

23
 Afirma o autor, referindo-se aos fatos ocorridos em algumas regiões do globo, como Mesopotâmia 

e Grécia: “[...] os homens que [...], devastaram os bosques para obter terra para cultivo sequer 
podiam imaginar que, eliminando com os bosques os centros de acumulação de reserva de umidade, 
estavam assentadas as bases da atual aridez dessas terras” (ENGELS, 2004, p. 23-4). 
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Assim, a interferência do homem, nesse universo, por meio da prévia-

ideação e posterior objetivação via trabalho corrobora para promover a 

transformação do mundo natural em social e, quanto mais observamos o 

desenvolvimento das forças produtivas, maior é a complexificação desse processo e 

as relações sociais que se conformam. Não podemos esquecer, todavia, o fato de 

que o ser social é: “[...] ontologicamente distinto da natureza, mas essa distância 

apenas pode surgir e se desenvolver numa complexa articulação com o mundo 

natural, pela qual este último é constantemente submetido a transformações 

teleologicamente orientadas” (LESSA, 2012, p. 57). 

É preciso enfatizar, ainda, que o desenvolvimento do trabalho dá ao homem 

a possibilidade de escolha entre alternativas concretas, estando por isso, 

intrinsecamente relacionado à liberdade, aqui entendida como a capacidade dos 

sujeitos de avaliarem as opções e caminhos mais convenientes para atender a suas 

finalidades. No momento do pôr teleológico, o sujeito precisa optar por um caminho 

ou outro, por este ou aquele material. E, com o aprofundamento e desenvolvimento 

da sociedade, este ser também passa a pensar, para além de si e das questões 

mais imediatas que lhe são postas, numa dimensão humano-genérica, ou seja, nas 

possibilidades e interferências que seus atos podem acarretar para outros indivíduos 

e/ou grupos. A liberdade, portanto, em sua dimensão ontológica, diverge da 

configuração que ganha no marco da sociedade capitalista, pela qual tem sua 

significação restrita à liberdade de venda da força de trabalho.  

Assim, dotamos o trabalho de um estatuto de complexidade, de tal forma 

que só pode ser desenvolvido pelos seres humanos. Entendemos que as atividades 

realizadas por outros animais atendem a um processo biológico que lhes é inerente, 

pré-estabelecido, ou, nas palavras de Netto e Braz (2008, p. 30), realizado “[...] no 

marco de uma herança determinada geneticamente [...]” sem que possam imprimir, 

nesta ação, sua subjetividade, como acontece com os homens e mulheres. Por 

exemplo, em todas as latitudes do globo, as colmeias produzidas pelas abelhas, 

serão as mesmas ou, quando existirem diferenças, serão mínimas. Não é o caso do 

homem, que consegue arquitetar moradias, em um leque de simples barracos a 

gigantescos e suntuosos palácios, conformando um processo de mudança e 

desenvolvimento constante. Então, por meio desse atendimento de finalidades, 

através do trabalho, percebemos uma acentuada diferença entre o homem e a 

natureza. Ele se faz único, distinguindo-se dos outros seres e a ultrapassa, realiza 
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um salto ontológico. Para confirmar nossa discussão, acreditamos ser esclarecedora 

a afirmação de Marx, na qual nos deparamos com uma comparação entre a abelha 

e o arquiteto. Nesta comparação, o trabalho é concebido como uma atividade que:  

 
[...] pertence exclusivamente ao homem. Uma aranha executa 
operações semelhantes às do tecelão, e a abelha envergonha mais 
de um arquiteto humano com a construção dos favos de suas 
colmeias [sic]. Mas o que distingue, de antemão, o pior arquiteto da 
melhor abelha é que ele construiu o favo em sua cabeça, antes de 
construí-lo em cera. (MARX, 1996, p. 283). 
 
 

Assim, de maneira geral, podemos distinguir ou diferenciar os homens dos 

demais animais porque detectamos, nesses primeiros, a existência de um saber, ou 

melhor, de uma consciência a lhes mover e orientar nas diversas escolhas e ações 

realizadas no dia a dia. Voltando à discussão d´A ideologia alemã, Marx e Engels 

(1998) afirmam ainda que os homens, em si, conseguem captar essa diferenciação 

quando gestam as condições materiais de sua sobrevivência. Em suas palavras: 

“[...] eles próprios começam a se distinguir dos animais logo que começam a 

produzir seus meios de existência, e esse passo à frente é a própria consequência 

de sua organização corporal” (MARX & ENGELS, 1998, p. 10). 

Corroboramos a ideia de que ao trabalho se somam outros elementos 

imprescindíveis para o desenvolvimento do homem em sociedade, como a 

linguagem e a sociabilidade, esta última entendida aqui como o conjunto de relações 

entre os seres sociais que compõem a totalidade da vida social. A partir das 

reflexões de Netto e Braz (2008), pensamos que o trabalho não pode acontecer de 

maneira isolada, ou seja, feito por sujeitos de maneira individual. Assim, ele supõe a 

inter-relação entre os seres do gênero humano. Isso, por sua vez, requer a 

existência de um sistema que permita a troca de informações e saberes entre os 

indivíduos, principalmente através da comunicação via linguagem. 

O próprio Engels (2004), em seu ensaio, brinda-nos com uma exposição que 

contribui para elucidar o desenvolvimento das potencialidades relacionadas, por 

exemplo, à fala e à audição, às quais concorrem para a constituição desse ser 

social. Em suas palavras: 

 
Primeiro o trabalho e depois dele e com ele a palavra articulada 
foram os dois estímulos principais sob cuja influência o cérebro do 
macaco foi se transformando gradualmente em cérebro humano [...] 
E à medida que se desenvolvia o cérebro, desenvolviam-se também 
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seus instrumentos mais imediatos: os órgãos dos sentidos 
(ENGELS, 2004, p.16). 

 

Contudo, reforçamos que, dentre os elementos supracitados, o trabalho tem 

papel de centralidade no desenvolvimento do homem e da sociedade, na exata 

medida em que é fundante para o ser social. Centralidade esta, encarada em sua 

perspectiva ontológica24. Com efeito, o modo como os homens e mulheres se 

organizam historicamente para produzir seus meios de vida, construindo relações de 

produção determinadas, condiciona as formas de expressão e de materialização do 

trabalho em cada sociedade. Marx examina o caráter histórico das relações sociais e 

dos modos de produção que as determinam, para extrair daí a forma de ser do 

trabalho e como se edificam os modos de exploração desde o momento em que 

surge a produção de excedente e a acumulação de riquezas. Sobre isto, assevera o 

pensador alemão: “O que distingue as diferentes épocas econômicas não é o que se 

faz, mas como, com que meios de trabalho se faz” (MARX, 1989, p. 204). 

Lembremos que a vida nos exige o atendimento de algumas necessidades. A 

vestimenta é uma delas. Certamente, todos os dias, utilizamos diversas peças de 

roupa que servem para nos proteger do frio, do sol e chuva, etc. Mas, devem ser 

raras as pessoas que pensam o que há por traz de cada uma delas: como foi 

produzida cada peça, se estão envolvidos nesse processo adultos ou crianças, 

homens ou mulheres, se o trabalho desses sujeitos é protegido do ponto de vista 

das garantias trabalhistas ou se, ao contrário, estes direitos estão parcial ou 

totalmente ausentes em seu cotidiano, dentre tantas outras reflexões possíveis.  

Se a vestimenta é uma necessidade real, os homens e mulheres sempre 

tiveram que satisfazê-la, de alguma forma. Mas há algo bem diferente no modo 

como, em outros tempos históricos, o homem utilizava as peles de animais para 

fazer suas vestes, se compararmos com aquele por meio do qual os trabalhadores a 

fabricam no interior da Casa de Costura, ou em outras indústrias têxteis operando no 

atual tempo histórico. A diferença não reside apenas nos instrumentos de produção 

e tecidos mais sofisticados. Ela se assenta numa subversão do sentido histórico do 

trabalho, que, no contexto das sociedades de classe e mais ainda nas sociedades 

                                                 

 

24
 Sérgio Lessa (2012), nos chama atenção para não cometermos equívocos analíticos, confundindo 

a centralidade ontológica, com a centralidade política e/ou empregatícia. Cada uma delas, possui 
determinações distintas e não podem ser confundidas. 
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capitalistas, tem como princípio a produção para a troca e, consequentemente, 

acumulação de riquezas e não a satisfação de necessidades sociais de homens e 

mulheres; a produção precípua de valor de troca e não de valor de uso. Uma de 

nossas entrevistadas pronuncia uma fala em sintonia com a configuração adquirida 

pelo trabalho nos marcos da indústria têxtil, no atual tempo histórico. Diz ela: 

 

“Todas [as fábricas] são iguais em termos de [...] precaridade, de 
tratamento com as pessoas, [...] sei lá, eles só querem realmente, eu 
sinto isso, eles só querem só se aproveitar [...] ninguém pense que 
trabalhar em fábrica é coisa pouca porque não é. Quer classificar 
alguém como corajoso, diga: trabalhei numa fábrica. Você não 
precisa questionar. Você trabalhou numa fábrica? Pode ter certeza. 
Pode afirmar que essa pessoa é uma pessoa corajosa, essa pessoa 
tem coragem de trabalhar. Porque fábrica, trabalha!” (ANNIE 
ROSEN). 
 

 

 O relato de Annie está carregado pelo sentido que o trabalho passa a ter na 

sociedade capitalista, onde prevalece a “precariedade” e uma forma de relação na 

qual uns querem  “se aproveitar” de outros. No caso em específico, isso significa 

obter vantagens mediante a intensa exploração do trabalho para beneficiar, com a 

constante extração de mais-valia, o grupo de detentores de capital e meios de 

produção. 

Senão, vejamos: em determinada etapa do processo de desenvolvimento 

histórico da sociedade, marcada, entre outras coisas, por uma mais complexa 

divisão social do trabalho e pelo aparecimento da propriedade privada dos meios de 

produção, tem-se o chão material que atesta, efetivamente, o surgimento do modo 

de produção capitalista. 

Verificando como se desenvolve o processo de produção e reprodução 

desse sistema econômico na contemporaneidade, percebemos que seu ponto de 

partida está hipotecado ao emprego de determinada quantidade de dinheiro a ser 

investido em um circuito de produção de mercadorias, transformando-se desta 

maneira, em capital. Em decorrência deste investimento têm-se como resultado da 

venda e consumo das mercadorias produzidas, a obtenção da chamada mais-valia. 

Evidente, isto ocorre se o circuito da acumulação se consumar como planejado.  

Com a distribuição e utilização de parte da mais-valia, o ciclo recomeça, 

apresentando sempre uma tendência à ampliação/expansão do capital investido. 

Contudo, este ponto de partida não surge do nada. Tampouco pode ser atribuído à 
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vontade ou desejo de um sujeito. Ao contrário, esse processo só é possível em 

virtude de uma fase de acumulação anterior à própria existência do capitalismo, qual 

seja: a chamada acumulação primitiva25. Ora, sem acumular riqueza toda inovação 

técnica e tecnológica não teria sido possível. Não se teria se apropriado cada vez 

mais de capital-dinheiro, que permitiriam classes sociais se sobressaírem 

dominando outras. 

Para explicar a origem da acumulação, Marx26 (1989) faz uma analogia entre 

o pecado original teológico, que teria conduzido o homem a comer o pão com o suor 

de seu rosto, e o econômico, este último um tanto contraditório, pois assentado no 

fato de existir uma reduzida elite – a qual teria escapado dos desígnios divinos – 

acumulando grande quantidade de riqueza via exploração da força de trabalho dos 

pobres e despossuídos. 

Ou seja, parece-nos claro que o surgimento do modo de produção capitalista 

requisitou a formação de dois grupos de sujeitos díspares, em alguns níveis; no caso 

específico, esta disparidade se expressa, por exemplo, em relação às posses e 

recursos materiais necessários para produzir. Ao mesmo tempo, esta primeira 

divergência condiciona, a despeito das vontades individuais de determinados 

sujeitos, a materialização de uma relação fundamentalmente desigual entre eles. 

Assim, uns findam por se submeter aos desejos dos outros. Incentivar e reproduzir 

estas divergências e contradições foi à única maneira encontrada pela burguesia 

então nascente para não derramar o suor de rosto. De fato, como confirma Marx, o 

surgimento desse modelo, pressupõe que 

 

                                                 

 

25
 No capitulo XXIV d’O capital, Marx tece uma análise acerca desse processo, delimitando-o no 

período que se inscreve entre os séculos XV e XVI, passando pelo XVII e consolidando-se no século 
XVIII. Esse acontecimento se desdobrou em meio ao emprego de muita violência, com a utilização de 
diversas estratégias que conduziram ao cercamento das terras, com vistas tornar a população 
disponível para ser utilizada pelas necessidades do emergente modo de produção. Como nos lembra 
Martinelli “O novo modo de produção exigia a concentração dos trabalhadores em um espaço 
especifico: a fábrica, a indústria, lócus da concentração da produção, tendo em vista a expansão do 
capital. A máquina a vapor e o tear mecânico tornaram-se os verdadeiros deuses dos capitalistas, e a 
fábrica, o seu templo. Aos seus novos deuses não hesitavam em louvar continuamente, brindando-os 
com renovadas oferendas, mantendo-os alimentados da energia vital que roubavam dos 
trabalhadores, homens, mulheres, jovens, adultos e até mesmo crianças expropriando-os de sua 
força de trabalho” (2011, p. 36). 
26

 Na edição do livro que temos acesso, algumas palavras encontram-se gramaticalmente superadas 
em virtude do tempo histórico em que a obra veio a público. Mesmo assim, optamos pela utilização 
original do texto sem fazer os apontamentos com o “SIC”.  
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Duas espécies bem diferentes de possuidores de mercadorias têm 
de confrontar-se e entrar em contato: de um lado, o proprietário de 
dinheiro, de meios de produção e de meios de subsistência, 
empenhado em aumentar a soma de valôres que possui, comprando 
a força de trabalho alheia e, de outro, os trabalhadores livres, 
vendedores da própria força de trabalho e, portanto, do trabalho. 
(MARX, 1989, p. 829). 
 

 

Ora, como podemos pensar na formação de um tipo de trabalho livre, se ao 

homem não cabe a escolha sobre o que, como e por quais meios suprir suas 

necessidades, senão através da venda de sua força de trabalho? 

Assim, a formação do conjunto de trabalhadores assalariados tem como 

pressuposto, de um lado, a sua liberdade e, contraditoriamente, no avesso, a sua 

prisão/restrição. Liberdade porque estes sujeitos se desprendem das estruturas 

feudais às quais estavam submetidos27. E prisão, pelo fato de, a partir desse 

momento histórico, estarem condicionados por um único fim/meio: vender sua força 

de trabalho e, assim, poder ter acessos a bens para sua sobrevivência.  

Verificamos a apartação do trabalhador de seus meios de trabalho – o 

camponês de suas terras, a princípio – e, em consequência, a conformação dos 

fatores necessários para fazer existir a submissão, dominação e exploração. Para 

usar as palavras de Marx: “O processo que produz o assalariado e o capitalista tem 

suas raízes na sujeição do trabalhador” (1989, p. 831), sujeição essa que avança e 

se consolida na exata medida em que o capital amplia seus meios de produção, no 

marco de suas bases sóciohistóricas de sustentação. E aqui, novamente, Annie 

Rosen nos esclarece sobre isto:  

 

“[...] as vezes a gente pode achar que as coisas vão se 
modernizando e você vai adquirindo mais liberdade, mas isso é um 
engano, sabia? A gente diz que é livre porque quer dizer, mas na 
realidade, assim... é como se a gente não fosse livre” (ANNIE 
ROSEN). 

 
  

  Diz-se que o trabalhador é livre para vender sua força de trabalho, mas, 

como bem elucida Annie, essa liberdade não encontra uma base de sustentação 

                                                 

 

27
 Lembremos que, para Marx, “A estrutura econômica da sociedade capitalista nasceu da estrutura 

econômica da sociedade feudal. A decomposição desta liberou elementos para a formação daquela” 
(1989, p. 830). 
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sólida na sociedade capitalista. De um lado, porque este modo de produção não 

pode existir sem uma massa de trabalhadores alijados do universo produtivo de 

mercadorias e, de outro, pois, como proferiu Marx, o trabalhador assalariado 

encontra-se sempre numa situação de submissão, e submissão não tem nada a ver 

com liberdade. 

Deste modo, a nova realidade consolidada com a gênese do capitalismo 

modifica substancialmente a forma e a essência através da qual o trabalho passa a 

ser realizado na sociedade, ganhando novas finalidades e características, a pautar-

se, sobretudo, nas inúmeras divergências e contradições engendradas pela nova 

conjuntura28. 

Chegamos assim, ao sistema de metabolismo de segunda ordem29, por 

meio do qual ocorre a subordinação integral do trabalho aos ditames do capital. 

Trata-se de um sistema que: 

 
[...] sujeita cegamente aos mesmos imperativos a questão da saúde 
e a do comércio, a educação e a agricultura, a arte e a indústria 
manufatureira, que implacavelmente sobrepõe a tudo seus próprios 
critérios de viabilidade, desde as menores unidades de seu 
‘microcosmo’ até as mais gigantescas empresas transnacionais, 
desde as mais íntimas relações pessoais aos mais complexos 
processos de tomada de decisão dos vastos monopólios industriais, 
sempre a favor dos fortes e contra os fracos (MÉSZÁROS, 
2009a, p. 96). 
 
 

Por meio desse sistema, a atividade humana ganha novos contornos. Como 

Marx descobriu, o trabalho (assim como a mercadoria) possui um duplo caráter, qual 

seja: concreto e abstrato, ainda que estejamos, aqui, incentivando uma demarcação 

                                                 

 

28
Segundo István Mészáros: “[...] ao se livrar das restrições subjetivas e objetivas da auto-suficiência, 

capital se transforma no mais dinâmico e mais competente extrator de trabalho excedente em toda a 
história” (2009a, p. 102). Como sabemos, excluídas às classes dominantes, os diversos períodos 
históricos anteriores ao capitalismo foram embalados por uma situação geral de miséria atrelada a 
uma limitação natural, condicionada pelo parco nível de desenvolvimento cultural, instrumental, etc. 
da época. Nos marcos da emergência do modo de produção capitalista, verificamos o acentuado 
progresso das forças produtivas e o potencial aumento de produção. Assim, esse sistema contém os 
determinantes necessários para romper com a situação de escassez e carência material dos 
indivíduos. Contudo, ao mesmo tempo em que se mostra esta possibilidade, acentua a situação de 
miséria e pauperismo, conformando as bases para o aparecimento da chamada “Questão Social”. 
Sobre este fenômeno, Cf. Iamamoto & Carvalho (2010); Netto (2007).   
29

 O sistema de metabolismos de segunda ordem é a forma de sociabilidade aprisionada e 
direcionada a reproduzir-se de acordo com os interesses particulares do capital; este sistema 
substitui, desde o surgimento do capitalismo, as primeiras formas de relação dos homens entre si, e 
destes com a natureza. Para aprofundar Cf. Mészáros (2009a). 
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puramente formal, posto que ambos encontram-se intrinsecamente relacionados. 

Importa registrar e chamar atenção para o fato de que, no âmbito desse sistema de 

metabolismos, é o trabalho abstrato que ganha centralidade. Prioriza-se seu viés 

quantitativo, enquanto produtor de mercadorias, ao mesmo tempo em que evela-se, 

para os homens e mulheres que o realizam, sua face exploradora, alienante, 

fetichizante ou, para sermos precisos: desumanizante! 

Assim, se o trabalho concreto nasce com as necessidades humanas, o 

trabalho abstrato tem sua gênese na fábrica capitalista (tem existência social) e se 

desenvolve por entre a sociedade burguesa. Nesse sentido, a realização do trabalho 

expressa a própria desefetivação do trabalhador, como diria o Marx dos manuscritos 

de 1844. 

Assim, o trabalho abstrato30 surge como filho genuíno do modo de produção 

capitalista. Isto porque a forma de estruturação da sociedade, não visa, agora, 

apenas satisfazer as necessidades humanas por meio da criação de utensílios 

necessários. Ao contrário, surge a mercadoria: um objeto pensado para permitir o 

acúmulo de riqueza material, pois, além de deter o valor de uso (trabalho concreto), 

possui também um valor de troca, ancorado nesse trabalho abstrato, que expressa 

uma forma de denominador comum a todos os tipos de trabalho ou, nas palavras de 

Marx “dispêndio de força de trabalho [...] no sentido fisiológico” (MARX, 1996, p. 

175): a extração de mais-valia. 

Dessa forma, consumando-se a propriedade privada dos meios de produção 

e a subsunção do trabalho ao capital, o sentido do trabalho caminha para atingir um 

horizonte degradante e desumano, no interior da indústria têxtil, assim como nos 

demais espaços produtivos da sociedade. Podemos citar um exemplo que não foge 

ao nosso recorte, para demonstrar isso: os trabalhadores da Casa de Costura não 

podem escolher o modelo de roupa que irão fabricar, o tipo de tecido que mais 

                                                 

 

30
 Como expusemos o trabalho que cria valores de uso necessários aos indivíduos, denomina-se 

concreto. Contudo, mesmo que as relações de troca já existissem antes do modo de produção 
capitalista, seu desenvolvimento, ao passo em que generaliza/universaliza a produção de 
mercadorias, impõe a necessidade histórica do trabalho abstrato, requisitando, dessa forma, um 
padrão de equivalência entre todos esses produtos. Assim, nos esclarece Marx (1989, p. 44-45), ao 
estudar a mercadoria: “Ao desaparecer o caráter útil dos produtos do trabalho, também desaparece o 
caráter útil dos trabalhos nêles corporificados, desvanecem-se, portanto, as diferentes formas de 
trabalho concreto, elas não mais se distinguem umas das outras, mas reduzem-se tôdas, a uma única 
espécie de trabalho, o trabalho humano abstrato” (Grifos nossos). Essa forma será baseada no tempo 
de trabalho socialmente necessário para a produção de mercadorias, e é esse elemento que se 
expressa no trabalho caracterizado como abstrato.   
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convém ou, ainda, a costura mais adequada a ser utilizada. Tudo está inteiramente 

pré-determinado, cabendo-lhes apenas a fabricação mecânica e exaustiva das 

mercadorias. 

Outra questão está relacionada ao fato de que, no âmbito desta indústria os 

trabalhadores produzem, diariamente, milhares de peças do vestuário, mais 

precisamente, 185.000, de acordo com as informações disponíveis. Isso poderia nos 

soar como algo estranho, se atentássemos para uma assertiva: ninguém consegue 

consumir tantas roupas num único dia. Mas, nesses novos moldes, o trabalho, longe 

de atender às necessidades de quem o realiza, precisa garantir os interesses de 

quem o controla, objetiva e subjetivamente.  

Na verdade, no primeiro capítulo d´O capital, Marx (1989) toma a mercadoria 

como objeto de investigação. Para ele, esta “coisa” nada mais é que um objeto 

capaz de satisfazer as necessidades humanas, independentemente de sua natureza 

emergir “do estômago ou da fantasia” (p. 41). Contudo, além de se expressar em 

determinadas utilidades, é responsável, especificamente no modo de produção 

capitalista, por constituir-se em “veículos materiais do valor-de-troca” (p. 43). Assim, 

o pensador alemão consegue nos decifrar o duplo caráter presente na mercadoria. 

Senão, vejamos: “Como valôres-de-uso, as mercadorias são, antes de mais nada, 

de qualidade diferente; como valôres-de-troca, só podem diferir na quantidade, não 

contendo, portanto, nenhum átomo de valor-de-uso” (grifos nossos, MARX, 1989, 

p. 44). 

É por essa tipificação característica do capitalismo, que o trabalho ganha 

traços alienantes e fetichizantes. Com relação a esta primeira característica – a 

alienação – alertamos que por meio dela, as relações entre os homens são tratadas 

como relações entre coisas. Assim, estes se tornam estranhos a si mesmos. Ocorre 

também a alienação dos produtos de seu trabalho, uma vez que os meios de 

produção estão aprisionados pelo capitalista, que os manipula de acordo com seus 

desejos e aspirações individuais. Passa a existir, então, uma relação entre 

mercadorias, a tal ponto que o trabalhador acaba sendo dominado, objetiva e 

subjetivamente por esse processo produtivo, ao invés de dominá-lo, como 

observávamos, em níveis variados, nas formações sociais precedentes ao 

capitalismo. 

Temos também, nesse complexo, o fetichismo da mercadoria, indicando 

uma forma de encobrir as relações de exploração e dominação vivenciadas pelo 
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trabalhador no âmbito da produção. Este fenômeno é embalado pelo que Marx 

(1989) designa segredo da mercadoria. Para ele, esses produtos são dotados de um 

caráter misterioso, fundamentalmente atrelado a sua emergência nesses moldes 

(enquanto mercadoria, valor de troca), em decorrência de as ações que convergem 

para sua materialização, enquanto tal, serem capazes de processar um ocultamento 

da gama de relações sociais estabelecidas entre os homens. No mesmo instante e, 

contraditoriamente, este processo de produção concede autonomia aos produtos do 

trabalho humano, como se fossem livres e independentes. Para sermos mais 

precisos, trata-se do processo no qual: 

 
 
Uma relação social definida, estabelecida entre homens, assume a 
forma fantasmagórica de uma relação entre coisas [...] Aí, os 
produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, 
figuras autônomas que mantêm relações entre si e com os seres 
humanos (MARX, 1989, p. 81). 

 

Desse modo, a nova forma pela qual o trabalho se faz apoia-se em relações 

sociais, econômicas, políticas e culturais, que aparecem ligadas ao capitalismo, 

modo de produção que invisibiliza a condição de ser humano e transfigura o sentido 

do trabalho. Criar mercadorias, passíveis de troca por dinheiro e, desta maneira, 

garantir o acúmulo da mais-valia: eis o sentido assumido pelo trabalho na sociedade 

capitalista! 

Ora, como nenhuma sociedade pode parar de consumir, precisa, por 

conseguinte, produzir objetos para satisfazer suas necessidades. Assim, todo 

processo de produção é, concomitantemente, um processo de reprodução. Ou seja: 

a reprodução está ancorada e determinada pelos moldes nos quais se estabeleceu a 

produção (MARX, 1989).  

Dessa forma, o capital é extremamente importante para garantir a produção 

e reprodução desse modo de organização da sociedade. É importante destacar que 

ele apresenta-se em uma dupla face: de um lado, é dinheiro investido nos elementos 

necessários (máquinas, mão de obra, dentre outros.) para implementar o processo 
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produtivo31. De outro, expressa uma relação social, marcada pela exploração do 

homem pelo homem. Afinal, o capitalista não conseguiria “[...] acumular sem 

[explorar] força de trabalho alheia, nem o trabalhador pode produzir sem se vincular 

ao capital. Assim, capital e trabalho, capitalistas e trabalhadores precisam 

estabelecer uma relação (necessária e ineliminável) [...]” nesse modo de produção 

(DURIGUETTO, et. al. 2010, p. 78). 

Ao tomarmos a análise a partir de sua segunda face, verificamos sua 

regência, nesses marcos, por meio de um contrato de trabalho que submete, por 

condições objetivas e subjetivas, a classe trabalhadora. Estamos nos referindo, aqui, 

a existência de classes sociais que antagonizam do ponto de vista da posse ou não 

da propriedade dos meios de produção, como já fizemos saber. E, esse processo de 

submissão ocorre, independentemente dos níveis de exploração, aos quais são 

submetidas às camadas que dispõem unicamente de sua força de trabalho como 

recurso essencial para sobreviver. 

Na Casa de Costura, poderíamos considerar que essa realidade de 

submissão é mesmo anterior ao estabelecimento de um contrato formal. Em 

verdade, os trabalhadores que estão aventurando uma vaga na empresa são 

explorados já no período de experiência, pois sua admissão está diretamente 

relacionada à capacidade de cumprimento das metas de produtividade 

preestabelecidas. Nesse sentido, eles dão seu suor e sangue para fazer o máximo 

que suas capacidades permitem e, desse modo, lograrem um lugar nesse processo. 

Isso significa, mais diretamente, que conforma-se, desde já,  uma relação de 

exploração, na qual o assalariamento do trabalhador é a prerrogativa necessária 

para gerar o trabalho excedente. Nesse sentido, a obtenção de mais-valia pode ser 

alcançada pelo capitalista independentemente da formalização de um contrato de 

trabalho.   

Da ótica do capitalista, tal realidade é, antes de tudo, estratégica. Não por 

acaso, a incorporação de máquinas e tecnologias para acelerar a produção ou ainda 

o recrutamento de pessoas para realização de experiência ocorrem, sobremaneira, 

quando existem grandes demandas para a indústria – demandas essas que o 

                                                 

 

31
 Afirma Marx: “O processo de trabalho é um processo que ocorre entre coisas que o capitalista 

comprou, entre coisas que lhe pertencem. O produto deste processo pertence-lhe do mesmo modo 
que o produto do processo de fermentação em sua adega” (1989, p. 210). 



59 
 

contingente de trabalhadores existentes na fábrica não conseguiria atender em 

tempo hábil. Diante da realidade posta, a indústria utiliza a “esperançosa” força de 

trabalho, a compor a chamada superpopulação relativa, para atender as demandas 

de seus clientes e, depois, a descarta, haja vista que, do ponto de vista jurídico-

formal não existem grandes entraves para dispensar esses trabalhadores após os 

três meses de tentame. 

Com efeito, a máxima e a finalidade maior desse processo residem, 

fundamentalmente, na possibilidade de estas camadas gerarem lucro, objetivo 

primeiro dos capitalistas. Isso porque ao investidor não interessa escolher os 

melhores e mais adequados meios e objetos de trabalho, organizar o processo 

produtivo, etc. pura e simplesmente para convertê-los, transformá-los num objeto 

com propriedades capazes de satisfazer suas próprias necessidades; afinal, esse 

objeto poderia ser obtido facilmente de outras formas, por exemplo, através da 

aquisição direta no mercado. Na verdade, esse sujeito almeja – e isto constitui sua 

razão de existir – a obtenção de mais-valia. Como elucida-nos Marx (1989), o 

capitalista, mesmo sendo um nato progressista, não produz as mercadorias por 

amor. Ao contrário, ele tem por objetivo: 

 
[...] produzir uma mercadoria de valor mais elevado que o valor 
conjunto das mercadorias necessárias para produzi-la, isto é, a soma 
dos valôres dos meios de produção e força de trabalho, pelos quais 
antecipou seu bom dinheiro no mercado [...] [quer produzir] não só 
valor, mas também valor excedente (mais valia). (MARX, 1989, 
p. 211).   

 

Por meio do contrato de trabalho, é pago ao trabalhador, sob a forma de 

salário, um valor em dinheiro que lhe permita a aquisição dos bens necessários para 

garantir sua sobrevivência e, dessa forma, poder continuar produzindo. Noutras 

palavras, para o capitalista o trabalho vivo é uma mercadoria como outra qualquer 

necessária ao desenvolvimento de um circuito produtivo determinado e, por esse 

motivo, seu preço/valor está regido pela mesma máxima utilizada com as outras 

mercadorias: o quantum de trabalho socialmente e historicamente requisitado para 

(re)produzir-se32. 

                                                 

 

32
 Vale-se ressaltar que: “[...] a extensão das chamadas necessidades imprescindíveis e o modo de 

satisfazê-las são produtos históricos e dependem, por isso, de divêrsos fatores, em grande parte do 
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Ressaltamos que, historicamente, a expansão do exército industrial de 

reserva tem constituído um dos fatores a pressionar o salário dos trabalhadores para 

baixo ou para o seu congelamento. Assim, estes sujeitos precisam buscar 

estratégias para sanar suas necessidades. Particularmente em se tratando da Casa 

de Costura, nossas incursões em campo mostraram que isso vem ocorrendo, por 

exemplo, através da realização de outras atividades que os permitam obter 

adicionais financeiros, a exemplo venda de produtos no interior da própria indústria, 

como balas, café, bolos ou, ainda, fazendo consultoria para outras empresas, como 

Natura e Avon. Vejamos: 

 

“[...] na época que eu estava, sabe, vendia de tudo! De tudo, assim... 
o povo leva de tudo.. é uma forma também de aumentar sua renda... 
era bala, era... tudo! Tudo! Tudo! Que você imaginar...” (ANNIE 
ROSEN) 

 
 
 Uma operária que permanece desempenhando suas atividades na empresa 

confirma que a venda dos quitutes continua ocorrendo, atualmente: 

 

“É proibido mais ainda vende. [...] É mais o café da manhã, que é 
algum salgado. Na hora do almoço é mais uma sobremesa, que é um 

mousse, um pudim...” (LUIZA BRANCACCIO) 

 

 Além de ser uma forma de aumentar a renda, como sugeriu Annie Rosen, tal 

atividade expressa uma demanda do cotidiano, posto que, para que consigam 

chegar, no horário certo, à empresa, os trabalhadores precisam acordar bastante 

cedo e, muitas vezes, se veem impossibilitados de realizar a primeira alimentação 

diária. Tal situação se agrava se levamos em consideração que também compõem o 

contingente de operários da indústria Casa de Costura sujeitos advindos de cidades 

mais afastadas da fábrica, como Ceará-mirim e Macaiba. 

 Sobre a proibição de venda, esta realmente existe, como visualizamos nos 

itens 03 e 11 do Regulamento Interno, que aponta: 

 

                                                                                                                                                         

 

grau de civilização de um país e, particularmente, da condição em que se formou a classe dos 
trabalhadores livres, com seus hábitos e exigências peculiares” (MARX, 1989, p. 191) 
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“Não será permitido o acesso ao local de trabalho portando bolsas ou 
pacotes. Para isso, existe o armário do empregado” 
(REGULAMENTO INTERNO, item 03). 
 
“Como está previsto na CLT (Art. 482) é terminantemente proibido o 
comércio no ambiente de trabalho, bem como dentro do ônibus 
especial” (REGULAMENTO INTERNO, item 11). 

 
 

Ora, ao comprar a força de trabalho, o capitalista passa a dispor desta, de 

seu valor de uso, empregando-a do modo como acha mais conveniente. Nesse 

processo, entende que, “[a] fôrça de trabalho só se torna realidade com o seu 

exercício, só se põe em ação no trabalho” (MARX, 1989, p. 191). Desse modo, o 

burguês trata logo de inseri-la num ramo produtivo qualquer, atinando para a 

produção de determinado artigo. Neste verdadeiro ato de consumo produtivo, 

contudo, o trabalhador, ultrapassando o ponto de equivalência do valor cristalizado 

em sua força de trabalho (Cf. Cap. V, Livro 1: Marx, 1989) gera, para o capitalista, 

mais valor: é aí que reside a mais-valia (ou sobretrabalho), elemento produzido 

única e exclusivamente por meio do trabalho humano33.  

E neste ponto de nossa abordagem, aproveitamos para reafirmar nossa 

compreensão e defesa da centralidade do trabalho na constituição e 

desenvolvimento da sociedade. Esta pode ser atestada por ser unicamente o 

homem capaz de criar valor, e, por conseguinte, o conjunto das riquezas existentes. 

As máquinas, ao contrário, só conseguem transferi-lo, de modo que a sua utilização 

é compensada e deslocada para os produtos tendo-se por base o tempo útil de vida 

que possuem. Assim, refutamos as ideias que advogam a total eliminação do 

trabalho humano por máquinas. Para nós, isso não seria possível em nenhuma 

                                                 

 

33
 [...] a força de trabalho possui uma qualidade única [é uma mercadoria especial!], um traço que a 

distingue de todas as outras mercadorias: ela cria valor – ao ser utilizada ela produz mais valor que o 
necessário para reproduzi-la, ela gera um valor superior ao que custa (grifos dos autores). E é 
justamente aí que se encontra o segredo da produção capitalista: o capitalista paga ao trabalhador o 
equivalente ao valor de troca da sua força de trabalho e não o valor criado por ela na sua utilização 
(uso) – e este último é maior que o primeiro. (NETTO & BRAZ, 2008, p. 100). Há uma diferença 
acentuada entre o sistema capitalista em relação aos seus antecessores. Essa diferença reside 
basicamente no fato de que, nestes últimos, existia a troca simples de produtos para a subsistência 
(Mercadoria – Mercadoria). Nos modos de produção pré-capitalistas, o acúmulo de lucro acontecia, 
especialmente, na esfera da circulação, representando a diferença entre o preço pago pelo mercador 
e o valor obtido com a venda (Mercadoria – Dinheiro – Mercadoria). Já no capitalismo, esse lucro 
advém do processo de exploração da força de trabalho, no âmbito da produção, como explanamos 
anteriormente, realizado em sua plenitude com a circulação e consumo (Dinheiro – Mercadoria – 
Dinheiro’). Por isso, para o capitalista, torna-se indispensável deter o total controle desse processo. 
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forma de sociabilidade humana. Ora, sem a exploração do trabalho de homens e 

mulheres a extração de mais valia não se faz possível.  

Na ânsia de sempre conseguir maiores quantidades de dinheiro-capital, o 

capitalista traça estratégias, buscando mecanismos para organizar o processo 

produtivo – aqui compreendido como meios, instrumentos e materiais necessários 

para materializar a produção –, tentando evitar o máximo de gastos em todas as 

dimensões possíveis; inclusive via redução do número de empregados 

requisitados/utilizados. Isso tem, portanto, rebatimentos diretos para o conjunto dos 

trabalhadores inseridos no processo produtivo, especialmente, considerando a 

tendência de aumento da parte constante na composição orgânica do capital, em 

detrimento da fração variável (força de trabalho). A composição orgânica do capital 

se expressa na relação estabelecida entre capital constante e capital variável, ou 

seja, entre os meios e instrumentos de trabalho (máquinas, ferramentas, 

infraestrutura...) e a mão de obra que utiliza/emprega para garantir a realização do 

processo produtivo.  

Particularmente, no que concerne à realidade da Casa de Costura, podemos 

afirmar que o capital constante se expressa nas instalações físicas – a fábrica em si, 

ou melhor, um galpão que consegue aglutinar grande quantidade de trabalhadores; 

veículos automotores, sobretudo para permitir o transporte das mercadorias da 

fábrica para os pontos de venda; a máquina de costura, que pode ser tomada como 

a principal ferramenta de quem ali trabalha, as matérias primas, etc. Já o capital 

variável aparece na força de trabalho, em geral, nas costureiras e , costureiros, 

mecânicos, serigrafistas, dentre outros homens e mulheres que necessitam vender 

sua força de trabalho.  

Nos marcos dessa relação, é sabido que, aumentando a dimensão referente 

ao capital constante, inevitavelmente há uma diminuição do capital variável. Noutras 

palavras: ao se elevar a quantidade de maquinários, diminui-se a necessidade da 

força de trabalho de homens e mulheres. Dessa maneira, modifica-se a 

conformação do exército industrial de reserva ao sabor da dinâmica de acumulação 

do capital, mantendo-se, todavia, a tendência à redução do quantum de capital 

investido em mão de obra, com relação ao capital constante. 

Em 2011, o jornal Tribuna do Norte veiculou uma matéria cujo foco remetia- 

às diversas demissões na Casa de Costura. Naquele tempo, 2.214 trabalhadores e 

trabalhadoras perderam seus empregos em razão de um rearranjo de horários no 



63 
 

âmbito da empresa, de modo que as atividades realizadas em dois turnos (6-14h e 

14-22h) foram reduzidas para apenas um turno. Trata-se de um “novo modelo de 

negócio”, para usar as palavras da então Diretora de Recursos Humanos da 

empresa. E continua ela: “O que fizemos foi aumentar o número de máquinas no 

parque industrial, para atender o número de funcionários em um mesmo horário. A 

medida acabou reduzindo a necessidade de pessoal, mas não deverá afetar o ritmo 

de produção”34. 

Em determinados momentos, segundo a necessidade do capital parte deste 

contingente de trabalhadores pode ser chamada a tomar lugar diretamente do 

processo produtivo (MARX, 1989). Em verdade, o aumento desordenado e bastante 

elevado dos índices de desemprego tende a ocorrer em escala estrutural 

condicionado à formação, permanência e ampliação do exército de reserva, ou 

superpopulação relativa. 

Mas, se de um lado, este fato, traz à tona o aumento substancial do 

desemprego, de outro, observamos o aumento da exploração dos trabalhadores que 

conseguem se manter inseridos no âmbito da produção, pois, além de vivenciarem a 

intensificação do processo produtivo (mediante incorporação do maquinário) são 

também pressionados pelo medo da desocupação empregatícia. Isso ocorre, a 

princípio, através da extração da mais valia absoluta, ou seja, elevando-se a jornada 

de trabalho dos proletários, sem sintonia com o aumento dos salários. 

Esta situação, certamente, fornece a chave heurística para fazer-nos refletir, 

de maneira crítica, sobre as configurações do mundo do trabalho ontem e hoje, bem 

como os rebatimentos direcionados para os trabalhadores, de modo geral. Todos 

esses fatores concorrem para nos fazer defrontar com novas formas de trabalho: 

temporários, subcontratados, substitutos, terceirizados, precarizados... enfim, 

qualquer que seja a denominação, como expõe Antunes (2009) essas novas 

modalidades têm se alastrado na contemporaneidade por toda a sociedade, 

atingindo todos os setores, com as especificidades e particularidades que 

resguardam. 

Essas configurações deturpam o sentido do trabalho e isso, por sua vez, 

modifica a forma como o homem se (re) produz na sociedade. Vivemos em um 

                                                 

 

34
 Disponível em: http://tribunadonorte.com.br/print.php?not_id=193702. Acesso em: 23 Jun. 2014. 

http://tribunadonorte.com.br/print.php?not_id=193702
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contexto no qual o desenvolvimento das forças produtivas e, como reflexo, do 

capital, representa predominantemente a decadência para o conjunto de mulheres e 

homens que, obrigatória e involuntariamente, precisam estar inseridos nessa teia de 

relações degradantes. 

Como elucidou Marx (1989) o capital não tem nenhuma consideração com a 

vida e com a saúde do trabalhador. Esses sujeitos são explorados cotidianamente, 

de maneira intensa e despudorada. A velocidade da produção, na Casa de Costura, 

só é rompida por um dos tantos desmaios que lá acontecem, vitimando homens e 

mulheres já esgotados física e psicologicamente. A velocidade da produção, naquela 

fábrica, só é rompida para uma pausa de 5 minutos, nem mais, nem menos! A 

velocidade da produção não pode parar, ainda que custe a vida de seus milhares de 

trabalhadores. No trecho dessa entrevista, motivado pela ausência de um produto,  

 

“Uma roupa preta que tinha lá, que por certo o povo queria, néra? Ou 
era as lojas [...] que num tinha, [...] [um dos donos grita]: manda 
essas rapariga trabalhar!” (ROSEY SORKIN). 
 
 

Esse era o tratamento conferido a Rosey Sokrin no início da década de 

2000, quando ela esteve trabalhando na indústria. Trata-se de uma forma violência 

explícita. Outros entrevistados também nos relatam, já nos marcos dos anos 

2008/2009  que, nesse período histórico, se evidenciava mais facilmente esse trato 

entre os supervisores/donos e os trabalhadores. Nesse modelo, tudo se resolvia “na 

base do grito”.  Vejamos o que nos diz Sam Lehrer: 

 

“[...] aconteceu bastante isso em termo de assédio moral lá, ai houve 
um bucado de campanha lá dentro da fábrica, a gente teve palestra, 
essas coisa” (SAM LEHRER). 
 
 

As falas supracitadas demonstram que vem perdurando, no âmbito da 

indústria têxtil estudada e por um considerável lapso temporal, formas despóticas no 

trato com os trabalhadores. Tais formas garantem espaço na Casa de Costura, num 

tempo histórico em que, de modo geral, o toyotismo avança com a predominância de 

seu caráter manipulatório. Assim, os gritos, imposições e açoites convivem com a 

captura ideológica, com a criação de estratégias diversas para que os trabalhadores 

“vistam a camisa da empresa” dentre outras questões. Destarte, defrontamo-nos 

com uma peculiaridade do “toyotismo à brasileira”, como uma forma específica que o 
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sistema de gestão adquiriu no Brasil e, mais especialmente, no Rio Grande do 

Norte. 

Nesse sentido, acreditamos que a questão central colocada para estes 

sujeitos é unir esforços para subverter a lógica capitalista de (re)produção da vida 

social ansiando, como projetou Marx, pôr fim à pré-história da humanidade, e iniciar 

a sua verdadeira narrativa, na qual o livre desenvolvimento de um, seja condição 

para o livre desenvolvimento de todos. Mantidas as atuais relações e condições de 

trabalho, temos uma vida sem sentido, do ponto de vista ontológico, pois, como nos 

informa Antunes, 

 
 
[...] uma vida cheia de sentido em todas as esferas do ser social, 
dada pela omnilateralidade humana, somente poderá efetivar-se por 
meio da demolição das barreiras existentes entre tempo de trabalho 
e tempo de não trabalho, (grifos do autor) de modo que a partir de 
uma atividade vital cheia de sentido, autodeterminada, para além da 
divisão hierárquica que subordina o trabalho ao capital vigente e, 
portanto, sob bases inteiramente novas, possa se desenvolver uma 
nova sociabilidade (2009, p. 175). 

 

Ao demarcamos o sentido ontológico do trabalho e a forma como este se 

personifica na sociedade capitalista, demonstrando os efeitos incorporados pela 

classe trabalhadora quando da implementação das referidas personificações, 

tentaremos nos deter, doravante, na análise das metamorfoses que vêm se 

sucedendo no mundo do trabalho, explicitando o modo e as formas pelas quais têm 

atingido, hoje, a sociedade; que mudanças a classe trabalhadora vem vivenciando e 

como estas mudanças têm contribuído para uma forma de trabalho cada vez mais 

precarizado. 

Mas, antes de finalizarmos esta seção, trazemos alguns versos: 

Cérebro, nervos e músculos... 
meu corpo explode em coisas que não 

sou eu 
 

Os seres humanos fazem coisas 
maravilhosas 

que os transformam em coisas terríveis. 
 

M – D – M 
Disse – Me – Deus 

D – M – D 
E Deus não mais existe. 

O diabo expulso do céu... resiste. 
D – M – D’ 

E as coisas caminham com seus pés 
suas almas cheiram a sangue 

Quando se vendem em cada esquina. 

 
Saíram de mim por cada poro 
fugiram de mim pelo cansaço 

romperam meu corpo de carne 
fluido de óleo... pele de aço. 

 
Ganham vida roubando a minha. 

assumem porque abdico 
falam porque me calo 

fetichizam porque reifico. 
 

Sou eu que me olho da coisa 
já fui ela, mas me esqueço. 

É a vida que olho no corpo da coisa, 
Mas, morto... não reconheço. 

 
(Mauro Iasi) 
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2.2 – Remendando um sistema esfarrapado: A situação do trabalho e da classe 

trabalhadora em tempos de crise do capital 

Naquela fábrica 
os retalhos não eram apenas de tecidos, 
Mas de homens e mulheres entristecidos 

por um trabalho mecanizado, desmantelado 
Amargurado... 

 

Naquela fábrica  
de cores tão vivas, há muita gente morta. 

Mas, com isso, 
 nenhum patrão se importa 

Pois logo, logo, outro bate em sua porta. 
 

Naquela fábrica  
não há espaço para sorrisos 

Pois o tempo é corrido, 
O salário é apertado 

E os direitos são negados 
 

Daquela prisão, 
De onde retiram nossa liberdade, 

De onde sugam nossas forças 
E invisibilizam nossos sonhos, 

Fugiremos! 
 

(Hiago Trindade) 

 

 

Aqui, tomamos como fio condutor o mesmo que guiou Marx em sua 

Introdução à crítica da economia política: “Como os indivíduos produzem em 

sociedade, a produção de indivíduos socialmente determinada, é, naturalmente, o 

ponto de partida” (2008, p. 237). Nesse sentido, ao contrário do que pregavam as 

robinsonadas do século XVIII, não consideramos pertinente pensar os sujeitos 

isoladamente, como fizeram Smith e Ricardo, ao tomarem como central em sua 

produção teórica o caçador e o pescador individuais.  

A afirmação de Marx, ao contrário do que pregavam estes pensadores, nos 

faz recorrer à materialidade, ou seja, atentar para as relações concretas que nela se 

estabelecem, em determinada época histórica, como nevrálgica para favorecer o 

entendimento das configurações a conformarem a vida em sociedade, nos seus 

múltiplos aspectos, no tempo presente. Afinal, “Na produção social da própria 

existência, os homens entram em relações determinadas, necessárias, 



67 
 

independentes de sua vontade; essas relações de produção correspondem a um 

grau determinado de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais” (MARX, 

2008, p. 47). 

Na contemporaneidade, não é novidade para ninguém que estamos sob a 

égide do modo de produção capitalista – e ele condiciona certa forma de inter-

relação entre os sujeitos. Da mesma forma, também não é inovador afirmar que, 

durante toda a existência de reprodução social desse sistema, as perturbações e 

crises sempre foram uma constante, sob variadas formas e intensidades. Sobre isso, 

são esclarecedoras as palavras de Mészáros. Segundo o autor,  

 

[...] crises de intensidade e durações variadas são o modo natural 
(grifos do autor) de existência do capital. São maneiras de progredir 
para além de suas barreiras imediatas e, deste modo, estender com 
dinamismo cruel sua esfera de opressão e dominação (2010, p. 69). 
 
 

Assim, as contradições que perpassam este sistema sócio-metabólico estão, 

desde sua gênese, impulsionando a ocorrência de sucessivas e constantes crises e, 

ao mesmo tempo, exigindo respostas que venham a contê-las, freá-las, como 

mecanismo necessário para a perpetuação do sistema, para alavancar novo ciclo de 

crescimento econômico. Sobre isto, já elucidavam Marx e Engels, em seu Manifesto 

de 1848 que: “A burguesia não pode existir sem revolucionar permanentemente os 

instrumentos de produção – por conseguinte as relações de produção e, com isso, 

todas as relações sociais” (MARX & ENGELS, 1999, p. 188).  

Já nesse ponto é preciso ponderar que estas crises, por si só, não demarcam 

o fim do sistema econômico orquestrado pelo capital. Certamente, elas contribuem 

demasiadamente para expor a púbico os efeitos e as contradições responsáveis por 

agravar, cada dia mais, as condições de existência da massa de trabalhadores. 

Nesse sentido, é a atuação organizada dos sujeitos nessa conjuntura que pode levar 

a derrocada do capitalismo. Ora, se as crises representassem um mecanismo de 

auto-destruição do capital, isso já deveria ter ocorrido há bastante tempo. Não nos 

enganemos: capitalismo só gera mais capitalismo! 

 De fato, a história desse modo de produção funda-se em múltiplos processos 

de reestruturação, criação de estratégias e instrumentos capazes de mantê-lo vivo, 

mesmo que isto custe o sangue de inúmeros homens ou lhes deixem à mercê da 

própria sorte. Essas estratégias variam de acordo com as especificidades que 
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acompanham cada uma delas. Portanto, podem ser mais ou menos brandas, de 

acordo com a tônica a embalar cada momento conjuntural.  

De acordo com Mandel (1982), a economia capitalista esta envolvida num 

movimento cíclico marcado por ondas longas de expansão e de contração 

constantes, no que tange aos esforços realizados para aumentar cada vez mais o 

montante de suas taxas de mais-valia. Tal movimento de idas e vindas, de altos e 

baixos se sustenta nas próprias contradições que galvanizam o modo de produção 

capitalista e, por isso mesmo, são inevitáveis enquanto ele perdurar. 

Noutras palavras, a partir dos elementos que estruturam e dinamizam a 

economia capitalista, suceder-se-iam momentos de maior impulso econômico e 

outros de recuo que lembram, inclusive, a caracterização do chamado ciclo de 

Kondratieff35.  

No tempo mais recente, especificamente no lastro das últimas cinco décadas, 

a feição que esta crise atingiu merece destaque. Consoante Mészáros (2010), 

alguns aspectos surgem para qualificar o fenômeno. Segundo o pensador, a 

primeira característica mais evidente se constata no caráter adquirido por essas 

crises: se antes eram passageiras, efêmeras, agora, elas se fincam na estrutura do 

sistema, tornam-se permanentes. Ora, historicamente o capital vinha conseguindo 

contornar, de acordo com sua vontade, os períodos de instabilidades. O burguês, tal 

como um mágico que possui uma cartola recheada de utilidades necessárias ao 

prosseguimento de seu show, sempre busca em seu interior uma solução que o 

permita estancar (ainda que temporariamente) a crise. Mas, agora, a cartola do 

burguês parece estar se exaurindo de soluções e, em seus espetáculos, precisam 

aprender a conviver com a permanência da crise que rasteja.  

                                                 

 

35
 O ciclo de Kondrarieff é composto por duas fases - na primeira delas, a fase A, a economia está 

embalada pela expansão econômica. Na fase B, ao contrário, assiste-se a um momento de 
contração. Trazendo a demarcação deste ciclo para a contemporaneidade, Wallerstein (2003) faz 
inferência à fase A como sendo os chamados trinta anos gloriosos, no caso, compreendendo o 
período que vai de 1945-65 e a fase B sucedendo-se a partir de 1970, momento histórico marcado, 
dentre outras coisas, pelo desemprego, estagflação e redução nas taxas de lucro. Na esteira de suas 
reflexões, continua o autor esclarecendo que, dada a magnitude das transformaões operadas, 
quando o ciclo volta à fase A, está embalado por outras determinações, afinal, “O equilíbrio jamais se 
estabelece de forma idêntica, pois as correções implicam certas mudanças nos parâmetros 
fundamentais do sistema. O equilíbrio também se desloca sempre e o sistema manifesta tendências 
seculares. Essa combinação de ciclos e de tendências seculares é inerente ao funcionamento normal 
de um sistema”. (WALLERSTEIN, 2003, p. 85). 
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Continuando a elencar os aspectos, afirma o intelectual húngaro não se tratar 

mais de uma crise direcionada a um ramo produtivo ou localidade geográfica 

específica (sobretudo porque vivenciamos tempos de “mundialização” do capital). 

Tampouco, se trata de uma crise que afete apenas uma das dimensões do processo 

de reprodução e de acumulação do capital, até porque as partes desse processo 

encontram-se intrinsecamente imbricadas, relacionadas, como já anotara Marx. 

Senão, vejamos: “Produção, distribuição, troca, consumo, formam assim um 

silogismo segundo as regras: produção, a generalidade; distribuição e troca, a 

particularidade; consumo, a individualidade que expressa a conclusão” (MARX, 

2008, p. 245).   

Desse modo, a crise atual perpassa e se alastra por e através de todas estas 

dimensões do processo de reprodução sócio-metabólica do capital. E, por fim, 

Mészáros designa-a como “rastejante”, ou seja, contrasta com “[...] as erupções e os 

colapsos mais espetaculares e dramáticos do passado” (2010, p. 70).  

No que se refere especificamente às crises estruturais ou sistêmicas, é 

preciso mencionar que sua existência não é um acontecimento inédito, hipotecado 

aos tempos que correm. Em seus estudos, Duménil e Lévy (2003) invocam registros 

históricos que apontam para a existência de outras crises estruturais ao longo dos 

séculos XIX e XX e concluem: “O capitalismo atravessa, assim, crises estruturais e 

as supera através de transformações profundas em seu funcionamento” (DUMÉNIL 

& LÉVY, 2003, p. 16). 

É válido lembrar que estas profundas transformações não são sentidas de 

maneira equânime para os indivíduos. Ela ataca mais ferozmente a camada dos 

sujeitos, organismos e instituições que encontram-se em situação de maior 

“vulnerabilidade”. No geral, isso tem feito com que os pobres arquem pela crise dos 

ricos. 

Obvio, cada crise rasga a teia da realidade num contexto específico e, por 

isso, ganham traços mais ou menos diferenciados umas das outras. Mas, ao 

explanar sobre a periodicidade das crises, Mandel (1990) alerta para não 

incorrermos no equívoco de pensar que, ao eclodirem, carregam sempre causas 

novas, únicas. Ora, a natureza da crise contemporânea é fruto das próprias 

incongruências que marcam o desenvolvimento do sistema de metabolismos do 

capital. 
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Ao mesmo passo em que ela se espraia pelos cantos e recantos da 

sociedade, desvelando o caráter cada vez mais incontrolável assumido pelo 

sistema36, milhões de trabalhadores, homens e mulheres, sofrem as agruras dela 

emanadas. Suas expressões e os inúmeros malefícios acarretados para a 

humanidade podem ser vistos a olhos nus, sem precisarmos realizar muitos 

esforços. 

Quando pensamos na distribuição da riqueza, por exemplo, nos deparamos 

com uma realidade na qual 20% da população mundial (os mais ricos) detém 80% 

de toda a riqueza. No avesso, os 80% restantes – diga-se de passagem, a imensa 

maioria pobre e destituída – precisa dividir os 20% da riqueza restante; riqueza esta 

que, contraditoriamente foi por estes produzida (NETTO, 2013). Essa desigualdade 

fez com que, em 2014, “85 ricos soma[ssem] tanto dinheiro quanto 3,5 bilhões de 

pobres no mundo". (Anotações do caderno de campo37). E mais: segundo dados da 

Organização das Nações Unidas (ONU), no mundo, uma a cada oito pessoas está 

passando fome38. Nos grandes centros urbanos, visualizamos cotidianamente cenas 

de violência as mais diversas; as situações de miséria e pauperismo fazem com que 

as ruas se transformem na casa de muitos sujeitos e com que crianças e 

adolescentes, na mais tenra idade, precisem trabalhar ou pedir esmolas para 

sobreviver. Certamente, os exemplos não se esgotam com estes acima assinalados 

e se reproduzem de modo exponencial na mesma velocidade que o capital “avança”. 

É preciso indicar que esses malefícios se expressam nas múltiplas dimensões 

da vida social, inclusive na apreensão e nos significados que ganham a cultura, as 

artes e a literatura. Na recorrência aos misticismos religiosos ou, ainda, na tendência 

à fragmentação e focalização do real e nas investidas pós-modernas de leitura e 

interpretação da realidade, infletindo sobremaneira no campo da produção de 

conhecimento, como esclarecem Ivo Tonet (2009) e Ivete Simionato (2009). Neste 

espaço, contudo, nos deteremos com maior intensidade, a observar as repercussões 

                                                 

 

36
 Mesmo diante disso, alguns insistem em tecer argumentos para consolidar a ideia de que “[...] 

assim como conseguiu revolver seus problemas no passado, o capital o fará indefinidamente também 
no futuro” (Op. Cit. p. 91). 

 
37

 Disponível em: 
http://www.contag.org.br/indexdet2.php?modulo=portal&acao=interna2&codpag=101&id=9281&mt=1
&data=24/01/2014%2015:07:08&nw=1&idjn=0&ano=2014&mes=01. Acesso em: 26 Jul. 2014. 
38

 Disponível em: http://www.onu.org.br/uma-a-cada-oito-pessoas-no-mundo-ainda-passa-fome-alerta-
estudo-da-onu/. Acesso em: 23 Dez. 2013. 

http://www.contag.org.br/indexdet2.php?modulo=portal&acao=interna2&codpag=101&id=9281&mt=1&data=24/01/2014%2015:07:08&nw=1&idjn=0&ano=2014&mes=01
http://www.contag.org.br/indexdet2.php?modulo=portal&acao=interna2&codpag=101&id=9281&mt=1&data=24/01/2014%2015:07:08&nw=1&idjn=0&ano=2014&mes=01
http://www.onu.org.br/uma-a-cada-oito-pessoas-no-mundo-ainda-passa-fome-alerta-estudo-da-onu/
http://www.onu.org.br/uma-a-cada-oito-pessoas-no-mundo-ainda-passa-fome-alerta-estudo-da-onu/
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especialmente evidentes no mundo do trabalho (suas metamorfoses e conformação 

da nova morfologia), dada a própria natureza de nossa proposta investigativa para a 

dissertação. 

Na contemporaneidade, as metamorfoses no mundo do trabalho repousam 

certamente sobre as alterações que sucedem no modo de produção capitalista entre 

o final dos anos 1960 e o começo da década seguinte, mais especificamente a partir 

1973/1974. Ou seja, estamos nos remetendo justamente a este momento, em que 

os efeitos da crise estrutural começam a se tornar mais visíveis. 

Consoante Mandel (1990) a referida crise, estrutural, caracteriza uma 

tendência regressiva, ou melhor, ativa a inversão das ondas longas expansivas, 

freando os progressos verificados nas décadas anteriores, progressos esses 

apoiados fundamentalmente nos efeitos da segunda guerra mundial e do fascismo. 

Assim, a hodierna crise de superprodução congrega traços gerais e particulares “[...] 

que resultam do movimento histórico preciso no qual ela se produz no curso do 

desenvolvimento desse modo de produção” (MANDEL, 1990, p. 28). 

Ressaltamos, aqui, que nossa opção por tal explicação não se configura, de 

maneira alguma, um “apego” a teoria formulada por Mandel, até porque, como já 

fizemos saber outrora, na ortodoxia ao método que nos guia não é coerente aceitar 

a teoria como dogma, algo intransponível, mas sim, usá-la para nos auxiliar na 

leitura da realidade, na formulação de explicações que, inclusive, no processo de 

revisão e crítica, podem até vir a negá-la. Tal invocação só ocorre pois, para nós, as 

explicações do referido autor ainda encontram validade no atual tempo histórico.  

Com esta crise, rompeu-se a ideia, até então hegemonicamente disseminada 

e aceita, fundamentada em noções que defendiam, com fé, a capacidade do sistema 

de transpor ou vencer facilmente os períodos de dificuldades de valorização do 

capital, expressos nas desregulações socioeconômicas. Com efeito, as dificuldades 

de transpor esta crise surpreenderam “[...] todos aqueles nos meios burgueses e 

pequeno-burgueses, bem como no movimento operário que tinham dado crédito às 

afirmações segundo as quais os governos do capital estariam de agora em diante, 

em condições de controlar o ciclo” (MANDEL, 1990, p. 09).  

O ciclo anteriormente indicado nos remete às fases que, até pouco tempo, 

embalavam as crises, quais sejam: “[...] estabilidade, animação crescente, 

prosperidade, superprodução, craque, estagnação, estabilidade etc.” (MARX, 1980, 

p. 416). Como podemos notar, num determinado tempo histórico, as etapas 
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corporificadas no ciclo obedecem a uma sequência e a uma lógica determinada, de 

tal modo que seu movimento sempre retorna a uma situação de certo equilíbrio, para 

assegurar uma estabilidade ao sistema capitalista, sobretudo, do ponto de vista 

econômico. Desse modo, a burguesia, se recompondo permanentemente, garante 

condições favoráveis e necessárias para manter-se como classe dominante. 

Neste contexto, a crise desencadeada, na década de 1970, torna-se um 

marco, ou melhor, um divisor de águas para o capital e seu sistema de 

metabolismos, na medida em que promove, direta e indiretamente, modificações 

substanciais no processo de expansão e acumulação em curso, a ocorrer desde a 

segunda metade da década de 1940, período posterior à segunda guerra mundial. 

Findo este momento, nomeado por diversos autores de “anos de ouro” ou “onda 

longa expansiva”, as economias mundiais adentram em uma fase caracterizada pela 

tendência à queda nos níveis de lucratividade, recessão e inflação, na qual as 

contradições inerentes ao modo de produção do capital, bem como “[...] suas 

perturbações e disfunções (grifos do autor) antagônicas ao invés de serem 

absorvidas pelos mecanismos de autocontrole dos mercados ou relativamente 

controlados pela intervenção estatal tendem a se tornar cumulativas” (MARANHÃO, 

2004, p. 42).  

É relevante adicionar algo a discussão: a larga duração da atual crise merece 

atenção. Já há quase meio século ela insiste em permanecer, acentuando cada vez 

mais o caráter destrutivo da produção capitalista e confirmando a assertiva de um 

teórico belga que enfatizava:  “As fases de boom estavam condenadas a ficar mais 

curtas [...] enquanto as fases de estagnação ou mesmo de recessão se alargavam” 

(MANDEL, 1990, p. 13). De fato, é isto que está acontecendo: há uma prevalência 

do caráter permanente da crise, face seu movimento cíclico. 

Alguns motivos/fatores interveem nesse contexto histórico. Alguns deles 

merecem destaque: a crise do sistema imperialista e a crise de credibilidade do 

capitalismo, incentivada, em alguma medida e, sobretudo, nos anos 1970, pelo 

processo de articulação e organização dos sujeitos coletivos, que passaram a ter 

uma postura mais crítica e combativa para com as determinações, já evidentes, do 

sistema econômico então vigente. Ora, o mercado com sua elevada capacidade 

produtiva já não conseguia escoar toda a mercadoria produzida, vivenciando um 

subconsumo em meio à superprodução. 
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Ao analisarmos o caso brasileiro, inscrito na dinâmica mais geral do sistema 

do capital, temos que ser cautelosos, empreendendo o esforço de entender as 

singularidades do país. Os determinantes sociais, culturais, econômicos e políticos 

que marcam a formação sociohistórica de nosso país precisam ser tomados em 

conta. Ora, na particularidade brasileira, observamos ritmos e compassos 

diferenciados em relação ao contexto internacional. Em nossas latitudes, a década 

de 1970 está embalada por um processo de crescimento econômico, cujo início 

remonta às ações implementadas já no governo de Juscelino Kubitschek, na década 

de 1950 (Cf. Seção 3).  

Nos países de capitalismo central, a acumulação de riquezas havia atingido 

padrões nunca dantes vistos. Assim, a reestruturação produtiva, por um lado, e a 

financeirização da economia aparecem como estratégias para contrarrestar a 

tendência à queda das taxas de lucro. Nesses países, a reestruturação produtiva 

traduz-se, dentre outros aspectos, em novo ciclo de expansão a partir do padrão 

flexível de produção, em desemprego, em modalidades diversas de ajustes estatais, 

em desindustrialização. Em países de economia periférica, a exemplo do Brasil, o 

ajuste e o processo de reestruturação ocorrem tardiamente, mas em ritmo bastante 

acelerado, com expressões particulares nas distintas regiões do país 

(desindustrialização no Sul e Sudeste, Guerra Fiscal e industrialização de municípios 

de médio e de pequeno porte, em áreas metropolitanas), com repercussões 

importantes sobre o trabalho (Cf. Seções 3 e 4). 

Ainda com relação aos fatores condicionantes da crise, é importante 

mencionar, na esfera sociopolítica, o próprio processo de despertar da classe 

trabalhadora, com atuação expressa através das bandeiras de luta erguidas pelo 

movimento sindical, a exigir melhores condições de trabalho e vida, tentando frear a 

exploração do capital. Nesse sentido, Netto e Braz nos informam que  

 

[...] ao longo dos anos sessenta e na abertura dos setenta, o peso do 
movimento sindical aumentou significativamente nos países centrais, 
demandando não somente melhorias salariais, mas ainda 
contestando a organização da produção nos moldes taylorista-
fordista. [...] Além disso, modificações culturais que tinham raízes nos 
anos imediatamente anteriores [...] lançaram outros sujeitos na cena 
política, com movimentos de categorias sociais específicas, 
impropriamente designadas como ‘minorias’, nas quais existiam 
componentes anticapitalistas (NETTO & BRAZ, 2008, p. 213-14). 

 

 



74 
 

Ora, antes da crise em apreço, o processo produtivo do capital estava 

baseado, na articulação, de um lado, entre taylorismo39/fordismo e, do outro, no 

keynesianismo. Assim, as ideias fordistas40 se atrelaram com as formulações de 

Taylor, conformando o padrão produtivo em que se apoiou o capital por um 

considerável espaço de tempo. Ou seja, a produção das mercadorias se pautava na 

racionalização da produção (tentando evitar o máximo de desperdícios), na 

verticalidade, homogeneidade, dentre outros elementos presentes no dia a dia das 

grandes fábricas (ANTUNES, 2009). Aliado a isso, havia também a disseminação 

das ideias de Keynes, pregando a constante e direta intervenção do Estado, 

caracterizando o que se designou Welfare State, através da garantia de mínimos 

sociais aos sujeitos. Com isso, conseguia-se articular, ao mesmo tempo, a produção 

em larga escala, o aumento do consumo da classe trabalhadora e o atendimento de 

algumas de suas demandas, fazendo crer que, em certa medida, existia uma união 

de fatores que favoreciam, ou melhor, convergiam para o desenvolvimento 

econômico e social.  

Contudo, esse modo de organização do espaço produtivo e sua articulação 

com o Welfare State, sob a qual se sustentaram os “anos gloriosos” do capitalismo, 

não impediu, dentre outros condicionantes, a retração do consumo disseminada pelo 

mundo, e, por conseguinte, a queda das taxas de lucros, gerando prejuízos diversos 

para os proprietários dos meios de produção. Este modelo, portanto, já não fazia 

mais sentido, haja vista não estar cumprindo a função de permitir a (re)produção do 

sistema da maneira desejada. 

Para tentar contornar essa situação e obter as taxas de lucro de outrora, 

algumas medidas e iniciativas foram tomadas. Tais medidas resultaram em 

rebatimentos no âmbito produtivo, e também na forma de atuação do Estado, nos 

processos de luta e na vida da classe trabalhadora e da sociedade, de modo geral. 

Noutras palavras:   

                                                 

 

39
 Verificar as potencialidades de produção dos trabalhadores, para conseguir obter maiores 

rendimentos, consistia no princípio fundante da administração científica de Taylor. Segundo Augusto 
Pinto (2010), após sua experiência em uma fábrica, Taylor percebeu que os operários produziam 
menos do que era humanamente possível, como mecanismo para manter seus postos de trabalho. 
Nesse sentido, passou a formular algumas estratégias pautadas na extrema racionalização do uso do 
tempo. O cronômetro era um objeto muito presente nesse cotidiano, auxiliando o capital a otimizá-lo e 
reduzi-lo sempre para garantir maiores contingentes de produção. 
40

 Para Ricardo Antunes (2013) o fordismo tinha como principais características: produção em massa, 
homogeneizada e verticalizada, com uma linha rígida de produção e trabalho fragmentado. 
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Deflagrou-se, [...] um conjunto de transformações no próprio 
processo de produção de mercadorias, através da constituição das 
formas de acumulação flexível, das formas de gestão organizacional, 
do avanço tecnológico, dos modelos alternativos ao binômio 
taylorismo/fordismo, dentre os quais se destaca especialmente o 
‘toyotismo’ ou o modelo japonês. (ANTUNES, 2010, p. 21). 

 

 

Antes de avançarmos na exposição faz-se importante atentar para o seguinte 

fato: o surgimento e implementação do toyotismo não rompe, definitivamente, com 

seu sistema precedente. A rigor, podemos observar que a nova conjuntura de 

organização socioeconômica do trabalho tem se materializado numa verdadeira 

conjunção entre o novo e o velho. Ou seja, num mesmo instante que existe uma 

ruptura, observamos algumas continuidades a perdurar entre o fordismo/taylorismo e 

o chamado sistema flexível, como sugere Harvey (1992). Há ainda outra 

ponderação: não podemos esquecer que o toyotismo não se alastra pelo globo 

mantendo as mesmas características de sua experiência pioneira no Japão, por 

volta de 1950, como nos lembra Alves (2005). Em verdade, as peculiaridades de 

cada formação sóciohistórica a marcarem o desenvolvimento das nações, são 

responsáveis por conduzir a incorporação do toyotismo de maneira mais ou menos 

próxima do modelo original.  

Dito de outro modo: elementos do designado modelo fordista/taylorista são 

conservados, em alguma medida. Ademais, a transição, na economia mundializada, 

não ocorre de modo homogêneo, nem imediato em todas as partes do globo. Assim, 

ainda hoje, em determinados setores da produção, há convivência de elementos do 

padrão fordista/taylorista e do padrão toyotista e, em países de economia periférica 

como o Brasil, tal composição se desenvolve em um contexto de ampliação da 

informalidade. 

Em nosso processo de aproximação com o campo de pesquisa, esta 

assertiva ficou evidente. Entre os fatos que nos chamaram atenção, está a 

persistência do cronômetro remanescente da era taylorista/fordista. No âmbito da 

Casa de Costura ele continua sendo usado para medir a destreza e rapidez de cada 

uma das costureiras, permitindo, ao mesmo instante, identificar qual o menor tempo 

possível para a fabricação de um determinado componente do produto para que a 

média de produtividade possa ser alcançada mais rapidamente. Paralelamente, é 
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introduzido o sistema de gestão por metas, com a organização dos trabalhadores 

em células, disseminado pelo modelo toyotista. 

Assim, o cronômetro tem a função de igualar os desiguais, fornecendo um 

modelo de tempo que teve ser alcançado por todos, independentemente de suas 

limitações ou dificuldades pessoais (Para aprofundar, cf. Item 4.2). 

Outra peculiaridade que persiste dessa fase é a própria estrutura física da 

fábrica, que conta com uma extensão de 55.000 m², conseguindo aglutinar milhares 

trabalhadores. Como sabemos, a grande fábrica foi uma característica marcante do 

período fordista. Nesse sentido, ao mesmo passo em que destacamos a 

continuidade do espaço, precisamos demarcar, também, as mudanças que se 

expressam na organização do trabalho e da classe trabalhadora. Anteriormente, era 

o contato, a proximidade e as vivências coletivas das dificuldades que contribuíam 

para conformar a identidade de classe, potencializando os trabalhadores enquanto 

grupo capaz de reivindicar e obter conquistas. Na atualidade, com as modificações 

operadas nas formas de gestão do trabalho pelo capital, essa articulação não 

ocorre, na maioria dos espaços, devido a diversos fatores.  

No que se refere especificamente ao Estado, vemos uma clara modificação 

de sua função, através do resgate das ideias liberais ancorando-se, sobretudo, na 

disseminação do pensamento de Hayek e Friedman, cujos discursos se pautavam 

na defesa e caracterização do Estado de Bem Estar Social, como algo negativo e 

prejudicial para a saúde econômica da sociedade. Não por acaso, um de seus 

propósitos era “[...] combater o keynesianismo e o solidarismo reinantes e preparar 

as bases de outro tipo de capitalismo, duro e livre de regras para o 

futuro” (ANDERSON, 1995, p. 10).  

Nesse sentido, com a eclosão da crise, as ideias neoliberais (existentes já 

desde os fins da década de 1940, mas ainda não aceitas amplamente) encontram as 

condições favoráveis para se desenvolverem e ganhar adeptos: a princípio nas 

regiões de capitalismo avançado e, a posteriori, no mundo. Anderson (1995) nos 

informa que as experiências neoliberais têm início já nos primeiros anos de 1970, 

com Pinochet, no Chile. Todavia, a implantação do programa, de maneira mais 

sólida, do ponto de vista da materialização dos ideais e princípios defendidos pela 

corrente, acontece na Inglaterra, por volta de 1979, durante o mandato de Margareth 
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Thatcher41, conhecida como “dama de ferro”, pela forma perversa como tratava os 

trabalhadores42.  

De fato, “Já nos dois anos iniciais do [seu governo], os trabalhadores 

desempregados somavam mais de 2 milhões, chegando a 3 milhões em 1986” 

(ANTUNES, 2009, p. 72). Nessa esteira, ocorreram mudanças significativas no 

âmbito do movimento sindical, responsáveis pelo surgimento de novas 

configurações, relacionadas às possibilidades de organização coletiva. Ora, se entre 

as décadas de 1960 e começo de 1970 há uma ampliação do número de sujeitos 

filiados aos sindicatos e, consequentemente, das ações políticas desenvolvidas intra 

e extra fábrica, o final dos anos 1970 apresentava-nos justamente o oposto: a 

redução do número de sindicalizados e as atividades grevistas perdem corpo 

progressivamente. 

Consoante Antunes (2009), é ilustrativo dessa situação a greve dos 

mineiros, ocorrida entre 1984-1985, na Inglaterra. Em quase 1 ano, apesar da 

enorme solidariedade dos operários de diversas partes do Reino Unido, bem como 

das atividades e mecanismos criados pelos trabalhadores na tentativa de impedir o 

fechamento das minas, Tchatcher, com sua postura anti-sindical, conseguiu vencer 

a queda de braços, negando e não atendendo as demandas dos trabalhadores. 

Com efeito, a retórica para explicar a degradação do sistema capitalista, 

convergia para demonstrar que a classe trabalhadora estava usufruindo de muito 

poder, sobretudo, através das conquistas obtidas pelos sindicatos. Então, com a 

(re)configuração do sistema sob os pressupostos neoliberais, essa ameaça ao 

capitalismo é contida, particularmente através do novo formato incorporado pelo 

Estado, tido, doravante, como um “mal necessário”, a intervir apenas em momentos 

específicos. Ocorre, então, o redimensionamento do Welfare State, como: “[...] 

estratégia do capital [...] que prioriza a supressão de direitos sociais arduamente 

                                                 

 

41
 Segundo Anderson (1995, p. 12): “O modelo inglês foi, ao mesmo tempo, o pioneiro e o mais puro. 

Os governos Thatcher contraíram a emissão monetária, elevaram as taxas de juros, baixaram 
drasticamente os impostos sobre os rendimentos altos, aboliram controle sobre o fluxo financeiro, 
criaram níveis de  desemprego massivos, aplastaram greves, impuseram uma nova legislação anti-
sindical e cortaram gastos sociais”.   
42

 Não é por acaso que em 2013, após anunciada sua morte, um imenso sentimento de alegria pairou 
sobre os trabalhadores que sentiram ou ouviram falar de como Thatcher conduzia as coisas no tempo 
seu governo, o que pode ser verificado com uma rápida pesquisa na internet. 
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conquistados (apresentados como ‘privilégios’ de trabalhadores) e a liquidação das 

garantias ao trabalho em nome da flexibilização. [...]” (NETTO & BRAZ, 2008, p.226).  

Em uma de nossas entrevistas,  algumas afirmações ilustram bem este 

movimento de reconfiguração das relações de trabalho no âmbito da produção, com 

claras repercussões sobre a vida do trabalhador e sobre suas possibilidades/limites 

de articulação e resistência. De acordo com nossas investigações, o último período 

de greve na Casa de Costura ocorreu na segunda metade da década de 1990, com 

duração de aproximadamente oito dias. Desde então, não despontaram outras 

mobilizações e, certamente, essa situação possui relação com os delineamentos 

que ganha o estado neoliberal na particularidade brasileira. 

Nesse panorama, observamos a elevação do mercado livre associado à 

decadência do Estado Social. Ao reduzir o Estado, o capital tem em mente a 

materialização da restrição das funções estatais, sobretudo, do ponto de vista do 

cumprimento dos direitos sociais, e é por isso que ele o propõe. Como nos lembra 

Anderson (1995, p. 11), “[...] o remédio [...] era bem claro: manter um Estado forte, 

sim, em sua capacidade de romper o poder dos sindicatos e no controle do dinheiro, 

mas parco em todos os gastos sociais e nas intervenções econômicas”. Juntamente 

com as mudanças na forma de conceber o Estado, o sistema produtivo também 

passa por modificações a fim de se adaptar à nova realidade vigente. 

Nesse sentido, como já indicamos, ocorre a substituição, progressiva, de 

elementos essenciais do fordismo/taylorismo por fórmulas inscritas no que se 

conhece por toyotismo, ou modelo japonês43. Em uma síntese bastante interessante, 

Harvey (1992, p. 140) afirma que a chamada acumulação flexível é  

 

[...] marcada por um confronto direto com a rigidez do fordismo. Ela 
se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de 
trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo 
surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas 
maneiras de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, 
taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e 
organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos 
padrões do desenvolvimento desigual, tanto entre setores quanto 
entre regiões geográficas, criando, por exemplo, um vasto 
movimento no emprego no chamado ‘setor de serviços’, bem como 

                                                 

 

43
 Esse modelo se caracteriza, entre outras coisas, por embasar-se em uma produção heterogênea, 

diversificada, flexível, bastante vinculada a demanda, bem como pelo trabalho em equipe, estrutura 
horizontal, dentre outros. 
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conjuntos industriais completamente novos em regiões até então 
subdesenvolvidas...  

 

Na vigência da mundialização do capital, esse padrão tem contribuído para 

delinear, na expressão de Giovanni Alves (2005), um “novo (e precário) mundo do 

trabalho”. Para este autor, o toyotismo deve ser considerado o momento 

predominante do processo de reestruturação produtiva que se instala principalmente 

(mas não somente) em decorrência da crise de 1970. Neste momento, além de 

manter e aprofundar o processo de racionalização do capital que já dava a tônica 

dos outros sistemas, verificamos a necessidade de maiores investidas na captura da 

subjetividade da classe operária, como aspecto central. Em suas palavras: 

 
Ocorre uma nova orientação na constituição da racionalização do 
trabalho na qual a intentio recta da produção capitalista, na etapa da 
mundialização do capital, exige a captura integral da subjetividade 
operária (o que explica o impulso desesperado – e contraditório – do 
capital para conseguir parceria com o trabalho assalariado) (ALVES, 
2005, p. 41). 

  

 

De fato, percebemos a importância atribuída aos aspectos subjetivos para 

adequar os trabalhadores aos interesses que as empresas e indústrias adquiriram 

nos novos tempos e, nesse sentido, muitas investidas são feitas. Para citar 

fenômenos típicos do toyotismo, poderíamos nos remeter ao Kaisen e aos Círculos 

de Controle de Qualidade (CCQ’s). Apesar de terem algumas especificidades, 

ambos se pautam no estabelecimento de relações entre os trabalhadores, buscando 

extrair deles seu conhecimento e saber, incentivando-os a encontrar soluções para 

os problemas que dificultam a atividade produtiva e convidando-os, de maneira 

descabida, a “vestir a camisa da empresa” e a fazer dela um bem precioso, 

merecedor de cuidados (Cf. ANTUNES, 2005, 2009; PINTO, 2010; THÉBAUD-

MONY & DRUCK, 2007). 

Na fábrica toyotista não existe mais a produção linear do trabalhador 

individual. Ela é substituída pelas chamadas células de produção. Trata-se de uma 

estratégia de organização dos trabalhadores para o desenvolvimento do processo 

produtivo que consiste em agrupá-los numa equipe, a ser responsável por 

determinada fabricação. Obrigatoriamente, os trabalhadores desse “time” devem ter 

o domínio não apenas das atividades que lhes são atribuídas mais diretamente e, 

sim, de todas as outras a perpassarem sua célula. Verificamos, deste modo, outra 
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característica a se fazer presente nesse sistema inaugurado por Ohno. Trata-se da 

“desespecialização” do trabalho, condicionada, consoante Alves (2005), pela 

polivalência associada à plurifuncionalidade. 

Na Casa de Costura essas células são também denominadas de Pequenas 

Unidades de Produção (PUP’s). Elas se estruturam, em média, com quinze 

trabalhadores que devem dividir as tarefas com vistas a atingir a determinada 

produção. O andamento dessa produção é fiscalizado a cada hora (60 min.) por um 

supervisor e a meta de produtividade é posta num quadro/tabela para que cada PUP 

possa se mobilizar e intensificar a velocidade da produção, quando esta não 

acontece da maneira desejada. Esta meta é revista periodicamente, podendo ser 

elevada ou rebaixada, em função do tempo de produção alcançado coletivamente 

por uma célula, para produzir um maior número de peças. 

A imagem abaixo é ilustrativa de como se estrutura esse sistema de 

“mapeamento” da produção, bem como da maneira como estão organizadas as 

células: 

 

Imagem 01 – No ritmo das exigências: “ou dá a produção, ou sai”44 

 

 

                             Fonte: http://eliasjornalista.com/  

 

               

                                                 

 

44
 Fala da entrevistada Rosey Safran 
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              Tal imagem nos remete a um trecho do capítulo de Thébaud-Mony e Graça 

Druck (2007): 

 

O trabalho nas fábricas têxteis sob condições de semi-escravidão, [é] 
constituído em sua maioria por mulheres e crianças que, em casa ou 
na oficina, viviam em condições extremamente precárias, com 
intensas jornadas de trabalho (quinze horas ou mais), ambientes 
insalubres, e sob a pressão permanente dos ‘capatazes’, que 
exigiam produção e produtividade, ao tempo em que pagavam um 
salário miserável que não permitia sequer repor a energia e a vida 
gasta com o trabalho realizado (p. 24). 

A descrição das autoras retrata as condições de trabalho a que homens e 

mulheres estavam submetidos, quando dos primeiros anos de vigência da indústria 

têxtil nos países Europeus. Não fosse este alerta, talvez pudéssemos pensar que o 

cenário esboçado pudesse ser aquele materializado na realidade hodierna da Casa 

de Costura. Entretanto, a confusão entre os momentos históricos - distanciados por 

aproximadamente três séculos - faz todo o sentido. Por certo, vivemos um novo 

tempo histórico, com características e peculiaridades. Todavia, alguns elementos do 

passado permeiam o presente (ou mesmo, nunca deixaram de existir), ainda que, 

hoje, estejam em alguma medida modificados, ou dissimulados em nomenclaturas e 

formas ideológicas que povoam o cotidiano dos trabalhadores. 

De fato, um olhar mais apurado para a imagem, conseguiria nos mostrar a 

presença maciça de mulheres, o ambiente insalubre expresso, por exemplo, no 

pequeno espaço que os trabalhadores possuem para circulação, nos fios e 

instalações elétricas à mostra ou, ainda, no barulho ensurdecedor provocado pelas 

milhares de máquinas funcionando sem parar. Poderíamos notar, ainda, a presença 

dos “capatazes”, homens e mulheres ou mesmo sua personificação expressa na 

tabela que, em cada célula, também cobra e exige o alcance das metas 

estabelecidas.  

Interessante notar, no que tange especificamente ao cumprimento dos 

números estipulados, serem os mesmos sempre acompanhados de uma tendência 

ao aumento do nível de produtividade, como elucidam as seguintes falas: 

 

“Gente, quanto mais você aumentar [a produção], mais sua meta vai 
aumentar. Você num vai parar de trabalhar nunca! Não vai baixar 
essa meta nunca! [...] Essa meta não para de subir. É como se 
fosse... gente não tem fim! Sabe como é um fio que não acaba 
nunca?” (ANNIE ROSEN) 
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O fio que não acaba nunca é o mesmo que acorrenta os trabalhadores a um 

ritmo de produção frenético, pautado na exaustão física e psicológica dos operários 

que precisam atingir as metas, como forma de saciar a fome desesperada que o 

capitalista tem por mais-valia. Na mesma direção, segue a fala de outra operária: 

 
 

“[...] porque quanto mais você faz, [mais eles querem]. A meta é 
tanto, mas se a gente der aquela meta no outro dia já e mais, né? 
(IDA JACOBOWSKI) 
 

 
 

 Podemos depreender das falas que as metas são estipuladas de acordo com 

o máximo que a capacidade física humana é capaz de suportar. A tendência ao 

aumento significa a exponenciação do trabalho e do esforço que as trabalhadoras 

precisam operar. Estas pessoas estão encurraladas, numa espécie de beco sem 

saída, pois, de um lado, se não atingem o nível de produtividade esperado, sofrem 

diversos tipos de repressão e, de outro, se os alcança sabem que precisarão 

trabalhar ainda mais. As duas “opções” são igualmente terríveis. 

A pressão por produtividade acarreta, assim, uma série de rebatimentos para 

os trabalhadores. Abdicar do tempo de almoço, reduzir ao máximo as saídas para o 

banheiro, não observar o tempo (direito) a pausas, para evitar adoecimentos, 

pressionar os colegas, são exemplos emblemáticos do que ocorre, rotineiramente, 

na indústria têxtil estudada. Faz-se mister ressaltar que além das cobranças para 

atingir as metas existe também uma exigência para a manutenção de um padrão de 

qualidade nas peças fabricadas.  

De tempos em tempos, os supervisores da indústria passam por entre as 

células de produção e selecionam, aleatoriamente, peças para serem avaliadas em 

relação à qualidade apresentada pelo produto. Caso o mesmo não esteja no nível ou 

padrão desejado, o trabalhador que o produziu é chamado para reparar a 

mercadoria. Isso, por conseguinte, contribui para atrasar e/ou dificultar o ritmo de 

produção. A contradição é gritante: produzir o máximo de produtos, no menor tempo 

possível, com alta qualidade. 

Relatando-nos sobre estas exigências, a fala de uma operária nos chamou 

atenção. Vejamos: 
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“eu não conseguia dá a produção de jeito nenhum, nunca consegui 
dá a produção... porque tinha que dá a produção com qualidade, 
tinha que sair tudo perfeita” (ROSEY SAFRAN) 
 

 
 

 Rosey apresentava uma dupla dificuldade: alcançar as metas estipuladas e 

imprimir, no produto, a qualidade necessária/requisitada. Nesse caso, assim como 

certamente em muitos outros, uma insuficiência decorria da outra. O tempo que ela 

necessitava para fabricar determinada peça de roupa era superior ao cálculo 

estabelecido na produção diária. Rosey precisava matar dois leões (tempo e 

qualidade), por hora, para sobreviver na selva capitalista da indústria têxtil...   

No que tange a esta contradição, é importante destacar suas consequências 

para a saúde e qualidade de vida do trabalhador, dado que, por vezes, os mesmos 

abdicam das medidas de segurança propostas pela empresa em razão de, em 

algumas situações, tais medidas apresentarem-se como empecilhos para o 

cumprimento da produtividade requerida. Como exemplo concreto e frequente, 

poderíamos citar a soltura da corrente que fixa a tesoura na mesa de costura. Tal 

soltura acontece porque, ao prender a tesoura à mesa, o trabalhador tem, de certo 

modo, reduzida sua mobilidade, tornando mais difícil a atividade de corte e 

aumentando, por conseguinte, o tempo de produção. Nesse sentido, não raras 

vezes, a pressa, a tensão para alcançar a meta, faz com que a tesoura caia e atinja 

o operário, causando ferimentos os mais diversos. Ida nos relata um caso recente, 

nesse sentido. A operária afirma que: 

 

“[...] um dia antes [da entrevista] a menina tava trabalhando e a 
tesoura caiu no pé dela. Aquela tesoura grande, né? Que refila, que 
até a menina tava refilando e... e a tesoura não tava, por que eles já 
fica engalhada numa corrente, então a menina tava trabalhando com 
a tesoura fora da corrente e solta, então a tesoura caiu no pé dela...” 
(IDA JACOBOWSKI) 
 

  
 Nos anos 2000, quando Rosey Sorkin trabalhava na empresa, ela tinha 

acesso apenas ao protetor de ouvido. De acordo com seu depoimento, em sua 

máquina não havia mecanismos para evitar acidentes de trabalho, tanto que, certa 

vez, diz ela: 

 



84 
 

“Eu costurei o dedo, dum cochilo que eu dei. [...] Cochilei na máquina 
com a mão debaixo, com a roupa debaixo da agulha... quando eu 
cochilei, a agulha bateu e eu danei o grito” (ROSEY SORKIN). 

 
 
  
 No caso de Rosey Sorkin, notamos que ela não possuía os equipamentos de 

segurança adequados para a função. Em nos referindo à situação das trabalhadoras 

que os possuem, anotamos que, mesmo tendo consciência dos riscos em abdicar, 

por vezes, dos referidos equipamentos, elas o fazem pois precisam criar estratégias 

capazes de permitir atingir ou mesmo se aproximar das metas. Trata-se da 

inclinação para uma das terríveis “opções” aludidas anteriormente. Tentar atingir as 

metas, para tentar manter-se no emprego e conseguir sobreviver, ainda que, na 

empresa, aos poucos, se deteriorem, física e psicologicamente. 

Associada a esta situação, outra contradição é explícita: trata-se da 

responsabilização do operário pelos acidentes desse tipo. Desconsideram-se a 

pressão e o estresse constante a que são submetidos e quaisquer outras 

determinações que o conduzam a não utilização dos equipamentos de segurança. 

Essa desresponsabilização da empresa se mostra, por exemplo, nos termos e 

advertências que chegam aos trabalhadores quando casos desse tipo ocorrem. 

Continuando sua fala, Ida Jacobowski lembra-nos que, certa vez, precisou ocupar 

outra máquina de costura e se esqueceu de observar as normas de segurança. 

Então: 

 

“[...] tem casos que leva você até a uma advertência, eu fui uma que 
já aconteceu comigo, que já levei uma advertência, mas não por 
minha culpa, porque... eu tava... sai da minha maquina e fui pra outra 
máquina, então eu não observei na máquina, que a máquina ela tava 
sem a proteção... sem a proteção de dedo; [...] então ai a menina da 
CIPA passou ai disse: o que é q á faltando na sua máquina? Ai eu 
disse: não, essa máquina num é minha não, tô... só sentei agora há 
pouco tempo. Ai ela disse: não, mas o que é que tá faltando na sua 
máquina? Ai eu olhei, olhei... ai eu disse: ah! é a proteção... [...]" (IDA 
JACOBOWSKI). 

 

 

 Que contraditório: a proteção do equipamento que, por sua vez, deveria 

garantir a proteção de Ida, do ponto de vista de sua saúde e qualidade de vida, é a 

mesma que ao dificultar a realização do trabalho nos parâmetros requeridos pela 

empresa, pode deixar-lhe numa situação de vulnerabilidade, posto que, em casos 
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extremos, o não atendimento das metas pode levar à demissão (Cf. Item 3.3.1, 

Anexo III). 

Para camuflar essas contradições, a empresa oferece bonificações em 

dinheiro, em forma de acréscimo ao salário (que fazem parte do processo de captura 

da subjetividade dos sujeitos), influenciando-os direta e indiretamente a 

concentrarem todos os seus esforços para obter êxito nas demandas que lhes são 

atribuídas e ganhar metas cada vez mais elevadas. 

Como evidenciamos, a lógica em que se assenta esta nova configuração 

repousa sobre a necessidade do atendimento de metas estabelecidas. Nesse 

sentido, todos os operários precisam estar preparados para substituir ou cobrir a 

atividade de algum colega quando necessário, sob o risco de sofrer as 

consequências perversas que o não cumprimento das exigências/metas pode 

acarretar. As reprimendas vão desde as pressões psicológicas até a própria 

demissão. Em síntese: “cria-se um ambiente de desafio contínuo, em que o capital 

não dispensa, como fez no fordismo, o ‘espírito’ operário” (ALVES, 2005, p. 55).  

Recorramos, mais uma vez, a fala de Ida. Mesmo já havendo nos exposto 

todas as dificuldades anteriores, ela aponta a importância de atingir as metas para 

ampliar o salário, ao mesmo passo em que demonstra como o grupo, o trabalho em 

equipe é importante para isto. Senão, vejamos: 

 

“Mas assim, depende do grupo, se o grupo quiser ele vai pra frente, 
mas se depender de uma pessoa que não quiser meu filho, ele cai...” 
(IDA JACOBOWSKI). 
 

  

O que Ida quer nos transmitir com esta fala? Todos devem se empenhar para 

que o grupo progrida, o que significa, antes de tudo, atingir as metas. É apenas 

quando isso acontece que eles poderão ser “recompensados” pelo bom trabalho 

executado. Mas, se  alguém falha e o grupo “cai”, vem por terra, junto com ele, o tão 

vislumbrado aumento no salário. 

Ao questionarmos Dora sobre os fatores que dificultavam o trabalho no PUP, 

no que tange ao acompanhamento da taxa de produtividade esperada, ela não 

demora a nos responder, e aponta: 

 
“Ah, meu filho, pessoas preguiçosas que espera uns pelos outros... 
Vixe Maria! É isso! É a pior coisa que tem! É quando nós pega gente 
que num quer fazer nada!” (DORA). 
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 Em sua fala, Dora mostra-se irredutível. Ela aparenta ter muita convicção de 

que o problema está na vontade do indivíduo e, com isso, as condições objetivas e 

subjetivas de cada um tornam-se invisibilizadas. Nesse momento, somos tomados 

pela entrevista Maria Lavalle. Ela começou a exercer suas atividades na empresa 

como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) e, numa manobra muito difícil, conseguiu se 

inserir no espaço da confecção. Mas, o que ela não sabia é que junto com sua 

inserção naquele espaço, viriam uma série de exigências difíceis de serem 

cumpridas e que o não cumprimento, por sua vez, poderia leva-la ao mundo 

pantanoso do desemprego. Seu receio era explicito. Relatando-nos a um momento 

em que passaram a ocorrer diversas demissões na fábrica, ela relembra: 

 
 

“Algumas menina que dava produção, que era melhor, eles 
começaram a botar pra confecção, começaram a passar pra 
confecção, algumas que não dava produção, que era fraca, assim 
como eu e outras, ele dava... pra rua! Eu fiquei com medo logo, que 
eu sabia que eu ia pra rua!” (MARIA LAVALLE). 
 

 

 No caso de Maria Lavalle, temos a situação de uma operária que se esforçou 

o quanto pôde mas, apesar disto, não conseguiu se adequar a dinâmica requerida. 

Seu exemplo não é o único, como poderemos notar, mais adiante, com o 

depoimento de Rosey Safran (Cf. Item 3.3). Da entrevista, restou ainda o lamento de 

Maria, por estar, atualmente, desemprega e distante de uma vontade que nutria, 

senão, vejamos: 

 
“eu tinha a maior vontade aprender, [...] meu sonho era aprender a 
costurar e costurar, e ir pra frente, continuar, ainda tá trabalhando lá, 
mas só que num deu certo” (MARIA LAVALLE). 
 
 

O toyotismo traz ainda, atreladas à sua essência, outras “palavras mágicas” 

que expressam ações importantes para entendermos os novos moldes de 

funcionamento do sistema, quais sejam: autonomação, Kanban e Just-in-time45. 

                                                 

 

45
 A autonomação está relacionada ao processo no qual cria-se um mecanismo de parada do circuito 

produtivo no caso de a produção apresentar quaisquer tipos de defeitos. O homem torna-se um 
apêndice da máquina. O Kanban, por sua vez, está interligado ao conjunto de informações geradas 
entre as células, no intuito de adaptar a produção aos limites requisitados pelo mercado, não gerando 



87 
 

Com estes dispositivos, fica evidente, que “É de suma importância tornar visível, no 

interior do espaço da produção, o que é ‘supérfluo’, o que pode ser passível de 

dispensa, todos os ‘excessos gordurosos’, de acordo com a lógica da economia de 

custos para o capital” (ALVES, 2005, p. 46). 

Ora, sob a mundialização do capital, o complexo de reestruturação produtiva 

instaura não apenas uma nova base técnica, passível de controlar de modo 

automático a produção, mas, especialmente, prima por uma “[...] nova proposta de 

organização social da produção, uma nova (re)posição do princípio de cooperação e 

da divisão do trabalho”, modificando o “pressuposto organizativo do 

desenvolvimento da acumulação do capital na grande indústria” (Op. Cit, p. 60). 

As alterações processadas tanto na produção de mercadorias quanto no 

âmbito do Estado, encontramos o chão material para adentrar mais especificamente 

no campo de desvelamento de outras metamorfoses emergentes no mundo do 

trabalho, ou seja, as transformações e mudanças que aconteceram (e continuam se 

expressando ainda hoje, com as particularidades históricas de nosso tempo) na 

forma de ser, existir e se organizar da classe trabalhadora.  

Assim, analisar, em sua complexidade e densidade histórica esse processo, 

requer pensar as particularidades com que se materializam e se “refletem” as 

metamorfoses do mundo do trabalho para a classe trabalhadora nesse período, 

traçando as devidas mediações e entendendo-as como determinantes para avaliar 

sua existência na contemporaneidade, nos diversos espaços de inserção do 

trabalhador e na conformação de uma nova morfologia do trabalho, marcada 

notadamente pela redução do número de trabalhadores inseridos no processo 

produtivo. Agora, com a revolução tecnológica e a reestruturação produtiva, novas 

formas de trabalho são  acionadas, para reduzir a quantidade de trabalhadores 

estáveis e aumentar assustadoramente os níveis de desemprego, que se torna 

estrutural e mesmo parte integrante do modo de ser do capital. Diante disto, 

visualizamos, “[...] um enorme incremento do novo proletariado fabril e de serviços, 

que se traduz pelo impressionante crescimento, em escala mundial, do que a 

                                                                                                                                                         

 

necessidade de armazenamento de estoques. Assemelha-se, assim, ao sistema de reposição de 
estoques nos supermercados norte-americanos. Por fim, o Just-in-time promove gestão da produção 
pela implementação do estoque mínimo. 
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vertente crítica tem denominado trabalho precarizado (Grifos nossos)” (ANTUNES, 

2009, p. 104).  

No que tange especificamente à Casa de Costura esta lógica se constrói 

com algumas particularidades. Apesar de a indústria possuir um número 

considerável de trabalhadores – aproximadamente 9.500 – precisamos considerar 

que: 1) existe um fluxo de admissões e demissões ininterrupto, sucedendo-se, 

sempre, de acordo com o ritmo das demandas que chegam à unidade fabril; 2) está 

em curso o aumento do número de peças fabricadas pela via da terceirização, uma 

estratégia do capital para, dentre outras coisas, reduzir os custos e encargos com a 

classe trabalhadora e ter os produtos a um preço mais baixo e atrativo para o 

mercado consumidor. 

O aumento do desemprego, por sua vez, tem feito com que os homens e 

mulheres, na tentativa de garantir seu espaço no excludente mundo do trabalho, se 

adéquem à lógica qualitativa e polivalente imposta pelo capital. Ou seja, era (e ainda 

continua sendo, nos dias de hoje) preciso, além de estar qualificado, ter a 

capacidade de exercer atividades diversas, visando sempre à obtenção de maiores 

níveis de lucro que, ao final escoam unicamente para o bolso do capitalista. 

Contudo, ao mesmo tempo e contraditoriamente, convivemos com a desqualificação, 

ou melhor, como sugere Marques (2009), apoiado em Marx, com uma “Qualificação-

desqualificante”.  

No âmbito das PUP, essa necessidade de polivalência é incentivada pelos 

supervisores e reproduzida, quase sempre acriticamente pelos próprios 

trabalhadores. Assim, os entraves surgidos em determinadas atividades são 

facilmente superados com o deslocamento de pessoas para a realização da função, 

ainda que isto ocorra de modo provisório. A fala da operária explica com mais nitidez 

o que estamos querendo transmitir: 

  

“[...] é um grupo, então se outra pessoa tá alí fazendo qualquer outra 
costura, ou se já tá adiantado, se aquele outro no caso que é o meu 
fazendo o cantinho [acumulando peças] tá precisando, então a 
pessoa tem que se habilitar em ajudar aquilo alí” (IDA 
JACOBOWSKI).  
 
 

Desse modo, ninguém precisa indicar o que necessita ser feito, pois cada 

trabalhador já deve ter consciência de agir, na sua unidade de produção, de acordo 
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com as requisições (im)postas. Nesse sentido, os trabalhadores são duplamente 

inspecionados, de um lado, pelo que Giovanni Alves (2014) denomina “inspetor 

interno”, aquele que brota do interior do operário, que está integrado em si. Por outro 

lado, há também um inspetor externo, aquele cuja função consiste, legalmente, em 

averiguar o desenvolvimento dos grupos de trabalho que estão sob sua tutela – no 

caso da Casa de Costura são 3 PUP’s, 45 funcionários, para cada supervisor. Como 

elucida Danièle Linhart, “[...] a gestão moderna impõe que todos os assalariados 

administrem, em nome da autonomia e da responsabilização, as inúmeras 

disfunções de organização falha do trabalho [...]” (2014, p. 46). 

Objetivamente, a nova gestão da força de trabalho prescinde da “captura” da 

subjetividade do trabalho vivo. Sem essa captura o operário não conseguiria se 

adequar e, mais que isso, tomar para si um modo específico de produzir 

mercadorias. 

Dessa forma, os trabalhadores precisam estar preparados para assumir as 

tarefas em momentos simples, como as idas ao banheiro, por exemplo, ou em 

situações mais complicadas – leiam-se, faltas e afastamentos por atestado médico, 

realidade corriqueira neste universo. Se isto não acontece, ou seja, quando o 

trabalhador não consegue se manter na unidade produtiva, nos moldes impostos 

pelo capital, resta-lhe mergulhar no universo da incerteza ou, quando não, engrossar 

as filas do mundo da informalidade, numa vida extremamente precarizada. Assim 

como em outros períodos históricos, na atual etapa de acumulação, o setor informal 

expressa, de acordo com Tavares (2004) não um fenômeno que nega o modo de 

produção capitalista, mas, sim, um recurso que vem sendo utilizado favoravelmente 

pelo sistema, passando mesmo a se constituir como uma necessidade, parte 

intrínseca da dinâmica de reprodução ampliada do capital. 

Na concepção de Antunes (2005), o panorama acima desenhado tem 

contribuído para gerar uma fragmentação dos trabalhadores, fundamentada, 

particularmente, entre aqueles que detêm maior conhecimento e especialização e os 

que vivenciam, de diversas formas, toda sorte de pauperização e instabilidade, 

decorrentes, entre outros, da desregulamentação no trabalho. Esse processo de 

fragmentação não incide apenas nas funções e atividades desempenhadas pelos 

sujeitos, mas impacta diretamente na dimensão organizativa da classe trabalhadora. 

Isso acontece na exata medida em que há um “esquecimento” das relações de 

solidariedade entre esses indivíduos, em razão da nova conformação do espaço 
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fabril; da emergência de sentimentos de individualismo e competição e das novas 

características a rondarem, particularmente o sindicalismo. Senão, vejamos: 

 

[...] o complexo de reestruturação produtiva, cujo ‘momento 
predominante’ é o toyotismo tende a instaurar uma nova hegemonia 
do capital na produção, promovendo a captura da subjetividade 
operária pela lógica do capital, debilitando o potencial das estratégias 
de classe, contribuindo para posturas sindicais neocorporativas de 
cariz propositivo, com os sindicatos tendendo a representar 
interesses setoriais e não mais interesses de classe. (ALVES, 
2005, p. 82-83). 

 

 

Nesta citação, Giovanni Alves alerta-nos para a forma como os rebatimentos 

da reestruturação produtiva têm dificultado a formação da classe trabalhadora 

enquanto sujeito político, inscrito nas diversas disputas a dinamizarem seus 

interesses e anseios no espaço fabril (e, porque não, fora dele!). Em verdade, essas 

novas configurações acabaram por arrefecer quaisquer ímpetos e energias dos 

trabalhadores para contestar ou lutar por direitos. Estes, em maior ou menor escala, 

se veem impedidos, pelas condições objetivas e subjetivas da vida de se 

organizarem. Nesse sentido, a ocorrência das grandes lutas e mobilizações 

desencadeadas pela classe trabalhadora e, especialmente aquelas dirigidas e 

perpetradas pelos sindicatos parecem, no atual contexto da indústria, ter dado lugar 

a outras formas mais pontuais ou menos contestadoras e críticas.  

Ora, se, de um lado, a situação de instabilidade e insegurança ocasionada 

pela empresa enxuta contribui para inibir estas ações ou até afastar os 

trabalhadores do processo que leva a sua sindicalização, de outro, o próprio 

sindicato, enquanto espaço de organização e articulação desses sujeitos também se 

viu impactado. Podemos dizer que, de maneira geral, ele já não é mais o mesmo, 

sobressaindo-se, muitas vezes, a construção de um “sindicato de empresa” ou 

outras formas de atuação fadadas a não extrapolar os inúmeros limites formal-

burocráticos presentes nas fábricas. 

A crítica aqui desenvolvida, contudo, não deve ser feita sem levarmos em 

consideração a conjuntura a se apresentar para a classe trabalhadora. Certamente, 

não podemos desconsiderar que o capital utiliza diversas estratégias que confluem 

para fomentar esta realidade. As idas e vindas no ônibus não deixam espaço para 

organização; o amedrontamento dos trabalhadores pela via da manutenção de um 
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sistema de controle de suas vidas na empresa (advertências, quantidade de 

atestados, dentre outros), por exemplo, são alguns dos fatores que podem ser 

mencionados. Todavia, não devemos creditá-los como os únicos. A direção que 

toma o sindicado, na condução das atividades, a maneira e os mecanismos de 

aproximação com o trabalhador, para citar apenas alguns, também são reveladores 

e nos auxiliam a entender o porquê dessa situação. 

Assim, também devemos evidenciar que a possibilidade concreta de 

transformação da realidade e, portanto, de superação da condição de sujeitos 

explorados e oprimidos, não estão esgotadas, mas podem ser favorecidas ou não 

em razão dos modos utilizados para tencionar as contradições no chão da fábrica.  

Nesse contexto, é importante mencionar que essa precarização (a acometer, 

inclusive, uma parte qualificada dos trabalhadores) incide de modo particular sobre o 

trabalho feminino. A classe trabalhadora não é homogênea e, em virtude disto, 

acaba sendo impactada diferentemente pelas estratégias do capital, a depender das 

características que particularizam cada sujeito. 

Estamos querendo dizer que, apesar de as tendências do mundo do trabalho, 

nos marcos do toyotismo, se imporem indeterminadamente para todos, não 

podemos desconsiderar que a totalidade das condições objetivas e subjetivas a 

embalarem o trabalho são construídas e reconstruídas a partir de diversos 

determinantes. Nesse momento do texto, interessa-nos destacar, mais 

precisamente, a conformação de relações diferenciadas entre homens e mulheres 

prevalecendo neste espaço. A nosso ver, este fato carrega elementos que não 

podem passar despercebidos, sobretudo quando estamos pensando 

especificamente o papel das mulheres em meio aos efeitos do sistema de 

metabolismos de segunda ordem46.  

                                                 

 

46
 No transcurso da disciplina Seminário de Dissertação, atentaram-nos para a necessidade de um 

recorte sob o crivo do gênero no nosso trabalho e, mais especificamente da chamada divisão sexual 
do trabalho; recorte até então inexistente em nosso texto. A ponderação da turma era lógica e fazia 
todo o sentido, mas não estávamos dispostos a mergulhar nesse debate. Diante disso, e depois de 
muito avaliar a possibilidade de uma nova substituição de tema e “objeto”, estávamos dispostos a 
transformar este momento numa espécie de “acerto de contas” com um debate que, dentro de uma 
profissão tão generalista como é o Serviço Social, nunca nos despertou a atenção nem o menor 
interesse. Mas, depois de alguns diálogos nos espaços de orientação, bem como de algumas 
reflexões que nos foram gentilmente transmitidas pela professora Célia Nicolau percebemos que, na 
verdade, estávamos criando um “bicho de sete cabeças” sem necessidade, dado que a dimensão de 
gênero no estudo da problemática do trabalho no setor têxtil se impõe, mas não se sobrepõe ao foco 
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Como destaca Ricardo Antunes (2009, p. 109): 

 

As relações entre gênero e classe nos permitem constatar que, no 
universo do mundo produtivo e reprodutivo, vivenciamos também a 
efetivação de uma construção social sexuada, onde os homens e as 
mulheres que trabalham são, desde a família e a escola, 
diferentemente qualificados e capacitados para o ingresso no 
mercado de trabalho. E o capitalismo tem sabido apropriar-se 
desigualmente dessa divisão sexual do trabalho (grifos originais). 
 
 

Por isso, dedicar esforços na tentativa de compreender essas nuanças é, 

para nós, importante, na exata medida em que no espaço da indústria têxtil, e mais 

especificamente na Casa de Costura, lócus de nossa investigação, a maioria dos 

cargos na confecção das roupas é ocupado por pessoas do sexo feminino (Cerca de 

80%), segundo estimativas do sindicato. 

De acordo com informações do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 

Fiação e Tecelagem de Campinas e Região (SindFiatec), no Brasil, levando-se em 

consideração o ano de 2013, este segmento aglutinava aproximadamente 1,7 

milhões de trabalhadores. Deste total, cerca de 1,3 milhões, o equivalente a 

aproximadamente 76% é composto por mulheres. E mais: 40% dessas 

trabalhadoras, ou seja, cerca de 520.000 são as únicas responsáveis por sustentar 

seus lares. 

Ora, a própria atividade de costura foi, no desenrolar dos tempos, se 

caracterizando como atribuição fundamentalmente feminina e, nesse sentido, não é 

motivo de espanto a acentuada composição de mulheres na Casa de Costura, muito 

embora também devamos ressaltar que isto não deve ser algo naturalizado.   

Portanto, pensamos que fugir desta análise – ainda que neste espaço, esteja 

direcionada mais especificamente à divisão sexual do trabalho – seria desconsiderar 

a realidade em suas determinações complexas, e não é esse nosso interesse, muito 

embora saibamos também ser a realidade recheada de muitas outras determinações 

não reproduzidas idealmente neste texto.  

Ao pensamos em divisão do trabalho, há a possibilidade de trazer à baila 

várias reflexões que perpassam esse universo, de maneira geral. Poderíamos 

                                                                                                                                                         

 

pretendido que se reporta às relações e condições de trabalho precarizadas, suas particularidades e 
“genericidades” neste setor específico da produção industrial no atual tempo histórico. 



93 
 

lembrar, por exemplo, das atividades específicas desempenhadas por cada sujeito 

no âmbito do processo produtivo; das divisões do trabalho no campo e na cidade; do 

papel que, no contexto nacional ou global é atribuído às instituições, dentre tantas 

outras situações. Por certo, ninguém há de negar que os exemplos mencionados 

possuem estreita conexão com o fenômeno da divisão do trabalho, sendo, por 

conseguinte, de extrema relevância no exercício de desvendamento a nos 

possibilitar atingir as inflexões do capital no âmbito da produção e reprodução da 

vida material. 

Contudo, quando atentamos para a divisão sexual do trabalho, de maneira 

mais direta, nos deparamos com uma complexificação assentada em grande parte 

no conjunto de aspectos relacionados aos componentes de gênero que, histórica e 

culturalmente, vêm rondando e influenciando o ser mulher durante a história da 

humanidade. Por isso mesmo, corroboramos com Mirla Cisne ao afirmar que, nesse 

âmbito de estudo, “[...] as análises de gênero não devem descrever as 

classificações/categorizações (ser homem, ser mulher) mas identificar como os 

significados atribuídos a estas interferem e contribuem na construção do mundo do 

trabalho” (2004, p. 128). 

Além do fator sexo, outras características associadas à mulher, como cor e 

nacionalidade, por exemplo, confluem para dificultar sua posição na sociedade, de 

maneira geral e, consequentemente, nos espaços de trabalho ocupados por elas. 

Nesse sentido, as inflexões que acometem a mulher branca e brasileira são menos 

nocivas – se é que se pode falar assim – em comparação com às que se direcionam 

a mulher negra e imigrante, por exemplo (Para aprofundar, cf. SAFIOTTI, 2007). As 

situações deste tipo estão por toda a parte. Para tomarmos conhecimento de um 

caso relacionado ao nosso estudo, poderíamos citar a matéria veiculada em 2011 no 

jornal “O metalúrgico em família”47, que denunciava a exploração de homens e 

mulheres bolivianas, confeccionando produtos para a grife Zara em regime de 

escravidão, sem salários e as menores condições de salubridade48. 

                                                 

 

47
 Nos referimos a matéria: “Vergonha fashion: grifes famosas na mira do trabalho escravo”. 

Disponível em: http://www.sindmetalsjc.org.br/imprensa/jornal-o-metalurgico-em-
familia/noticias/detalhe/62/vergonha+fashion+grifes+famosas++na+mira+do+trabalho+escravo.htm. 
Acesso em: 27 Jan. 2014. 
48

 Os casos envolvendo trabalho escravo no ramo da confecção são extensos. No corrente ano, por 
exemplo, a M. Officer foi acusada de manter pessoas em regime de trabalho análogo ao escravo. 
Diversas situações também foram verificadas em marcas como: Unique Chic, Bo. Bô, Le Lis Blanc, 

http://www.sindmetalsjc.org.br/imprensa/jornal-o-metalurgico-em-familia/noticias/detalhe/62/vergonha+fashion+grifes+famosas++na+mira+do+trabalho+escravo.htm
http://www.sindmetalsjc.org.br/imprensa/jornal-o-metalurgico-em-familia/noticias/detalhe/62/vergonha+fashion+grifes+famosas++na+mira+do+trabalho+escravo.htm
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As diferenciações no exercício de distintas atividades realizadas por homens 

e mulheres não são uma característica exclusiva do modo de produção capitalista (a 

questão de gênero é transhistórica), ao contrário, remonta aos mais longínquos 

períodos históricos. Mas, ao mesmo instante, não devamos perder de vista que, com 

ele, adquiram um sentido específico, diferenciado em relação aquelas formas de 

organização societal precedentes, como a feudal ou escravista. Das sociedades 

primitivas aos tempos recentes, constatamos que, embora a divisão das atividades 

tenha perdurado nos mais diversos modos de organização social, nos marcos do 

modo de produção capitalista, elas adquirem um status diferenciado compreendido 

pelo processo de aprofundamento, subordinação, exploração e opressão das 

mulheres em meio a este sistema49. 

Assim, neste século XXI, informa-nos Antunes (2009) como vêm se dando, no 

mundo do trabalho, esta divisão: as atividades de concepção são destinadas ao 

homens e aquelas de menor qualificação ficam a cargo das mulheres. E, neste 

ponto, identificamos uma contradição, se compararmos a informação exposta com 

os dados da última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). A 

pesquisa do IBGE indica que, em 2011, as mulheres apresentavam maior grau de 

escolarização em relação aos homens. Em nível nacional, enquanto as primeiras 

possuem um índice de aproximadamente 7,5 anos de estudo, os homens somam 

cerca de 7,1 anos. Levando-se em consideração a particularidade da região 

Nordeste, a diferença é ainda maior; senão, vejamos: enquanto as mulheres  

nordestinas têm 6,6 anos de estudo, os homens perfazem apenas 5,8. Ou seja, 

apesar de estarem mais qualificadas e preparadas que os sujeitos do sexo 

masculino, as mulheres ocupam-se, grande parte das vezes, em atividades 

subalternas, em geral, com menores remunerações. 

                                                                                                                                                         

 

dentre outras. Chama-nos a atenção, também, o caso envolvendo os trabalhadores que fabricavam  
peças para a grife Atmosfera. Lê-se na matéria que: “O dono de uma oficina de costura localizada em 
Cabreúva (SP) tentou vender dois trabalhadores imigrantes como escravos no bairro do Brás, na 
região central de São Paulo” . Todas estas informações estão disponíveis em: 
http://reporterbrasil.org.br/. Acesso em: 27 Jul. 2014. 
49

 “Com o surgimento da propriedade privada, exigindo novas configurações nos agrupamentos 
familiares, nas relações de trabalho e na organização social, prevalecem novas relações sociais que 
incidem sobre a vida de homens e mulheres. Para as mulheres, novas tarefas, sobretudo a de 
procriar, de ser mãe e esposa sob as exigências do casamento monogâmico, cabendo-lhe, como 
imposição sumária, o espaço do lar, enquanto ao homem, restava o trabalho desenvolvido fora do 
espaço doméstico” (SANTOS & OLIVEIRA, 2010, p. 13). 

http://reporterbrasil.org.br/
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Em verdade, a crescente incorporação da mão de obra feminina vem 

acontecendo pautada, principalmente, em formas de trabalho cada vez “[...] mais 

precarizad[a], [...] em regime de part-time, marcad[a]s por uma informalidade ainda 

mais forte, com desníveis salariais ainda mais acentuados em relação aos homens, 

além de realizar jornadas mais prolongadas” (ANTUNES, 2009, p. 108). 

E, contraditoriamente, tudo isso acontece numa época em que se propalam 

frequentemente os avanços obtidos pelas mulheres. Por isso, Cisne (2004) aponta-

nos a preocupação de não destoar nosso olhar para com a realidade, enxergando 

dimensões exacerbadas nas conquistas alcançadas por elas. Assim, a autora nos 

convida a sustentar uma análise crítica sobre este sujeito. Ora, não podemos 

esquecer que “[...] as ‘conquistas’, as ‘potencialidades positivas para a emancipação 

das mulheres’ se encontram imbricadas nas contradições do movimento do capital, 

que engendra estratégias, ao seu favor, travestidas de ‘bandeiras de luta’ das 

mulheres” (CISNE, 2004, p. 137). 

No contexto da reestruturação produtiva, as mulheres têm conseguido 

ultrapassar o espaço privado, do lar, e atingir o mundo do trabalho – ainda que isso 

se faça, de um lado, sem se desvincularem das atividades domésticas50 e, de outro, 

com a ocupação de cargos e atividades nas quais podem ser mais exploradas e, 

contraditoriamente, menos remuneradas. No âmbito da Casa de Costura, por 

exemplo, não é muito longínqua a realidade relatada pela representante sindical, no 

que se refere: 

 

“[...] a questão das costureira, antigamente ela saia da máquina pá 
varrer no setor... e... era desvio de função, o combate [...] através do 
ministério público que nos ajudou.. a gente combateu isso” (CLARA 
ZAQUETIM). 

 

 

Em outro momento histórico, era tarefa das costureiras a limpeza de seu 

ambiente de trabalho. Certamente, esta conformação se fazia apoiada na ideia de 

que as operárias poderiam ser aproveitadas para varrer o espaço, já que, nos 
                                                 

 

50
 Na verdade, as mulheres acabam cumprindo duplas ou triplas jornadas de trabalho: uma no âmbito 

do próprio lar, com a realização de atividades domésticas essenciais para a sobrevivência da família, 
e outra através de sua inserção nos empregos temporários, que não anulem ou impeçam a realização 
da função acima indicada. 
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marcos das disseminações patriarcais, esta é uma atividade para a qual a mulher já 

apresenta “inclinação natural”. Nesse período, a exploração por que passavam as 

sujeitas era ainda mais intensa. Elas acumulavam, no âmbito da fábrica, duas 

atividades extremamente pesadas. Situação que se agrava se pensamos no fato de 

que estas atividades domésticas certamente se estendiam para o âmbito do lar. 

Mesmo desenvolvendo suas atividades em outra área (controle de qualidade), Annie 

Rosen reconhecia esta situação. Em suas palavras:  

 

“Ninguém trabalha mais que as operadoras, ninguém! isso é 
indiscutível gente, ela baixam ali... e... costurano, costurano, 
costurano é... sério, sabe?” (ANNIE ROSEN). 

  

A redução de gastos com o pagamento da força de trabalho feminina permite 

ao capital maior acúmulo de lucros e, nesse sentido, não é sua intenção frear ou 

impedir o aumento do número de mulheres nas fábricas, muito pelo contrário ele irá 

incentivá-lo o quanto achar conveniente.  

No espaço da unidade fabril, existe outra contradição que, certamente, tem 

suas raízes fincadas nas relações sociais e de poder entre os sexos, estabelecidas 

pelo imbricamento entre o patriarcado e o capitalismo, como expõe Joan Scott 

(1995). Ela diz respeito à exclusão das mulheres, nas opiniões e avaliações 

realizadas na empresa, como se as suas contribuições fossem menos importantes 

ou até mesmo inúteis em relação àquelas dos homens. É como se a captura da 

subjetividade – um aspecto tão central na organização sistema de produção flexível, 

como discorremos anteriormente – perdesse seu sentido, quando relacionadas às 

mulheres. 

Além disso, outra questão tem peso nesse processo, qual seja: as mulheres, 

na maioria dos casos, são menos resistentes aos ditames do capital no âmbito do 

trabalho e, nesse sentido, o risco da organização política para as reivindicações no 

cotidiano laboral, passa a ser atenuado, gerando certo alívio para o capitalista. Ora, 

estamos embalados por uma cultura de gênero a impor, objetiva e subjetivamente, 

um papel de subalternidade para esse segmento que se expressa, dentre outros 

aspectos e em alguma medida, em sua contenção as imposições verificadas do 

ambiente fabril.  

Isso comprova que o aprofundamento da dominação/exploração/opressão 

das mulheres não se limita às diferenciações salariais, como é mais comumente 
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propagado, atingido igualmente o campo dos direitos e das condições e relações de 

trabalho. Nas palavras de Cisne: 

 
O incentivo à entrada da mulher no mercado de trabalho vem assim, 
no sentido de correspondência, com facilidade, às novas exigências 
advindas das transformações no mundo do trabalho. Além da 
docilidade e passividade historicamente aproveitadas e difundidas 
pelo capital, a educação destinada às mulheres com o objetivo de 
dar conta de várias atividades ao mesmo tempo – por exemplo, 
cuidar dos filhos, da cozinha e da lavagem de roupa 
simultaneamente – desenvolve a capacidade da polivalência, 
facilitando o atendimento a essa nova exigência do mercado de 
trabalho (Op. Cit, p. 140-141). 
 
 

Certamente, este fato não deve ser analisado isoladamente. É preciso 

destacar que, no interior desses sujeitos, não há lugar apenas para a passividade 

em meio ao conjunto de ordenamentos a os atingir cotidianamente. É necessário 

destacar os movimentos contra hegemônicos que também vão ganhando 

materialidade, impulsionados, majoritariamente, mas não apenas, pelo movimento 

feminista e por outros coletivos organizados.  

Enquanto sujeito ativo da classe trabalhadora, as mulheres têm apresentado, 

do ponto de vista da produção e reprodução do modo de produção capitalista, um 

lugar central e indispensável ao capital. Nesse sentido, a ruptura com a situação de 

precarização, exploração e dominação do trabalho em geral com horizonte na 

conformação de novas bases sócio históricas, passa, inevitavelmente, pela 

emancipação da mulher.  

Pensar e propor estratégias que confluam para derruir as desigualdades de 

sexo e gênero dentro e fora do mundo do trabalho: eis um desafio posto às 

mulheres51 no atual tempo histórico! Afinal, como já anotara Paulo Freire: 

 

Quem melhor que os oprimidos se encontrará preparado para 
entender o significado terrível de uma sociedade opressora? Quem 
sentirá, melhor que eles, os efeitos da opressão? Quem mais que 

                                                 

 

51
 Corroboramos com a análise de Antunes ao afirmar que: “Se o primeiro e monumental 

empreendimento – a emancipação da humanidade e a criação de uma ‘associação livre dos 
indivíduos’ – é um empreendimento dos homens e mulheres que trabalham, da classe trabalhadora, a 
emancipação específica (Grifos nossos) da mulher em relação à opressão masculina é decisiva e 
prioritariamente uma conquista feminina para a real e omnilateral emancipação do gênero humano. À 
qual os homens livres podem e devem somar-se, mas sem papel de mando e controle” (ANTUNES, 
2009, p. 110-111). 
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eles para ir compreendendo a necessidade da libertação? Libertação 
a que não chegarão pelo acaso, mas pela práxis de sua busca; pelo 
conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela 
(FREIRE, 2005, p. 34). 
 
 

Em sintonia com as discussões elencadas acima, Paulo Freire (2005) 

apresenta-nos que a necessidade do surgimento do ser-mais (humanizado), é uma 

possibilidade a ser realizada a partir da pedagogia construída juntamente com os 

oprimidos, fomentando o conhecimento crítico da realidade – sem as prescrições 

naturalmente alienantes disseminadas pelos opressores. Ou seja, o autor expõe a 

importância de conhecer, para então transformar e, assim, atingir a liberdade: 

momento no qual surgiria o novo homem, e a nova mulher. 

Continuando demarcando algumas trilhas que materializam a conformação 

de uma nova morfologia do trabalho, Antunes (2009), nos alerta para uma mudança 

importante, relacionada à parte da mão de obra absorvida pelo mercado. Segundo o 

autor, particularmente nos países centrais, está existindo um processo de expulsão 

dos jovens e também daqueles trabalhadores considerados velhos para o capital, 

incentivando, dentre outras coisas, o aumento do trabalho informal ou terceirizado, 

logo, sem garantias e direitos para os trabalhadores. Aliás, para Graça Druck, a 

terceirização constitui a forma pela qual se percebe em maior grau, o processo de 

precarização na particularidade brasileira. Segundo ela, o trabalho terceirizado seria 

“a porta de entrada na precarização” (DRUCK, 2012). 

Essa demarcação nos remete a uma discussão muito em voga, nos dias 

atuais, dentro e fora do Brasil. Trata-se do debate que gira em torno do 

“precariado52”. Muitos intelectuais tem se dedicado a compreender e delinear este 

                                                 

 

52
 Especialmente, no desenrolar das discussões e reflexões possibilitadas pela experiência de estágio 

em docência na disciplina “Capitalismo e Questão Social” fomos, paulatinamente, tomando ciência da 
realidade de muitos dos estudantes da turma que estávamos acompanhando. Tal realidade apontava 
para a necessidade de inserção dos estudantes em diversas empresas, como mecanismo para 
manutenção pessoal e acadêmica. Os relatos nos chegavam de maneira muito viva, desvendando, 
claramente, as múltiplas determinações que os rondavam no âmbito do trabalho. A partir deste e de 
outros acontecimentos fomos percebendo que o precariado aponta aspectos interessantes da 
dinâmica do mundo do trabalho. Além disso, a industrial têxtil, foco de nossa investigação, se 
apresenta como uma das possibilidades de emprego para estes jovens estudantes – inclusive, 
identificamos algumas pessoas que já haviam passado pela experiência na fábrica, durante a procura 
de sujeitos para realização das entrevistas pré-teste. Por este, e também por outros motivos, 
pensamos ser coerente trazer à baila nosso entendimento sobre quem é e como se expressa o 
precariado. 
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sujeito, demonstrando sua composição, suas formas de resistência e organização, 

dentre outras características, nas diversas latitudes do globo.  

Obviamente, este debate não tem ocorrido de maneira unívoca, mas, sim, a 

partir de múltiplas interpretações e formas de abordagem que marcam diferentes 

concepções. Na França, país cujas contribuições no campo da sociologia do 

trabalho tem sido inegavelmente importantes, a obra de Guy Standing (2013) é 

emblemática neste sentido. Na particularidade brasileira, têm ganhado maior 

ressonância as contribuições advindas de Ruy Braga (2012) e Giovanni Alves 

(2014). Tentaremos dialogar a partir destas proposições/formulações teóricas, 

procurando demarcar, breve e introdutoriamente, em que se assentam cada uma 

delas, demonstrando suas convergências, divergências efetivas e aparentes e, num 

mesmo instante, empreender esforços para nos posicionarmos e trazer à público 

nossa compreensão sobre esta temática.  

Iniciamos com as reflexões de Ruy Braga (2012). Para o autor, precariado 

designa o proletário precarizado, ou seja, os sujeitos que fazem parte do que Marx 

denominou superpopulação relativa, um fenômeno que sempre existiu no 

desenvolvimento do capitalismo. Contrariando Standing, Ruy Braga chama a 

atenção para a necessidade de perceber o precariado na história, inserindo-o na 

dinâmica do modo de produção capitalista. Aponta ainda a inconsistência que se 

conforma quando o autor francês pretende demarcar o surgimento de uma nova 

classe – a classe perigosa, como já deixa explícito no subtítulo de seu livro –, 

advinda da crise do pacto de cidadania fordista. E, de maneira sintética, afirma: 

 

Em suma identificamos o precariado como a fração mais mal paga e 
explorada do proletariado urbano e dos trabalhadores agrícolas, 
excluídos a população pauperizada e o lumpemproletariado, por 
considerá-la própria à reprodução do capitalismo periférico (BRAGA, 
2012, p. 19). 
 
 

Da mesma forma, Giovanni Alves (2014), também acredita não ser possível 

enquadrar o precariado como uma nova classe social, como defende Guy Standing 

(2013), para quem a “nova classe” parece ser um fato concreto e inconteste. Para 

este último pensador, apesar de limitada nas possibilidades de articulação para 

conformar o que ele denomina de classe-para-si – em decorrência do grau de 

elevada competitividade e individualização entre o grupo –, a “nova classe” pode 
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representar um perigo considerável na exata medida em que se torna susceptível 

aos discursos de governos populistas e ideias neofacistas, como, de acordo com 

sua análise, já vem ocorrendo em alguns países. 

Acreditar nessa ideia seria, para Braga e Alves, desconsiderar a dimensão 

ontológica de articulação da classe trabalhadora, a práxis humana criativa. Da 

mesma forma, aos olhos de Alves, parece ser reducionista a proposição gerada por 

Braga, por, dentre outros aspectos, perder “[...] a particularidade heurística do 

conceito capaz de dar visibilidade categorial às novas contradições do capitalismo 

global” (2013, p.191). Nesse sentido, Giovanni Alves propõe uma delimitação própria 

para o precariado, considerando-o como 

 

[...] uma nova camada da classe social do proletariado com 
demarcações categoriais bastante precisas no plano sociológico [. 
Ou seja,] é a camada média do proletariado urbano precarizado, 
constituída por jovens-adultos altamente escolarizados com inserção 
precária nas relações de trabalho e vida social (2013, p. 191). 

 
 

De nossa parte, entendemos que o conceito gestado por Ruy Braga não 

pode ser necessariamente classificado como reducionista, incompleto ou incapaz de 

captar a realidade, do ponto de vista heurístico. Em verdade, somos levados a crer 

que essa camada jovem, qualificada e urbana a ganhar corpo na proposta conceitual 

de Giovanni Alves, é a mesma que está, a nosso ver, engrossando as fileiras da 

superpopulação relativa, em grande parte. E, nesse sentido, nos questionamos: o 

que estaria ocorrendo não seria uma mudança no perfil desse exército industrial de 

reserva, que antes se compunha dos trabalhadores mais despreparados e de uma 

faixa etária mais avançada, se comparados aos jovens qualificados de hoje? 

Caso a resposta a nossa indagação seja afirmativa, temos, diante de nós, 

elementos a nos balizarem para perceber as modificações ocorridas no transcurso 

dos tempos, as quais têm sido traduzidas numa mudança de perfil do exército 

industrial de reserva. Na contemporaneidade, o jovem dotado de alguma 

qualificação está ocupando um papel de destaque quando se pensa na composição 

dessa superpopulação relativa. Como sabemos, ela apresenta uma camada latente, 

uma estagnada e uma flutuante, esta última compreendendo a massa de 

trabalhadores que pode ser acionada, a qualquer momento, para ocupar alguma 
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função no processo produtivo de mercadorias do capital, da mesma maneira que 

também pode ser descartada: eis o lugar ocupado pelo precariado.  

Em algumas passagens de sua obra, Ruy Braga (2012) apresenta, de 

maneira mais precisa estes sujeitos, recorrendo, justamente, a esta população 

jovem-adulta e qualificada. Em outras partes há também menção aos migrantes e ao 

lugar que ocupam nesse processo. Assim, o referido autor trata de modo dialético as 

várias camadas do exército industrial de reserva, na exata medida em que consegue 

contemplar tanto a camada flutuante da cidade quanto a latente que emerge do 

campo. O potencial do conceito está justamente na transversalidade que as relações 

de trabalho precárias alcançam na atualidade, alastrando-se pelas várias camadas 

de trabalhadores, com exceção daqueles que possuem vínculos empregatícios mais 

“estáveis”. 

Nesse sentido, o que determina a relação do precariado com o processo 

produtivo é a fragilidade: o emprego e o desemprego estão numa linha tênue e o 

jovem-trabalhador a percorre guiado pela insegurança. Dito de outra forma: o 

trabalho precário, orquestrado pelo capital, tem a sua disposição, atualmente, um 

conjunto de homens e mulheres relativamente qualificados (ou, quando não, em 

uma busca constante e ininterrupta por ela) e dispostos a ocupar estes postos.  

Interessa-nos, também, apreender os mecanismos que constituem 

verdadeiros grilhões, acorrentando e contagiando os trabalhadores pelo espírito de 

uma sociedade assentada na supervalorização do trabalho, quer sejam eles jovens 

ou mais experimentados. Eles também não se eximem da busca constante e 

ininterrupta de qualificação para o mercado de trabalho. 

Nesse sentido, em que pesem nossas críticas aos argumentos e aspectos a 

embasar a obra de Guy Standing53, somos levados a concordar com este autor em 

uma questão: o precariado não é uma classe homogênea. Há a imperiosa 

                                                 

 

53
 Dentre outras questões, poderíamos citar o fato de Standing preocupar-se, sobremaneira, com a 

impossibilidade de, nos tempos que ele chama de “globalizados”, os trabalhadores construírem uma carreira no 

âmbito do trabalho. Em vários pontos da obra ele chama atenção para este fato, fazendo-nos parecer, em alguma 

medida, ser ele nuclear para demarcar o precariado. Ainda que, na dimensão da aparência, sua preocupação com 

as carreias possa fazer algum sentido, na essência, determinações mais complexas nos chamam atenção. Para 

nós, esta concepção apresenta-se calcada de um tom bastante conformista e conservador, pois não nos permite 

visualizar o desenvolvimento do homem para além de uma sociedade assalariada. Ou seja, não nos permite 

ultrapassar os limites impostos pela compra e venda da força de trabalho, assentada na dominação e exploração. 

Ora, por mais “humano” que possa se tornar o modo de produção capitalista, ele não conseguiria jamais se livrar 

das contradições que lhes são inerentes e garantir emprego para todos os homens e mulheres e, quiçá, uma 

carreira. 
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necessidade de pensarmos as diversas possibilidades de existência desse sujeito. 

Senão, vejamos: 

 

O adolescente que entra e sai o tempo inteiro de um ciber-café 
enquanto sobrevive de empregos transitórios não é o mesmo que o 
migrante que usa sua inteligência para sobreviver, estabelecendo 
febrilmente uma rede de contatos enquanto se preocupa com a 
polícia. Tampouco é semelhante a mãe solteira que se preocupa de 
onde virá o dinheiro para os alimentos da próxima semana, ou ao 
homem de 60 anos que aceita empregos eventuais para ajudar a 
pagar as despesas médicas (STANDING, 2013, p. 32).   
 
 
 

A partir da concepção segundo a qual o precariado é composto por uma 

gama diferenciada de trabalhadores, não é difícil encontrar, no âmbito da Casa de 

Costura, indivíduos que se encaixem nesse perfil, como podemos visualizar nos 

diálogos realizados com trabalhadoras e ex-trabalhadoras da empresa. Referimo-

nos, mais especificamente, ao conjunto de mulheres que adentram no espaço fabril-

têxtil no afã de garantir independência financeira ou mesmo a segmentos jovens 

que, antes de ingressarem no ensino superior, têm a experiência no ramo 

supramencionado. Vem-nos a mente, neste momento, o relato feito por uma de 

nossas entrevistadas, que afirmava utilizar os poucos minutos de que dispunha para 

realizar leituras e que, somente após reiteradas tentativas de negociação com os 

setores da gerência e administração da empresa,  conseguiu autorização para que o 

ônibus pudesse parar próximo ao seu cursinho pré-vestibular e, dessa forma, não 

chegar atrasada às aulas. Segundo a regulamentação da empresa, o transporte 

deve deixar os trabalhadores nas paradas próximas às suas residências. No caso 

em apreço, a solicitação da trabalhadora não implicava em mudança no trajeto usual 

do ônibus. 

Durante sua entrevista, outra jovem operária, também nos relatou o desejo 

de ingressar em algum curso. Sua fala deu-se no sentido de não pensar a Casa de 

Costura como o fim de sua carreira profissional, mas como uma espécie de “alento”, 

enquanto uma oportunidade melhor não surge. Diz ela: 

 

“Pretendo fazer algum curso. Não quero trabalhar diretamente na 
costura pra sempre, né? Quero conhecer outra coisa!” (LUIZA 
BRANCACCIO). 
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 Questionamos: o que motiva Luiza Brancaccio a querer conhecer outra coisa? 

Certamente nossa entrevistada se depara com uma série de insatisfações na 

realização de seu trabalho que não apresentam tendência à ocorrência de melhorias 

capazes de alterar a realidade em que se encontra, enquanto trabalhadora.  

 Deparamo-nos, também, com um jovem operário preocupado em se capacitar 

profissionalmente vislumbrando conseguir uma melhor posição na empresa. Em seu 

caso, embora não tenha deixado explícito na entrevista concedida, cremos que sua 

motivação é preocupação em garantir as melhores condições de vida para sua filha, 

uma criança encantadora que, muito gentilmente, após nossa chegada, retirou os 

brinquedos do sofá para que pudéssemos realizar a entrevista.    

E esta não é uma realidade hipotecada apenas aos trabalhadores do ramo 

têxtil. Apesar de se circunscrever numa perspectiva teórica diferente da que usamos 

como norte neste trabalho, a obra de Jessé Souza (2012) – Os batalhadores 

brasileiros54 – traz a baila estudos e pesquisas sociológicas interessantes que, sob o 

nosso olhar, contribuem para nos auxiliar na compreensão da conformação das 

mudanças processadas no interior da classe trabalhadora nos marcos da realidade 

brasileira. 

Nas histórias de vida apresentadas no livro, Jessé narra o cotidiano de 

Rodolfo, um jovem de 21 anos, trabalhador de um call center, que apresenta 

algumas semelhanças com nossa Annie Rosen e Luiza Brancaccio. Ele se encontra 

no dilema fundado, de um lado, nas pressões individuais e familiares que sofre para 

estudar, se preparar para concursos e/ou para adentrar numa universidade e, assim, 

melhorar de vida (o que significa deixar o trabalho degradante realizado). Mas, do 

outro lado, é afetado pelo elevado nível de desgaste físico e psicológico que o faz 

chegar exausto em casa, e sem disposição para realizar atividades que lhe exijam 

maior nível de concentração, como é o caso de se dedicar aos estudos. Vale notar 

que, no âmbito do trabalho, Rodolfo também enfrenta adversidades. Por exemplo, a 

supervisora  dificulta seus horários sempre que almeja realizar concursos.  

                                                 

 

54
 Para Jésse Souza os “batalhadores” constituem uma nova classe social, cuja gênese está hipoteca 

ao novo modo de regulação capitalista financeirizado. Trata-se, para ele, de uma classe intermediária 
entre o que outrora denominou “ralé”, fazendo alusão aos sujeitos pobres e extremamente 
fragilizados do ponto de vista social e político e a s classes médias e altas, cuja marca evidente, 
sempre de acordo com o autor, reside na presença não apenas de capital econômico, mas também 
do capital cultural. (SOUZA, 2012).  
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O quesito “estudo” é importante para outros sujeitos que também são 

evidenciados por Jessé (2012). É emblemático o caso de Pedro – um feirante que 

veio da zona rural para a zona urbana, circulando entre uma e outra ocupação, sem 

poder se dedicar aos estudos, fato este que o faz incentivar seus filhos e garantir as 

condições necessárias para que os mesmos possam frequentar escolas, se 

capacitar para dar passos maiores que os seus. Ainda é interessante mencionar a 

realidade Elimar, agricultor que trabalha incansavelmente e busca se capacitar, 

sobremaneira com os cursos ofertados pela Emater, para entender melhor o 

universo da fruticultura e acompanhar as tendências do mercado.  

Contudo, no que se refere à qualificação e aos níveis de formação 

profissional, estes devem ser relativizados a partir das determinações socioculturais 

de cada região. No Nordeste brasileiro e, mais precisamente nos municípios do 

interior, completar o ensino médio já significa um êxito considerável para os 

indivíduos, seus familiares e sociedade, em geral. Todavia, quando estes jovens 

buscam se inserir no mundo do trabalho no espaço urbano, especialmente nas 

cidades médias e áreas metropolitanas, onde os níveis de exigência são bem mais 

elevados, estes se confrontam com reais dificuldades.  

Ao aceitarmos a diversidade de sujeitos que conformam o precariado não 

podemos minimizar aqueles que lhe dão substância, quais sejam, os jovens. Para 

Ruy Braga (2012), esses jovens são a espinha dorsal do precariado. 

Acrescentaríamos  que o precariado constitui, por sua vez,  o coração do exército 

industrial de reserva, na atualidade é quem o faz pulsar, mantendo viva a 

pauperização tão fundamental ao modo de produção capitalista. 

Na medida em que a composição orgânica do capital modifica-se, 

exponenciando-se em sua parte constante e rebaixando-se em sua dimensão 

variável, nasce o exército industrial de reserva. A expulsão destes trabalhadores era 

(e continua sendo) feita a partir de uma escolha, na qual são excluídos àqueles 

trabalhadores que não possuem atributos, qualidades na óptica do capital. Esses 

eram os fatores utilizados para reduzir o número de trabalhadores na fábrica, 

segundo a racionalidade do processo de acumulação do capital. Portanto, o fato de 

a realidade hodierna ser marcada por trabalhadores qualificados em status de 

reserva, serve apenas para demonstrar o caráter de contraditoriedade das leis que 
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guiam a acumulação capitalista55. Assim, para nós, as contradições são as mesmas. 

A mudança refere-se, no caso, ao sujeito que, atualmente, está em evidência neste 

espaço. 

Partimos, então, da seguinte concepção: a sociedade se estrutura a partir de 

duas classes fundamentais, antagônicas entre si56. Contudo, cada uma delas, é 

composta por algumas frações, a se constituírem a partir de diversas características, 

como o lugar que ocupam no processo produtivo, o espaço em que se encontram no 

âmbito das relações sociais, a consciência que nutrem em relação aos interesses 

presentes na sociedade, dentre outros elementos apresentados por Iasi (2007). 

Essa ressalva precisa ser feita para não mascararmos a existência de frações 

intermediárias entre essas classes fundamentais, como bem demonstrou Marx, por 

exemplo, n’O 18 Brumário de Luís Bonaparte, expondo como a burguesia e o 

proletariado, em seus diferentes estratos, dinamizavam a realidade francesa ao 

imprimir seus interesses sociais, econômicos e políticos nas lutas concretas travadas 

à época.  

Nesses termos, avançamos como primeiro pressuposto que o precariado 

constitui uma fração da classe trabalhadora, de maneira geral. Desconsiderar este 

fato seria atropelar um fenômeno histórico: o modo de produção capitalista é 

responsável por reconfigurar às relações sociais, dentre outras coisas, engendrando 

duas novas classes sociais: burguesia e proletariado. Serão estes atores, em suas 

frações, que passarão a dinamizar a arena política, dando substância à história.  

O confronto entre estas duas classes está hipotecado ao momento histórico 

que registra o nascimento do proletariado enquanto classe revolucionária, a única 

capaz de pôr fim ao capitalismo e inaugurar uma nova forma de sociabilidade 

                                                 

 

55
 Em muitos casos, mais do que ter qualificações e diplomas o trabalhador precisa ser passível à adaptar-se aos 

“novos tempos” da acumulação capitalista, a exigirem o trabalhador ágil, inovador, polivalente, disponível, etc., 

em sintonia com a cultura empresarial contemporânea, com os tempos da flexibilidade exacerbada. 
56

 Vale destacar que, nos marcos da sociabilidade capitalista, inúmeras e complexas contradições se materializam 

para a sociedade, dentre as quais a principal reside no fato de a expansão da riqueza social estar atrelada a 

própria expansão da exploração do conjunto dos trabalhadores, ou seja, a reprodução das classes sociais: 

burguesia e proletariado. Todavia, faz-se importante ter atenção para não fomentarmos uma análise que reduz as 

lutas de classe à polarização operada entre burguesia e proletariado, como, numa instigante e necessária reflexão, 

alertou o professor Marcelo Braz (2014a). Ademais, ainda de acordo com o intelectual, “O amplo 

desenvolvimento da sociedade capitalista até nossos dias, que tanto modificou o perfil das classes sociais, em 

nada modificou aquele antagonismo central. Bem ao contrário, ele se tornou mais profundo e complexo e, por 

isso mesmo, de difícil identificação de suas expressões concretas e particulares, o que exige enorme esforço de 

atualização no sentido de localizar, nas formas atuais das classes e das lutas de classes, a sua prevalência” 

(BRAZ, 2014a, p. 149). 
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radicalmente diferente desta. Ou seja, a possibilidade histórico-concreta de o 

proletariado insurgir como classe revolucionária acontecerá, tão somente, nos 

marcos do capitalismo, pelo conjunto de determinações que estão a ele atrelados. 

Conforme Marx e Engels: “O proletariado passa por diferentes etapas de 

desenvolvimento. A sua luta contra a burguesia, começa com sua própria existência” 

(MARX & ENGELS, 1999, p. 192).  

É a partir do trabalho que podemos atingir a compreensão da existência das 

classes sociais, na medida em que a maneira pela qual os homens mediam sua 

relação com a natureza se reflete no modo e forma pela qual se organizam as 

relações sociais entre as classes, com suas convergências e divergências. Podemos 

observar tal realidade ao debruçarmos nosso olhar para as formações sociais que 

precederam o capitalismo, a exemplo da escravista e da feudal. Ora, “[...] na medida 

em que a burguesia – isto é, o capital – se desenvolve, desenvolve-se também o 

proletariado, a classe dos operários modernos, que só vivem enquanto têm trabalho 

e só têm trabalho enquanto [ele] aumenta o capital” (Op. cit, p. 191).  

Contudo, essa equação não se estrutura de maneira lógica, para o grupo 

alijado dos meios de produção, excluídos do mundo produtivo, cada vez mais 

esvaziado, que veem suas possibilidades de vida serem progressivamente 

dificultadas. O precariado é, assim, fruto dessa relação exponenciada pelas 

configurações gestadas com a crise contemporânea, que alarga a dimensão 

flutuante do exército industrial de reserva. 

Uma segunda premissa indica que o  precariado se constitui numa geração 

que, em sua grande maioria, não conheceu o que poderíamos denominar de 

precarização salarial regulada, situação derivada dos confrontos históricos travados 

nos chamados “anos gloriosos” do capital, tendo como referência os países de 

capitalismo central. Ressalte-se que, naquele período, embora a situação fosse mais 

favorável tomando-se por comparação a realidade hodierna, não se pode perder de 

vista que a precarização do trabalho e da vida social em geral é intrínseca ao modo 

de produção capitalista. Por isso, também nos “anos gloriosos” muitos homens e 

mulheres sentiram o amargo sabor de condições de vida extremamente 

desfavoráveis e estiveram inseridos em relações de trabalho deveras precarizadas. 

Isto nos serve de alerta para não tomar esta época como referência absoluta, 

invisibilizando a possibilidade do trabalho realmente livre.  
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Nos marcos das alterações processadas no circuito produtivo de 

mercadorias, alterações estas relacionadas à própria forma de organização do 

capitalismo, nos defrontamos com a imposição de um perfil de trabalhador cada vez 

mais qualificado, condicionando os homens e mulheres ao investimento numa maior 

qualificação profissional, capaz de torná-los atrativos e atender as requisições do 

mercado. 

Embora delimitem uma realidade com características particulares, atreladas 

à conjuntura do país, a experiência nas fábricas da Peugeot, na França, 

demonstram a mudança de status conferido à educação e ao sistema educacional, 

como nos alertam Beaud e Pialoux (2009). Estes autores esclarecem que, 

tradicionalmente, os pais incentivavam seus filhos a se lançarem no ensino técnico-

profissionalizante, para seguirem a mesma carreira por estes percorrida. Mas, esse 

panorama altera-se com a crise do fordismo e da “estabilidade” conferida aos 

trabalhadores. Ora,  

 

Nos anos 1990, foi a ausência de qualquer perspectiva de futuro 
profissional operário que rapidamente levou as famílias, em especial 
aquelas cujos pais eram operários especializados (OE), a orientar os 
filhos para estudos longos e indeterminados. [...] Essa mudança 
significa antes uma ‘fuga’ do ensino profissionalizante do que uma 
adesão positiva ao modelo dos estudos superiores (BEAUD & 
PIALOUX, 2009, p. 13). 

 

 

A cumulação flexível prescinde um novo tipo de trabalhador: no âmbito 

desse modo de regulação a qualificação profissional ganha destaque e passa a ser 

exigida, como destacamos. Assim, os sujeitos acompanham esse movimento 

realizando o esforço de, mediante inserção no ensino superior (e não mais no 

técnico-profissionalizante), atender ao perfil profissional solicitado (atributos e 

qualidades) para ter uma chance, ainda que reduzida, de adentrar no mundo do 

trabalho. 

Como podemos notar, a citação acima nos esclarece sobre o lugar de 

destaque que a qualificação, via inserção no ensino superior, ocupou por entre as 

famílias operárias francesas. Na realidade brasileira, essas investidas também têm 
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ocorrido, com a expansão das unidades de ensino superior e, consequente, 

ampliação do número de jovens que passaram a frequentá-las57. 

Entre nós, essa qualificação realmente foi obtida, mas, num mesmo instante, 

não conseguiu atingir as previsões e planos que lhe impulsionara. Na verdade, 

esses sujeitos – os jovens-adultos – continuam sendo descartáveis e descartados. 

Numa palavra: “[...] a escola adquiriu cada vez maior centralidade nas chances de 

inserção dos jovens, mas essas chances tornaram-se muito mais restritas e de 

acesso mais lento em comparação com os jovens e gerações anteriores” 

(CARDOSO, 2010 apud ALVES, 2014, p. 194).  

A busca pela qualificação profissional tem sido empreendida por todos os 

trabalhadores, quer sejam eles da cidade ou do campo. Todavia, no que se refere a 

este ultimo espaço – cada vez mais transformado – os sujeitos encontram mais 

dificuldades para atingir os níveis de qualificação exigidos, muito embora também 

não possamos deixar de considerar que esse panorama venha se modificando, 

especialmente na última década, com a expansão do ensino tecnológico, de 

faculdades privadas, do ensino superior à distância, em meio à precarização 

generalizada. Com tudo isso, a efetiva qualificação dos sujeitos originários dessas 

regiões ainda constitui um dilema e uma dificuldade importante.   

A saída, para estes jovens, muitas vezes, é se aventurar a buscar 

oportunidades na “cidade grande” local que, no imaginário social, ainda é recheado 

de inúmeras alternativas de emprego. Neste momento, podemos observar um 

cruzamento entre as camadas latentes do campo e a flutuante das cidades. Todavia, 

a incapacidade de absorver-lhes logo se apresenta, frustrando suas expectativas de 

um futuro de vida e trabalho melhor. Nesse sentido, não se trata de querer 

fragmentar a classe trabalhadora a partir de características geo-espaciais, ou de 

incentivar qualquer forma de segregação entre o urbano e o rural, mas observar as 

                                                 

 

57
 Não podemos pensar nessa expansão sem a crítica à forma pela qual ela vem sucedendo-se, na particularidade 

brasileira. É verdade que no que tange a universidade pública, ocorreu um aumento importante, significativo e 

considerável de vagas que tem permitido a inserção de diversos sujeitos nesse espaço e, consequentemente, a 

democratização do ensino. Mas, ao mesmo tempo, não podemos deixar de considerar que o crescimento do 

número de universidades pela via do setor privado também é evidente e isto vem sucedendo-se com forte 

compromisso do estado que procura  garanti-la mediante algumas medidas, de que são prova, a título de 

exemplo, a criação e implementação do Programa Universidade para Todos (ProUni) ou, ainda, do 

Financiamento Estudantil (FIES).  
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diferentes determinações que definem possibilidades/limitações para sujeitos em 

cada um desses espaços. 

Ainda que não acreditemos na emergência de uma nova classe, como 

tentamos esclarecer anteriormente, pensamos que as formas e estratégias de ação 

coletiva a se desdobrarem pelos sujeitos que a protagonizam o grupo do 

“precariado” ganham particularidades, em relação às características que circundam 

a contemporaneidade. Como destaca Braz (2014), as lutas de classe e suas 

expressões vão sendo dinamizadas de acordo com o movimento histórico da 

realidade. 

Obviamente, um atributo tem sido nevrálgico para desembocar nos 

processos de luta, e ele não data de hoje. Trata-se do sentimento de exploração, de 

indignação ante a exponencial precarização do trabalho e da vida, como lembrou o 

movimento Precários Inflexíveis, em seu manifesto no Blog58. Ou ainda como 

podemos perceber, através das inúmeras manifestações que se desdobraram na 

Grécia, na Espanha e em outros países da Europa. No contexto brasileiro, o 

Movimento Passe Livre (MPL) merece destaque, nesse sentido. 

Mas, além disso, somos levados a crer que, malgrado serem bastante 

visíveis às investidas em negar a política como dimensão importante da vida, foi a 

vivência nas academias, institutos, etc. justamente na busca pela qualificação que, 

contraditoriamente, mostrou-se como fator importante para promover o aguçamento 

da consciência crítica e respaldar a necessidade da organização para a luta, de uma 

parte – ainda reduzida – destes sujeitos.  Em que pesem as dificuldades presente na 

                                                 

 

58
 Segundo  o Manifesto: “Somos precári@s no emprego e na vida. Trabalhamos sem contrato ou com contratos 

a prazos muito curtos. Trabalho temporário, incerto e sem garantias. Somos operadores de call-center, 

estagiários, desempregados, trabalhadores a recibos verdes, imigrantes, intermitentes, estudantes-trabalhadores... 

Não entramos nas estatísticas. Apesar de sermos cada vez mais e mais precários, os Governos escondem este 

mundo. Vivemos de biscates e trabalhos temporários. Dificilmente podemos pagar uma renda de casa. Não 

temos férias, não podemos engravidar nem ficar doentes. Direito à greve, nem por sombras. Flexisegurança? O 

‘flexi’ é para nós. A ‘segurança’ é só para os patrões. Esta "modernização" mentirosa é pensada e feita de mãos 

dadas entre empresários e Governo. 

Estamos na sombra mas não calados. Não deixaremos de lutar ao lado de quem trabalha em Portugal ou longe 

daqui por direitos fundamentais. Essa luta não é só de números, entre sindicatos e governos. É a luta de 

trabalhadores e pessoas como nós. Coisas que os "números" ignorarão sempre. Nós não cabemos nesses 

números. 

Não deixaremos esquecer as condições a que nos remetem. E com a mesma força com que nos atacam os 

patrões, respondemos e reinventamos a luta. Afinal, somos muito mais do que eles.  

Precári@s, sim, mas inflexíveis”. Disponível em: http://www.precariosinflexiveis.org/?p=3887. Acesso em: 11 

Abr. 2014.  
 

http://www.precariosinflexiveis.org/?p=3887
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atualidade, no que tange a articulação dos sujeitos, nos mais diversos espaços, o 

ambiente da universidade (principalmente as públicas, mas não apenas) vem se 

mostrando como profícuo para atuação do movimento estudantil ou ainda de 

partidos e coletivos organizados.  

As formas contemporâneas de articulação do precariado, contudo, não nos 

devem fazer perder de vista a dimensão e importância de pautar a unidade, 

sobremaneira, nesses tempos de crise do sindicalismo moderno e de escassa 

incidência das grandes mobilizações.  Mudanças de maior envergadura demandam 

articulações e movimentos de massa mais amplos, para que a ação politica não se 

limite ao plano do imediato, ou a desafios restritos à arena da chamada pequena 

politica, como diria Gramsci. Nesse sentido, a cidadania, longe ser um fim em si 

mesmo, constitui mediação necessária, mas não suficiente, à emancipação humana. 

Nesse contexto, Ruy Braga (2015) defende a tese de uma inquietação do 

precariado brasileiro, inquietação esta fundada no modelo de gestão que, 

principalmente os dois governos Lula se pautaram – o chamado 

neodesenvolvimentismo – pois, ao mesmo tempo em que consegue aumentar o 

número de empregos, tirando uma quantidade expressiva de pessoas da 

informalidade, tudo isso não consegue ultrapassar a situação de precarização do 

trabalho e da própria elevação da rotatividade da força de trabalho, que continua 

sendo uma marca evidente no Brasil. Nesse sentido, apesar de o precariado se 

encontrar numa situação de inquietação, ao mesmo instante não consegue 

identificar uma alternativa a esse modelo de desenvolvimento provocado pelo 

governo Lula. Assim, para o referido autor, existe uma situação de ambiguidade: ao 

mesmo tempo em que percebemos o crescimento de algumas contestações com 

intensa participação do precariado, de que é mister ressaltar as jornadas de Junho 

de 2013 e as reivindicações que este segmento trouxe a baila, de outro, o 

precariado parece ainda não ter conseguido identificar uma saída ao modelo de 

desenvolvimento posto. 

Poderíamos endossar e entender melhor esta discussão com as 

problematizações elencadas por Mauro Iasi (2013), ao evidenciar que o movimento 

de consciência da classe trabalhadora estabelece-se entre o amoldamento e a 

rebeldia/revolta. Para o referido intelectual, é preciso considerar, nessa análise, as 

condições materiais que se apresentam para a classe trabalhadora. Ora, vivendo ela 

na sociedade estabelecida sobre os princípios e valores da burguesia, ou seja, 
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estando inserida numa sociedade marcada pela divisão social do trabalho, pela 

propriedade privada dos meios de produção, pelo trabalho assalariado etc. é 

inteiramente compreensível que, em seu processo de consciência, num momento 

imediato, expresse determinada conformação à ordem. 

Ao mesmo tempo, ainda consoante Iasi (2013), as bases que dão 

sustentação ao modo de produção capitalista apresentam-se permeadas por 

inúmeras contradições, das quais o sistema não consegue se desvincular. Nesse 

sentido, se, de um lado, há a possibilidade do amoldamento da classe trabalhadora, 

de outro, dialeticamente, observamos espaço para a eclosão de processos de 

ruptura e revolta: “a contradição no âmbito do real se expressa na possibilidade de 

uma contradição no momento da consciência” (IASI, 2013, p.72).  

Talvez, a inquietação a que Braga (2015) se refere, signifique a possibilidade 

de novas rebeldias. Isto, a história, movida pelas ações políticas dos homens e das 

mulheres, irá mostrar. De toda forma, é preciso não perder algo de vista: “O ser da 

classe é um ser em movimento, ceifado de contradições e seu processo de 

consciência também, que só pode ser compreendido no interior da totalidade de 

suas relações e não isoladamente” (IASI, 2013, p.73). 

Além disso, a análise crítica da realidade estudada necessita revestir-se de 

atenção e cautela para não deslocarmos o precariado dos outros sujeitos, como se 

ele fosse “o messias” de toda a classe trabalhadora, dotando-o de uma falsa 

autonomia e força capazes de, individualmente (enquanto aglutinação de 

determinados sujeitos) alterar as injustas bases de (re)produção do capital. Não nos 

enganemos: a revolução não é tarefa de uma vanguarda ou grupo determinado, 

mas, sim, da união de todo o proletariado. Em verdade, como afirma Giovanni Alves:  

 

[...] a política radical deve deixar claro, como pressuposto necessário, 
a importância crucial da unidade política e programática da classe do 
proletariado clivado de segmentações sociais que impedem sua 
eficácia histórica no plano da práxis política (2013, s/p). 
 
 

Ora, numa dimensão em que a destrutividade do capital se espraia mundo 

afora através da mundialização e financeirização do capital, a classe trabalhadora 

ainda se defronta – ao menos do ponto de vista das grandes expressões de luta – 

com diversas dificuldades. Há, então, um movimento inverso, favorecido por 

diversos fatores que vão desde formas de naturalização de explorações e relações 



112 
 

de dominação presentes no cotidiano até às configurações de alguns sindicatos que 

se encontram mais preocupados em fazer acordos no âmbito das empresas (o 

chamado sindicato de empresa) do que levantar bandeiras e organizar lutas que 

venham a enfrentar diretamente aqueles que lhes oprimem. As palavras de Antunes 

são bem vindas, nesse sentido. Segundo o autor, 

 
 

[...] Assim como o capital é um sistema global, o mundo do trabalho e 
seus desafios são cada vez mais transnacionais, embora a 
internacionalização da cadeia produtiva não tenha, até o presente, 
gerado uma resposta internacional por parte da classe trabalhadora, 
que ainda se mantém predominantemente em sua estruturação 
nacional, o que é um limite enorme para a ação dos trabalhadores 
(ANTUNES, 2009, p.115). 

 

 

A partir das premissas supramencionadas, delimitamos o entendimento do 

precariado atrelado a um novo patamar de reprodução da precarização como modo 

de ser predominante do trabalhador. Destarte, acreditamos ser o precariado uma 

fração da classe trabalhadora. Um grupo heterogêneo, constituído nuclearmente 

pelos jovens e adultos que, apesar de apresentarem níveis de qualificação 

profissional, passam a se inserir em relações de trabalho cada vez mais 

precarizadas, marcadas pela alta rotatividade, ou que ainda não conseguem 

adentrar no mundo do trabalho, passando, por isso mesmo, a engrossar e modificar 

o chamado exército industrial de reserva ou superpopulação relativa. As investidas 

do Estado em termos de rebaixamento da legislação protetiva do trabalho e a 

limitada ação de fiscalização faz acentuar as situações de vulnerabilidade e 

fragmentação dos trabalhadores. 

Certamente, a exclusão dos jovens do mundo do trabalho é bastante visível 

nos países centrais do capitalismo. Todavia, ao atentarmos principalmente para a 

realidade dos países periféricos, outro fenômeno salta aos olhos: a inserção precoce 

de crianças no âmbito do trabalho. Este fato tem sido incentivado, dentre outros 

aspectos, pelo processo de desterritorialização da produção, ou seja, pela 

transferência das unidades produtivas para lugares nos quais o capital consegue 

facilmente se apropriar da mão de obra infantil (e também feminina!) sem grandes 

esforços. Como nos lembram Netto e Braz (2008), de um lado, essas populações 



113 
 

vivem numa situação de miserabilidade e, de outro, a materialização das leis de 

proteção ao trabalhador, conseguem ser facilmente burladas.  

De acordo com Franco e Druck (2008), a precarização do trabalho como 

objeto de estudo e investigação, deve ser explorada em suas multidimensões. 

Acreditamos nisso e, ao longo do texto, tentamos trazer à tona algumas delas. Mas, 

até o presente momento elas ficaram, sobremaneira, circunscritas aos seus efeitos 

mais objetivos na vida do trabalhador.  

Em verdade, consideramos o proletariado, assim como todo ser social, como 

um sujeito constituído de alma e corpo, razão e emoção e que, nesse sentido, 

diversas dimensões subjetivas o perpassam e modificam, não podendo ter seu 

estatuto reduzido a uma esfera sem importância. Ora, nos marcos de uma 

sociedade salarial, na qual o capital já não consegue mais exercer sua função 

civilizadora, a situação de precarização do trabalho se expressa, também, a partir de 

diversos sentimentos que passam a cercar a vida dos homens e mulheres. 

Impotência, imperfeição, angústia, medo e tantas outras emoções figuram dentre 

eles. Todos confluem para esboçar um panorama de “[...] perda da razão social do 

trabalho, com sérios impactos no imaginário social (FRANCO & DRUCK, 2008, s/p). 

Nesse contexto, modificam-se, também, as relações entre os indivíduos e a forma 

como eles se percebem em sociedade. Isso porque “Esta desestabilização e 

vulnerabilidades sociais trazem, por sua vez, um processo de desvalorização 

simbólica (de representação na estrutura social, no sistema de valores, na auto-

imagem, etc)” (Op. Cit. s/p). 

Danièle Linhart (2014) discorre sobre o que  denomina precarização 

subjetiva do trabalho, a acometer os trabalhadores que, mesmo possuindo vínculo 

empregatício “estável”, sentem-se impactados por não dominarem seu trabalho, por 

sentirem-se cada vez mais isolados (mesmo e inclusive nesses tempos de “times” e 

“trabalho em equipe”) ou, ainda, pela baixa auto-estime e insegurança que os 

assombra constantemente. Em uma de nossas entrevistas, a operária proferiu a 

seguinte frase: 

 

“Enquanto me quiserem, eu tô por aqui” (IDA JACOBWSKI) 

 

Ida reflete, em sua fala a insegurança e a descartabilidade vivenciada por 

trabalhadores, nos tempos contemporâneos, em todos os espaços laborais. 



114 
 

Mantendo-se o perfil almejado pela empresa, a operária tem mais chances de 

continuar trabalhando mas, basta que uma alteração se processe no interior da 

indústria para que a permanência dela e todos os outros trabalhadores seja 

reavaliada. Seu trabalho é hoje e não é amanhã! Diante disso, destacamos a 

reflexão produzida por Giovanni Alves: “A precarização do homem que trabalha 

produz desânimo, apreensão e angústia nas pessoas que trabalham. A insatisfação 

com as funções exercidas e as pressões do trabalho torna-se efetivamente uma 

tortura” (2014, p. 115). 

Destarte, podemos visualizar um “desenho amplo, compósito e, por certo, 

muito heterogêneo [...]” (ANTUNES, 2005, p.49) da classe trabalhadora, a qual tem 

vivenciado os reveses dessas metamorfoses nas diversas dimensões de suas vidas, 

desde sua subjetividade, enquanto ser, até a forma de organização e atuação 

coletiva. Temos, por isso, uma conjuntura perversa para os homens e mulheres que 

constroem, com seu trabalho amargo, a sociedade. 
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3 – Mundo do trabalho no Brasil: Tecendo reflexões... 

 

Nesta seção, resgatamos as contribuições de alguns intelectuais, intérpretes 

da realidade brasileira, para compreender a formação social de nosso país. 

Realizamos esforços no sentido de pensar as características que marcam a via não 

clássica percorrida para instaurar o capitalismo no Brasil e apontamos alguns 

elementos que a embalaram: a modernização conservadora, o trabalho escravo, a 

revolução passiva, a forte presença do Estado, etc. Consideramos que este 

entendimento é importante para mapear as particularidades e singularidades que 

marcam a estruturação do mundo do trabalho em nosso País, especialmente com o 

que vem se convencionando chamar “fordismo à brasileira”, a alta rotatividade do 

trabalho dentre outros elementos. Propomo-nos, ainda na presente seção, a 

continuar, mediante a análise das falas de nossos entrevistados e dos documentos 

que regem o trabalho na Casa de Costura, desvelar a materialização das 

compósitas condições e relações de trabalho no âmbito da indústria têxtil potiguar.    

 

3.1 – Nas linhas da história: incursão na formação social do Brasil para apreender 

particularidades do processo de industrialização.  

 

Partindo do pressuposto segundo o qual o entendimento e a análise das 

inúmeras ocorrências históricas do passado conseguem nos fornecer pistas 

interessantes e capazes de nos auxiliar no desvelamento de variadas dimensões do 

presente, resolvemos investigar alguns aspectos que marcam o processo da 

formação sóciohistórica do Brasil. Afinal, é bastante conhecida a lição marxiana 

segundo a qual: “Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como 

querem, não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim com aquelas que se 

defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado” (MARX, 2000, p. 06). 

Se esta assertiva é verdadeira – como acreditamos – é possível afirmar que a 

tônica materializada nas atuais configurações do mundo do trabalho no Brasil, tem a 

marca desses acontecimentos de nossa formação social e econômica. A relação de 

dependência/heteronomia, a modernização conservadora, expressa na exclusão dos 

interesses e anseios da maioria da população, o longo período de vigência do 

trabalho escravo, dentre outros aspectos são exemplos emblemáticos. Como, então, 

estes determinantes são capazes de interferir na atual situação do trabalho e da 
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classe trabalhadora em todos os quadrantes do Brasil e, mais especificamente, no 

âmbito da indústria têxtil no Rio Grande do Norte? Que configurações assume o 

desenvolvimento das formas de trabalho no Brasil? Por que compreendê-las? 

 Os ensinamentos da tradição marxista nos levam à compreensão de que a 

história se constrói a partir do legado de alguns “velhos” elementos capazes de 

interferir, de diferentes formas e intensidades, no presente. Em uma de suas obras, 

Karl Marx (2006) afirma serem os vivos atormentados pelos mortos, ou seja, o 

pensador alemão quer transmitir – sob a forma de ideias, nomes e figuras – a 

mensagem do peso exercido pelo legado do passado nos acontecimentos recentes, 

influenciando-os, em alguma medida. Corroborando com esta perspectiva de 

análise, Octávio Ianni (2004) ressalta a necessidade de repensarmos e 

reconstruirmos explicações já elaboradas, na perspectiva da compreensão da 

realidade brasileira59, em um esforço permanente de reatualização. Nos termos de 

Carlos Nelson Coutinho, em sua inspiração gramsciana, trata-se de um processo de 

ampliação conceitual para dar conta de apreender o real em sua dinâmica 

contraditória. Todo esse processo de busca de explicações nos conduz à 

compreensão das características que inundam o atual tempo histórico ou, ainda, à 

construção de embasamentos inteiramente inovadores, para os fenômenos que se 

mostram inéditos. Dessa forma, “[...] não há dúvida de que, quando se rompem um 

pouco, ou muito, os vínculos entre o passado e o presente, [o sujeito] é levado a 

pensar o novo, novamente” (IANNI, 2004, p. 07). 

 Com esta interpretação, Ianni chama a atenção para o caráter de 

mutabilidade da realidade e, consequentemente, das múltiplas interpretações 

teóricas erguidas almejando esclarecê-la. Em outras palavras, o intelectual nos 

brinda com uma concepção de história alinhada à perspectiva marxiana, na exata 

medida em que defende: “[...] ao pensar o presente, [as pessoas] são obrigadas a 

                                                 

 

59
 Seguramente, na análise de uma formação social os fundamentos da história se materializam a 

partir das mediações traçadas quando percorremos os caminhos que nos levam a modernização da 
realidade brasileira. É preciso chamar atenção e demarcar as diferenças existentes entre modo de 
produção e formação social. Estamos, aqui, partindo da perspectiva assentada nas concepções que 
enxergam a formação social como algo muito mais complexo que o modo de produção, 
especificamente. Nesta linha de raciocínio, discorrem Netto e Braz que o emprego da “[...] expressão 
formação econômico-social (ou, simplesmente, formação social) (grifos originais) para designar a 
estrutura econômico-social específica de uma sociedade determinada, em que um modo de produção 
dominantes pode coexistir com formas precedentes (e mesmo, com formas que prenunciam 
elementos a se desenvolverem posteriormente)” (NETTO & BRAZ, 2008, p.63) 
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repensar o passado, buscar e rebuscar continuidades, rupturas e inovações” (Op. 

Cit. p. 08).   

Contudo, ainda que entendamos a importância do legado histórico na 

produção e reprodução das atuais relações sociais é preciso deixar claro que essa 

assertiva não nega, de maneira alguma, a possibilidade concreta de os homens e 

mulheres interferirem no curso da história – como vêm, de fato, ocorrendo. Dito de 

outra maneira, a realidade congrega elementos do passado dialeticamente 

articulados com as determinações contemporâneas. Particularizando esta análise 

para as sucessões dos diversos modos de produção, ao longo dos tempos, Leandro 

Konder faz uma reflexão importante, a nos guiar no exercício de pensar as 

características dos contornos e delineamentos assumidos historicamente pelas 

condições e relações de trabalho no Brasil e apreender suas particularidades no 

tempo presente. Afirma o intelectual:  

 

O fato de cada geração ‘herdar’ da geração precedente um 
determinado nível de desenvolvimento das forças produtivas cria, 
sem dúvida, um ‘encadeamento’ necessário na história; mas o que a 
nova geração tem a fazer depende dela (KONDER, 2009, p. 117).  

  

 Essa “herança” mencionada pelo pensador supracitado não deve ser tomada 

como algo permanente. É, tão somente, um traço a interferir na dinâmica de 

desenvolvimento da sociedade, em suas várias esferas. Ao mesmo tempo, se o 

presente se explica, em alguma medida, pela herança das gerações anteriores, 

também é preciso ressaltar que não há, obrigatoriamente, a necessidade de mantê-

la e resguardá-la intacta indeterminadamente. E, nesse sentido, a abolição dos 

aspectos negativos que a circundam só pode ser tarefa de quem a recebeu, 

voluntária ou involuntariamente. 

Voltando-nos para a realidade de nosso estudo, poderíamos pensar que a 

subserviência da classe trabalhadora, as suas dificuldades de articulação política e a 

configuração das relações de trabalho são características que possuem a marca e a 

herança do modo pelo qual a história foi sendo tecida no Brasil. Assim, as novas 

situações que marcam a conjuntura do mundo do trabalho entre nós e, mais 

especialmente na Casa de Costura, fazem-se presentes como desafios, apresentam 

novas determinações e exigências para os sujeitos que buscam desvenda-las.  
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Entender a concepção de história numa perspectiva crítica é importante e nos 

ajuda a desfazer alguns equívocos atribuídos a Marx, dentre os quais, poderíamos 

fazer referência a estudiosos que tentam lhe atribuir uma visão determinista e 

unilateral da realidade, alegando estarem sua análise e seus esforços teórico-

metodológicos, centrados na ideia de que a humanidade percorreria algumas 

fases/estágios até a chegada ao comunismo (uma espécie de ponto final ou 

decorrência imediata do capitalismo). Diante disso, alguns contrapontos podem ser 

feitos: 1) Marx não foi um teórico que se debruçou no estudo da sociabilidade 

comunista. Sua análise é, ao contrário, focada na realidade histórico-social na qual 

vivia. Não por acaso, dedicou-se a compreender a sociedade burguesa, diga-se, sua 

gênese, desenvolvimento e os colapsos que a levariam à ruina. 2) A história não se 

encerra com o comunismo. Na verdade, a história não se encerra nunca! Assim, a 

coerente concepção formulada pela corrente marxista nos permite compreender que 

a realidade não é eterna e imutável, por resultar de processos contraditórios, ou 

seja, ela está sendo, cotidianamente, construída pelos sujeitos, por meio de 

diferenciadas formas de práxis. Noutras palavras, o real está inundado por 

constantes mutações, e quem está inserido nele, torna-se sujeito partícipe, na 

medida em que passa a interferir e sofrer interferências espraiadas por todos os 

lados. 

Rejeitar a visão determinista da história significa apreendê-la sob o prisma da 

complexidade, que abre o caminho e nos possibilita promover uma análise e 

apreensão da formação social, cultural, econômica e política do Brasil pautada no 

profundo movimento que põe e repõe, a todo instante, sujeitos, espaços, ações e 

determinações. Neste sentido, parece-nos lúcida a advertência de Caio Prado 

Júnior: “[...] todos os momentos e aspectos [da história] não são senão partes, por si 

só incompletas, de um todo que deve ser sempre o objetivo ultimo do historiador, por 

mais particularista que seja” (PRADO JÚNIOR, s/a, p. 19). 

A investida teórica que pretendemos galgar no entendimento da formação do 

Brasil moderno não se revela tarefa fácil de ser realizada. A vigilância teórico-

metodológica deve ser, pois, uma constante neste processo de reconstrução para 

evitar visões simplistas da história, que redundariam em um modo mecanicista de 

pensar a realidade. Também não pretendemos esgotar o conjunto de debates que 

vêm se desdobrando no âmbito da temática tratada – e, de fato, estamos convictos 

de que este é um campo bastante aberto e profícuo para diversos e necessários 
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mergulhos teóricos. Em verdade, é nosso objetivo buscar a aproximação de alguns 

momentos e aspectos da história para, a partir deles, realizar uma análise, capaz de 

nos fundamentar na interpretação de um campo específico, singular: as condições e 

relações de trabalho no Brasil e na indústria têxtil Casa de Costura. Esta é a lente 

investigativa a balizar o nosso olhar quando nos debruçamos sobre a realidade  

brasileira.  

Feitos estes esclarecimentos preliminares, resta-nos destacar que, para este 

rápido passeio na formação sociohistórica brasileira – debate também realizado no 

âmbito do Serviço Social, apresentando consideráveis avanços60 – estaremos 

dialogando com as contribuições de dois importantes teóricos, quais sejam: Caio 

Prado Júnior61 e Florestan Fernandes, autores que nos acompanharam mais 

diretamente em nosso processo de formação profissional.  

Cada um a seu modo e ao seu tempo, trouxe análises pertinentes (nem 

sempre convergentes), que nos ajudam a entender melhor o Brasil. Contudo, a 

delimitação dos intelectuais elencados não pretende desconsiderar as formulações 

de outros pensadores que, a exemplo destes, também contribuíram 

significativamente no debate travado para destrinchar mais e melhor o processo de 

formação sociohistórica do Brasil, dentre os quais poderíamos citar Nelson Werneck 

                                                 

 

60
 Não podemos nos eximir em registrar que, no âmbito da profissão já temos alguns trabalhos que 

vem se destacando e tem contribuído sobremaneira no aprofundamento e entendimento das bases 
que conformam nossa formação social, dos quais merecem destaque as reflexões desenvolvidas por 
Netto, em Ditatura e Serviço Social (2011); Elaine Behring, em Brasil em contrarreforma (2008); 
Iamamoto em Serviço Social em tempo de Capital fetiche (2011) e, mais recente, com Joseane 
Santos em “Questão Social”: particularidades no Brasil (2012). 
61

 No que se refere a este pensador, merece destaque o seu protagonismo na investida de 
construção de uma obra que, direcionada pela perspectiva crítco-dialética, buscava desnudar a 
formação sociopolítica do Brasil. Em verdade, Caio Prado mostrou-se um intelectual bastante ousado, 
não apenas por reivindicar, com rigor teórico-metodológico, a orientação marxista numa época em 
que a difusão das ideias dessa corrente acontecia com diversas complicações, mas também pelo 
compromisso, seriedade e persistência na busca e entendimento dos aspectos da realidade que se 
propunha a investigar; por abdicar dos privilégios da classe a que originalmente nascera para se 
entregar a empreitada de construção das bandeiras de luta do proletariado ou, ainda, pela defesa 
contundente de teses que geraram polêmicas entre os próprios integrantes de seu partido – o Partido 
Comunista Brasileiro (PCB), como por exemplo nos debates que versavam sobre a existência ou não 
do feudalismo no Brasil, e sobre o modelo de revolução predefinido, herança do marxismo-leninismo, 
discordâncias essas que não o eximiram ou o afastaram das trincheiras de luta travadas pela 
organização. O legado de Caio Prado é importante e reconhecido por diversos intelectuais do 
passado (muito embora saibamos das inúmeras investidas realizadas, por setores conservadores, 
para que ele não conseguisse adentrar no universo acadêmico) e do presente, não apenas do campo 
da historiografia, mas também de outras áreas do saber, como a economia e as ciências sociais. O 
entendimento do Brasil, passa, necessariamente, pela contribuição desse sujeito. Como bem destaca 
Coutinho “[...] sem a obra de Caio Prado [...] a interpretação marxista do Brasil seria hoje 
substancialmente mais pobre” (1989, p. 131).  
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Sodré, ou mesmo Celso Furtado, para indicar apenas aqueles apontados de modo 

recorrente. 

Além destes, também convidamos para o debate outros intelectuais 

contemporâneos que, tendo como ponto de partida, obras e reflexões dos 

pensadores acima mencionados, trouxeram à tona ricas contribuições e críticas 

interessantes, dentre os quais, mencionamos: Octávio Ianni (2004), Carlos Nelson 

Coutinho (1989) e José Paulo Netto (2011).  

Para este momento, nossa tentativa de compreender a formação brasileira se 

dá mediante o esforço de assimilar, no movimento histórico, como foi sendo 

estabelecida a chamada revolução burguesa no Brasil: seus aspectos, 

características e determinações que mais se evidenciam, em nosso entendimento. 

Trata-se de um lastro temporal amplo, complexo e permeado por inúmeras 

polêmicas, afinal, como já destacava Florestan Fernandes “[...] uma nação não 

aparece e se completa de uma hora para outra. Ela se constitui lentamente, por 

vezes, sob convulsões profundas, numa trajetória de ziguezagues” (2008, p. 44). 

Concordamos com as correntes que defendem a existência de uma revolução 

burguesa no Brasil, mas, como sabemos o movimento dialético que, em nossas 

terras, desembocou na transição ao modo de produção capitalista não ocorre pela 

forma clássica. A partir da forma clássica, foi possível observar a derrubada do 

feudalismo mediante a eclosão de um processo revolucionário dirigido e orientado 

pelos setores burgueses, mas incorporando, também, o conjunto das camadas mais 

numerosas em torno de um projeto que conseguia universalizar as reivindicações e 

interesses da burguesia para o restante da sociedade. Assim, por meio desse 

modelo, a construção de hegemonia por parte das camadas burguesas se fez 

contemplando reivindicações da classe trabalhadora. Em nosso país, a transição 

também não ocorre, pela via prussiana, a qual, em linhas gerais, direciona o 

processo a partir dos interesses dos grupos e setores dominantes, ou seja, pelo alto: 

sem a existência de uma autêntica revolução e da participação das massas. 

Embora percebamos a existência de algumas características da via prussiana 

expressas na particularidade brasileira – características essas ressaltadas e 

aprofundadas no decorrer do texto – corroboramos com a análise de Mazzeo (1997) 

acerca da presença de determinadas singularidades em nossa realidade 

(especialmente no tocante às características e delineamentos observados durante o 

período colonial). Ademais, como anotara Florestan Fernandes: “[...] não existe, 
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como se supunha a partir de uma concepção europocêntrica [...] um único modelo 

básico democrático-burguês de transição capitalista” (2008, p. 289). 

Nesta passagem, Fernandes destaca a existência de diferenças entre a 

maneira e a forma pela qual os acontecimentos desencadeiam-se no centro e na 

periferia. Mas, sua reflexão também serviria perfeitamente para nos alertar sobre as 

possibilidades de diferenças nos processos revolucionários circunscritos em regiões 

geo-espaciais mais próximas. 

Por certo, os acontecimentos a ganhar destaque no cenário mundial 

interferem nas conjunturas locais. Contudo, a maneira como esse processo foi 

sendo construído na historiografia brasileira – diga-se, fortemente embalado pela 

heteronomia, subordinação e submissão – imprime uma marca peculiar para nossa 

realidade. Nesse sentido, coadunamos com as leituras e interpretações da realidade 

brasileira que conferem um traço não-clássico à revolução aqui desencadeada. 

Caio Prado Júnior também teceu reflexões sobre este acontecimento, 

delineando explicações que fugiam das vias clássicas até então apresentadas e 

aceitas entre os diversos meios e setores da esquerda da época. Coutinho (1989) 

alerta para a importância da reflexão pradiana, considerando, sobretudo, a posição 

de intelectuais que reivindicavam o aporte teórico marxista como norteador das 

análises teóricas e políticas. Estes, em sua maioria, acreditavam que, ainda por volta 

dos anos 1960, o Brasil encontrava-se com o desafio de realizar a revolução 

democrático-burguesa. Para Coutinho aí, “[…] estava implícita a noção – falsa – de 

que para ser plenamente capitalista era preciso seguir uma via ‘clássica’ de 

transição e apresentar todos os traços de um capitalismo igualmente ‘clássico’” 

(1989, p. 120-21). 

Então, a terminologia prussiano-colonial, empregada por Mazzeo, pareceu-

nos mais adequada para indicar o que o fenômeno representa em nossas latitudes 

tropicais. Pensamos ser ela “[...] a que mais expressa sua geneticidade, porque 

respeita a legalidade histórica de sua condição colonial e, ao mesmo tempo, 

considera a configuração tardia [...] e agrária do processo de acumulação e posterior 

a industrialização do Brasil” (MAZZEO, 1997, p. 123).  

Ora, há revoluções e mais revoluções. Cada uma delas toma corpo de forma 

diferenciada, respeitando as singularidades que atravessam, de ponta a ponta, cada 

formação social. Quando nos propomos a pensar sobre elas, nossa mente se enche 

dos exemplos históricos que se sucederam nas regiões mais desenvolvidas da 
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Europa, espacialmente na Inglaterra (1648) e na França (1789). Em um artigo 

intitulado “A burguesia e a contra-revolução”62, datado de 1848, Marx analisa esses 

movimentos e, apesar de identificar diferenças consideráveis entre eles, no que toca 

por exemplo, à aliança firmada entre os grupos sociais e  sua intencionalidades, 

destaca que, em ambas, 

 

[...] a burguesia era a classe que realmente se encontrava à cabeça 
do movimento. O proletariado e as fracções da população urbana 
não pertencentes à burguesia não tinham ainda quaisquer interesses 
separados da burguesia ou não constituíam ainda quaisquer classes, 
ou sectores de classes, autonomamente desenvolvidas. Portanto, ali 
onde se opuseram à burguesia, como, por exemplo, de 1793 até 
1794, em França, apenas lutaram pela prossecução dos interesses 
da burguesia, ainda que não à maneira da burguesia. 

 

Estas frações não constituíam uma classe revolucionaria. Não tendo, 

portanto, uma consciência de classe para si, estas permaneciam na luta, em defesa 

de interesses que, no final das contas, se coadunavam com a agenda burguesa. 

Neste sentido, para Marx, as revoluções supramencionadas estavam adiantadas ao 

seu tempo histórico, expressando avanços em relação à forma como as sociedades 

até então se organizavam e exprimiam interesses universais e não de uma região 

específica. Para o autor, tratava-se de revoluções de estilo europeu. Por sua vez, 

Engels fornece-nos análises no sentido de registrar a tônica das revoluções nesses 

países. Voltando-se mais diretamente para a realidade francesa, afirma:  

 
A França é o país onde, mais do que em qualquer outro lugar, as 
lutas de classes foram sempre levadas ao seu termo decisivo e onde, 
por conseguinte, as formas políticas mutáveis nas quais se 
processam estas lutas e nas quais se condensam seus resultados 
tomam os contornos mais nítidos (ENGELS, 1974, p.333).  

 

 

A partir dessas formulações, delineia-se a concepção do que seriam as 

revoluções clássicas. Assim, o estilo dos acontecimentos percorridos pelos países 

                                                 

 

62
 Disponível em: http://www.marxists.org/portugues/marx/1848/12/11.htm#n67. Acesso em: 09 Dez. 

2014. 

http://www.marxists.org/portugues/marx/1848/12/11.htm#n67


124 
 

eurocêntricos muitas vezes foram tomados como modelos fixos a serem 

reproduzidos em todas as regiões do globo terrestre desconsiderando, dessa forma, 

a legalidade e as características próprias de cada formação específica eram 

desconsideradas. Não aceitamos a transposição mecânica de uma realidade para 

outra. Há aspectos mais universais e generalizáveis e também existem 

acontecimentos exclusivos de cada espaço, que precisam ser evidenciados e 

entendidos em sua complexidade para sermos fieis à dinâmica do real. 

Na visão de Florestan Fernandes (2008), é bem verdade que há elementos 

semelhantes em todo o processo que desemboca na constituição de uma região 

capitalista – elementos sem os quais, diga-se de passagem, não se poderia chegar 

a este sistema de metabolismos. Citamos, como exemplo, a emergência de uma 

economia mercantil e a criação de mecanismos para exploração da mais-valia. Isso 

é a regra. Mas, o intelectual brasileiro chama atenção para a necessidade de 

superarmos uma visão mítica da história e nos voltarmos ao entendimento das 

especificidades da realidade dos países de capitalismo dependente e subordinado – 

a exemplo do Brasil, atentando para seus processos de transformação capitalista e 

de dominação burguesa. 

Seguindo uma linha de raciocínio similar, encontramo-nos com os 

apontamentos produzidos por Caio Prado Júnior no auge das polêmicas com o 

Partido Comunista Brasileiro (PCB). Nas formulações do partido, construíam-se 

argumentos no sentido de pensar que o desenvolvimento da revolução brasileira iria 

ser desencadeado somente com a superação de alguns percalços históricos que a 

bloqueavam, como podemos notar em um dos documentos produzidos. Parte dos 

intelectuais do partido defendia que, no Brasil, a revolução burguesa, não poderia se 

concretizar, antes que duas contradições fundamentais fossem superadas:  

 

A primeira é a contradição entre a nação e o imperialismo 
norte-americano e seus agentes internos. A segunda é a 
contradição entre as forças produtivas em desenvolvimento e 
as relações de produção semifeudais na agricultura. (PCB, 
1958 apud GARCIA, 1989, p. 274). 

 
 

Assim, advogavam que, o desenvolvimento econômico e social do Brasil, não 

poderia acontecer, sem a solução dessas duas contradições fundamentais. Por 

conseguinte, o Partido deveria apoiar os processos de desenvolvimento e mesmo de 
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transição para o capitalismo, rompendo com as amarras das antigas relações 

“feudais”, para, somente então, mobilizar suas forças com vistas a uma revolução 

socialista. 

 A citação supramencionada é ilustrativa da forma de conceber o processo de 

desenvolvimento capitalista no Brasil. Ou seja, tecia análises que partiam de 

modelos e formas predefinidas. Nesse sentido, a ruptura de Caio Prado tem início 

com a recusa em decifrar a natureza ou o tipo de revolução brasileira. Para tanto, 

n’A Revolução Brasileira (2005), o pensador afirma ser necessário, antes de 

imaginar as formas, voltar-se para detectar, na realidade concreta, os fatores, 

sujeitos e determinações presentes na reprodução social, ou seja, analisar bem a 

conjuntura a desdobrar-se na realidade, para conseguir vislumbrar as saídas e 

alternativas para esta63. Somente depois de realizada a Revolução, caberia proceder 

à análise e qualificação de suas características.  

A revolução é o momento no qual as bases materiais estruturantes, do ponto 

de vista econômico, social e político de uma determinada forma de organização 

social, por terem atingido níveis de desenvolvimento e acirramento de suas 

contradições, derrói-se por força e vontade de um conjunto de sujeitos que 

reivindicam uma nova ordem societal. Sua realização está, portanto, associada a um 

conjunto de transformações em todas as dimensões da vida social impactando, de 

diferentes formas, os indivíduos e seu meio.  

Voltando nossa atenção especificamente para a revolução burguesa, nos 

deparamos com uma situação na qual os sucessivos acontecimentos 

desencadeados e impulsionados pela burguesia, tida como classe revolucionária, 

são responsáveis por dar fim ao modo de organização feudal, o feudalismo. Nesse 

caso, as modificações operadas ocorrem fundamentando-se em rupturas e em 

permanências. Como elucidam Lessa e Tonet (2012), a revolução burguesa 

acontece mantendo a estrutura de classes sociais, o Estado, a propriedade privada 

e o patriarcalismo, óbvio, embalados em outras formas históricas. Os senhores e 

                                                 

 

63
 E, com sua convicção dos princípios marxistas de análise da realidade, diz mais: “[...] de nada 

serviria, como tantas vezes se fez, trazer soluções ditadas pela boa vontade e imaginação de 
reformadores, inspirados embora na melhor das intenções, mas que, por mais perfeitas que em 
princípio e teoricamente se apresentem, não encontram, nos próprios fatos presentes e atuantes as 
circunstâncias capazes de as promover, impulsionar e realizar (PRADO JÙNIOR, 2005, p. 29). 
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servos dão lugar aos burgueses e proletários. O Estado absolutista desaparece para 

surgir o Estado burguês e assim por diante. 

Os burgueses transformam-se em classe revolucionária até conseguir 

materializar uma forma de sociabilidade que contemple seus interesses, ou seja, até 

emergir o modo de produção capitalista. Depois disso, conformam uma classe 

conservadora. Querem manter a ordem, as relações sociais e a totalidade da vida 

inalterada. Reportando-se às revoluções processadas na realidade francesa, em o 

18 Brumário de Luís Bonaparte, Marx afirma que, ao atingirem o êxito, “[...] uma 

longa modorra se apodera da sociedade antes que esta tenha aprendido a assimilar 

serenamente os resultados do seu período de lutas e embates” (p. 12). 

Esse devir histórico que conduziu a burguesia ao poder ocorreu, nos países 

cêntricos, notadamente, na experiência inglesa, associado a um conjunto de 

reformas em diversos campos, que apontavam na direção do progresso material da 

sociedade. Então, podemos afirmar que a revolução agrária, industrial e democrática 

foram medidas encaminhadas, de certo modo, pela burguesia. Na particularidade 

brasileira, temos uma situação inteiramente diferente. O desenvolvimento das forças 

produtivas e as relações sociais, então vigentes, não possibilitaram realizar estas 

transformações. Ao mesmo tempo, a burguesia em formação queria ver o avanço do 

capitalismo, entregando, assim, sua alma e corpo aos países imperialistas, que a 

dominaram e deram a tônica de todos os seus passos. 

No transcurso dos tempos, no centro e na periferia, a burguesia esteve 

desencadeando esforços para promover a sua tomada de poder e, 

consequentemente, sua afirmação enquanto classe dominante ou, como sugerem 

Marx e Engels (1999) na criação de um mundo à sua imagem e semelhança. 

Certamente, esses acontecimentos não obedecem a uma regra fixa, muito pelo 

contrário, realizam-se ao sabor das conjunturas e das condições objetivas e 

subjetivas que circunscreveram cada formação social, em cada momento histórico. 

Podemos perceber as nuances desses desdobramentos em diversas realidades. 

Essas reflexões sobre as possibilidades e os contornos adquiridos pelas 

revoluções nos sintonizam com as contribuições de Antônio Gramsci, ao sistematizar 
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o que denominou revolução passiva64. Em seu país de origem, a Itália, o pensador 

se vê envolvido em uma situação bastante peculiar. O historiador Eric Hobsbawn 

(2011) nos oferece algumas características daquela época capazes de nos ajudar a 

compreendê-la melhor. Segundo o autor, o país encontrava-se mesclado entre o 

desenvolvimento capitalista de um lado (ou seja, em algumas regiões) e o atraso, de 

outro. Destaca a existência de formas de organização da classe trabalhadora por 

meio do movimento, no cenário industrial e, também, do movimento camponês. 

Pontua, ainda, as particularidades da formação da nação italiana, esclarecendo o 

papel desempenhado pela Igreja, na manutenção das ideias da classe dominante, 

eximindo ou, no mínimo, atenuando o papel do Estado nesse processo. Esse 

conjunto de fatores combinados desempenham um papel nevrálgico na construção 

do pensamento categorial de Gramsci e no próprio entendimento que  construiu 

sobre a conformação da realidade italiana. Assim, percebeu, naquele país, 

características do que viria a designar revolução passiva. 

Alguns analistas conseguem identificar simbioses ou características 

semelhantes entre os desdobramentos ocorridos na região da Itália, a exemplo 

daqueles narrados por Gramsci, e a forma pela qual os episódios da história 

brasileira foram sendo construídos. Nesse sentido, buscamos destacar estas 

conexões, sem esquecer nossos traços peculiares, afinal como bem enfatizou 

Octavio Ianni, quando nos dedicamos a compreender e a interpretar a história da 

sociedade brasileira, do ponto de vista marxista, lidamos, sobretudo, “[...] com as 

relações, processos e as estruturas que constituem as configurações sociais de 

vida. Configurações que se expressam em realidades sociais, econômicas, políticas, 

culturas e outras, conforme a época e o lugar, a pompa e a circunstância” (IANNI, 

2004, p. 51). 

Nesse sentido, na parte inicial de seu clássico Formação Econômica do 

Brasil, Caio Prado Júnior (s/a) dedica-se a tecer reflexões acerca do sentido da 

colonização brasileira por perceber a importância do entendimento das 

                                                 

 

64
 Ressaltamos que, em Gramsci, toda revolução deve ser pensada sob os prismas que a guiam, sem 

perder de vista que a história não pode jamais se completar (ela é dialética) e, por isso,  as 
contradições e antagonismos se (re)criam, fornecendo aos homens e mulheres, o novo ou a 
reposição modificada do “velho”. Nesse sentido, e de acordo com a leitura gramsciana de Sabine 
Kebir (2001) é preciso pensar que a teoria da revolução é flutuante, haja vista poder sofrer alterações 
de um espaço para outro.  
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configurações do Brasil Colônia para a compreensão da conjuntura hodierna.  Suas 

incursões teóricas chamam a atenção para entendermos o sentido (ou os sentidos) 

do desenvolvimento dos povos, mesmo que isto não seja algo simples, posto que 

sua apreensão exige-nos desvelar diversas determinações bastante complexas ou, 

como prefere o autor, leva-nos a “desbastarmos o cipoal de incidentes”, ou seja, a 

atravessarmos a mata a encobrir e ocultar o “desconhecido”.  

No correr do tempo, o sentido tomado pelos processos vai se modificando de 

região para região, a depender dos fatores e sujeitos que dinamizam a história. Por 

isso, não há um único sentido ou ainda modelos pré-formulados para enquadrar a 

realidade, muito embora possamos, algumas vezes, demarcar semelhança entre 

eles. De toda forma, corroboramos com o referido autor, ao enfatizar que no Brasil, a 

colonização teve o sentido de uma grande empresa. Dessa forma, no transcurso dos 

tempos, a orientação a nortear o desenvolvimento do Brasil esteve prioritariamente 

relacionada à possibilidade de criação de produtos e gêneros de diversas ordens 

capazes de atender às necessidades de troca comercial tão vislumbrada pelo 

colonizador português. Estes, em terras brasileiras, buscaram travar relações 

econômicas, na perspectiva de extrair do território nacional o máximo possível de 

riquezas. 

Em suas palavras: 

 
No seu conjunto, e vista no plano mundial e internacional, a 
colonização dos trópicos toma o aspecto de uma vasta empresa 
comercial, mais completa que a antiga feitoria, mas sempre com o 
mesmo caráter que ela, destinada a explorar os recursos naturais de 
um vasto território virgem em proveito do comércio europeu. É este o 
verdadeiro sentido da colonização tropical, de que o Brasil é uma das 
resultantes; (PRADO JÚNIOR, s/a, p. 31). 
 

 

A realidade mundial apresentava um quadro de mutações expressas, dentre 

outros acontecimentos, na decadência do feudalismo e na formação de uma 

burguesia, mais e mais ansiosa por acumular e concentrar riquezas. Para isso, 

punha-se a desbravar novos campos no além-mar, numa disputa com outras 

potências econômicas, na tentativa de conquistar (para explorar e não para povoar) 

o máximo de territórios. É nesse contexto e apoiado na satisfação dos interesses 

econômicos da burguesia então nascente, no velho continente, que é estruturado o 

sistema colonial no Brasil.  
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Assim, para Prado Júnior (s/a), este período colonial deve ser encarado como 

um momento importante no tocante ao processo de acumulação originária de capital 

para os países centrais, de capitalismo nascente. Em verdade, a constituição de 

nossa nação esteve intrinsecamente voltada ao atendimento dos interesses da 

metrópole portuguesa, nutrindo, desde os primórdios, bases importantes para 

materializar relações de dependência e subordinação, as quais ainda resistem, hoje, 

com as especificidades de nosso tempo.  

Ora, se de um lado, as condições climáticas encontradas na América 

mostravam-se inteiramente diversas em comparação com aquelas encontradas na 

Europa, de outro, eram estas mesmas condições que permitiam o cultivo de 

diferentes produtos (como o açúcar e a pimenta, por exemplo), itens bastante 

procurados e, portanto, lucrativos. Contudo, o colonizador não estava interessado 

em usar sua energia e força de trabalho para realizar estas atividades. Em verdade, 

estava entre nós como um empresário, tomando para si a responsabilidade de dirigir 

e administrar este lucrativo negócio através da utilização da força de trabalho 

escrava, tanto indígena, quanto africana. 

Assim, Caio Prado Júnior (s/a) já nos alerta para detectarmos a presença dos 

germes do modo de produção capitalista no período colonial. Trata-se, aqui, de um 

debate permeado por inúmeras polêmicas. Estamos nos remetendo às teses que 

vêm à tona para afirmar, ou negar, a inexistência de um momento feudal ou mesmo 

pré-capitalista no Brasil. Como anotamos anteriormente, a reflexão de Caio Prado 

desenvolve-se no sentido de pensar a construção de relações capitalistas 

embaladas pela dinâmica econômica encaminhada por Portugal. 

Por sua vez, Florestan Fernandes (2008) adverte ser necessário fugir das 

afirmações extremistas, polarizadas em dois campos inteiramente distintos, na exata 

medida em que, ou se colocam na defesa contundente da existência de uma 

burguesia no Brasil já no período da grade lavoura ou, ao contrário, negam 

veementemente tal via. Nesse caso, a preocupação do autor é de bloquear as 

associações que equiparam, elevando ao mesmo status, a figura do burguês e do 

fazendeiro e, ao mesmo tempo, considerar os nexos causais da realidade para não 

pecar “[...] por uma espécie de historicismo anti-histórico” (FERNANDES, 2008, p. 

33). 

Na peça de teatro, o ator poderia passar de senhor feudal a burguês, 

mudando apenas a fantasia aposta sobre seu corpo. Na realidade concreta, todavia, 



130 
 

essa transposição não pode ocorrer com a mesma mecanicidade e facilidade, haja 

vista estar embalada por forças, sujeitos variados e acontecimentos que dinamizam 

e complexificam exponencialmente todo esse processo.  

Se de um lado a transposição de papeis sociais não pode ser aceita, de outro, 

precisamos também considerar que o nível de maturação e de desenvolvimento 

norteados pelas condições objetivas da realidade nos leva a pensar em germes 

capitalistas, num estado de desenvolvimento embrionário ainda incipiente no período 

colonial e mesmo no momento em que registra a ruptura como esse modelo, mas 

que se configuraram em bases sobre as quais o modo de produção capitalista pôde 

se desenvolver. Todavia, o autor nos alerta para a impossibilidade do ponto de vista 

teórico e metodológico de transpor modelo de análise da realidade europeia para o 

contexto brasileiro. Trata-se de entender a inserção da econômica emergente no 

Brasil no desenvolvimento do Capitalismo mercantil e, posteriormente, nas fases 

seguintes do processo de reprodução do capital.  

Assim, concordamos com Santos (2012), ao afirmar que, no caso brasileiro, 

ao mesmo tempo em que é possível identificar dimensões da lógica do capitalismo 

comercial já na empresa colonial, também não há como negar “[...] o caráter 

incipiente das relações sociais capitalistas, mescladas que estavam com formas pré-

capitalistas clássicas como o escravismo e a servidão” (p. 96)65. 

Na continuidade de sua obra, esclarece-nos ainda Prado Júnior ter sido o 

período em voga, marcado e caracterizado, dentre outros elementos, pela 

monocultura, grande lavoura e trabalho escravo, aspectos estes fulcrais para nos 

permitir tomar ciência da complexidade desse processo, desde o início até o 

momento em que desemboca na preponderância da lógica capitalista do valor entre 

nós e, por conseguinte, nas dificuldades encontradas para fazer existir quaisquer 

formas de proteção social para a classe trabalhadora. Em relação aos elementos 

acima citados, merece destaque o trabalho escravo, o qual se configura como 

extremamente importante tanto no processo de acumulação quanto nos entraves 

que marcam o desenvolvimento das forças produtivas, na afirmação do modo 

capitalista de produção no novo território. 
                                                 

 

65
 Em História e Ideal: Ensaios sobre Caio Prado Júnior, organizado por Maria Ângela D’Incão (1989), 

consta uma parte que versa exclusivamente sobre as análises e polêmicas do caráter feudal no 
Brasil. Aos que se interessam em aprofundar o debate, sugerimos a leitura dos artigos que lá 
constam. 
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No Brasil, as relações de trabalho baseadas no regime de escravidão66 de 

homens e mulheres perduraram por um considerável lapso temporal. Representou e 

representa, ainda hoje, um peso social, cultural, político e ideológico de grande 

envergadura. É certo que o processo responsável por submeter os escravos à 

realização de árduos trabalhos não ocorria sem a marca de inúmeros traços de 

resistência, tanto por parte dos índios, inicialmente, quanto dos negros trazidos 

involuntariamente de diversas regiões africanas. Assim, com a imposição do 

trabalho escravo, visualizamos, ao mesmo tempo, em cada quilombo, em cada fuga, 

em cada confronto direto, o embate entre opressores e oprimidos. 

Contudo, é necessário ressaltar as lutas históricas travadas que tiveram como 

eixo central a negação das péssimas condições de vida e de trabalho dos escravos, 

sem desconsiderar os impactos acarretados para estes sujeitos e as ressonâncias 

que se fazem sentir, ainda hoje, por todas as partes e espaços, quando observamos 

as configurações (ou, as morfologias, como diria Antunes) do trabalho no tempo 

presente. Queremos chamar a atenção para dois fatores: a naturalização das 

péssimas condições de trabalho e as dificuldades de participação na arena política 

da sociedade, com a marca histórica de relações coronelistas, clientelistas, de 

dominação e de mando, herdadas do passado colonial. 

No âmbito da Casa de Costura, estas duas dificuldades se evidenciam. As 

condições e relações de trabalho precarizadas figuram em segundo plano em meio 

ao firmamento de um contrato de trabalho e, portanto, ainda que o ambiente e as 

formas de gestão de trabalho não sejam favoráveis para o conjunto de operários, 

eles as seguem quase sem nenhuma contestação. Em verdade, na arena política, 

há algum tempo, as mobilizações e lutas vêm sendo substituídas por acordos que 

privilegiam, fundamentalmente, o capital (Cf. Item 3.3). 

No âmbito deste debate, chamou-nos especial atenção a fala de uma operária 

quando questionamos sobre os acidentes de trabalho. Disse ela:  

 
“Acidente de trabalho?! Vixe Maria! Lá é maravilhoso, você não 
perde nada!” (DORA) 

 

                                                 

 

66
 Não custa lembrar que existe uma diferença entre o escravismo tomado enquanto modo de 

produção (no caso, com vigência anterior ao capitalismo) ou enquanto formas de relações de 
trabalho. No ultimo caso, sabemos que a utilização da mão de obra dos escravos fazia parte dos 
mecanismos requisitados pelo capitalismo em sua fase comercial. 
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E, relatando uma situação que  aconteceu consigo, continua: 
 

 
“[...] num me faltou nada, nem o meu sacolão num tiraram!” (DORA). 

 

 

Como se pode observar, a reflexão sobre os acidentes de trabalho não 

suscitou, em Dora, uma análise sobre as condições e relações de trabalho que 

regem sua vida no interior da indústria, mas, sim, as possibilidades de não lhe 

faltarem alguns recursos importantes, como no caso o sacolão (cesta básica). Trata-

se de uma evidente naturalização das péssimas condições de trabalho. Dora não 

enxerga que, naquele espaço, pouco a pouco, está perdendo algo fundamental: sua 

vida!  

Assim, a subserviência, o rebaixamento, a inferiorização, a condição de 

simples mercadoria, vivenciados, outrora, pelos escravos os impedia de participar na 

vida política da sociedade. Entre nós, a formação e organização das entidades de 

luta e a organização dos trabalhadores deram-se muito tardiamente e, quando 

surgiram, não tiveram a marca da autonomia desses indivíduos, posto que eram 

legitimadas e mesmo incentivadas pelo Estado (classista!). 

Com o curso da revolução burguesa, olvidou-se um conjunto de esforços 

objetivando desfazer a significação negativa do trabalho, sob as relações de 

escravidão. O modo de produção capitalista exige a formação e expansão do 

trabalhador “livre” e, também, de um mercado consumidor como fundamento 

essencial para sua estruturação. Isso não poderia ser realizado mantendo os 

padrões escravistas. Destarte, se, nos marcos das relações escravistas o ato do 

trabalho estava carregado de determinações negativas, sendo considerado algo 

ruim e uma marca de desprestígio, na sociedade capitalista em desenvolvimento, o 

trabalho assume papel relevante, capaz de dignificar o homem. Consoante 

Meirelles:  

 

É somente a partir da abolição que se pode realmente vislumbrar 
uma configuração econômica verdadeiramente capitalista no país, 
com a eliminação das relações escravista-mercantil. Nesse sentido, é 
com a abolição de negros africanos que tem inicio a predominância 
de trabalho assalariado e a extração de mais valia da força de 
trabalho no sentido propriamente capitalista da categoria mais valia, 



133 
 

ou seja, da mais-valia extraída do trabalhador ‘livre’ numa sociedade 
industrial (2014, p. 191). 

 
 

Dessa maneira, a abolição do trabalho escravo, representou um passo 

fundamental para o estabelecimento e conformação das bases de (re)produção 

capitalista da sociedade. Assim, é sempre válido lembrar que tal acontecimento 

estabelece-se, antes de tudo, como uma necessidade histórica e, não um ato de 

bondade da princesa Isabel, como muitas vezes afirma-se, nos mais variados 

ambientes. 

No que tange à dificuldade do engajamento dos sujeitos na luta, esta também 

se explica por outra característica bastante presente no Brasil. No curso das 

transformações que foram dinamizando e levando a cabo a revolução burguesa 

entre nós, a burguesia, como bem lembra Fernandes (2008), não se conteve na 

utilização de métodos e medidas direcionadas para os setores e camadas das 

classes populares com vistas a fomentar espaços políticos para imprimir seus 

interesses de classe. Assim, ressalta o intelectual brasileiro: “A própria burguesia […] 

se ajustara à situação segundo uma linha de múltiplos interesses e de adaptações 

ambíguas, preferindo a mudança gradual e a composição a uma modernização 

impetuosa, intransigente e avassaladora” (2008, p. 241).   

Para nós, junto com a certeza de que no Brasil as relações assentadas no 

modo de produção capitalista se consolidaram de maneira tardia, se tomarmos como 

ponto de comparação os países cêntricos, alia-se a necessidade de pensar a 

revolução burguesa em nossas latitudes como um processo marcado por diversos 

momentos históricos, desdobrando-se, por isso mesmo, em ritmos e compassos 

diferenciados.   

A independência do país (então colônia) em relação à metrópole sucede-se 

em 1822 e representa, junto com a abolição do trabalho escravo, nos idos de 1888, 

um acontecimento da maior importância, quando nos dispomos a pensar na 

conformação de mais complexas bases capitalistas em nosso território. Ora, tais 

desdobramentos passam a exigir, dentre outros fatos, uma maior organização do 

Estado nacional e do mercado interno alterando, por assim dizer, a forma de 

inserção do Brasil no panorama mundial.  

Neste ponto de nossa abordagem, não podemos nos eximir de mencionar o 

papel desempenhado pelo Estado na trama histórica, que conflui para instaurar a 
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dominação burguesa no Brasil. Em verdade, o Estado constitui a via, por excelência, 

encontrada para que os interesses econômicos e extra-econômicos da reduzida 

classe de possuidores possam ser satisfeitos, na maioria das vezes, dentro de um 

padrão de tranquilidade considerável. No ir e vir da história, o Estado sempre 

assume a tarefa de auxiliar na realização de funções que a burguesia brasileira não 

estava disposta a assumir.  

Com efeito, historicamente este aparelho mostrou-se um verdadeiro porta-voz 

dos interesses da burguesia, utilizando, para concretizar as medidas necessárias, 

todos os recursos e mecanismos possíveis: do consenso às armas de fogo. 

Conosco isto não ocorreu de forma diferenciada, mas, dentre outras coisas, por se 

tratar de um país de periferia, ganha contornos especiais. De uma maniera ou de 

outra, algo é verdadeiro: sem o papel atribuído e desempenhado pelo Estado a 

transição para o capitalismo monopolista não teria tido êxito. 

Tal intervenção, inclusive, tende a se robustecer nos momentos de crise do 

capital, como expõe Elaine Behring (2007), ao tecer análise sobre o capitalismo 

monopolista de Estado. Em sintonia com as formulações de Lenin, afirma a autora 

que: “O conceito aparece, também, no sentido de registrar essa crescente 

intervenção estatal enquanto sinal da  ‘ultima hora’ do desenvolvimento capitalista, 

com sua enorme socialização da produção” (p. 32). 

Florestan Fernandes nos brinda com uma interessante passagem para 

perceber, mais a fundo, o destaque atribuindo a este aparelho burguês ou, como 

expuseram Marx e Engels, a este “comitê executivo dos interesses da burguesia”. 

De acordo com sua análise, tal importância se evidenciou justamente na 

possibilidade de converter o Estado “[...] em eixo político da burguesia, 

estabelecendo-se uma conexão direta entre dominação de classe, concentração do 

poder político de classe e [a] livre utilização [do] poder político estatal resultante” 

(FERNANDES, 2008, p. 309). De fato, parece-nos correto afirmar que a dominação, 

principalmente política, da burguesia brasileira não teria conseguido se sustentar se 

não contasse com o Estado para respaldá-la. Foi por meio dele que as inúmeras 

medidas conseguiram se materializar na realidade, com vistas a manter e também a 

aprofundar os interesses de classe.  

Em Fernandes (2008), comparece a ideia de um capitalismo brasileiro tardio 

demarcando, portanto, uma perspectiva e um modo peculiar de compreender o 

processo de consolidação do sistema capitalista no território brasileiro. Em A 
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revolução burguesa no Brasil, o autor sistematiza uma divisão da história que nos 

auxilia na compreensão dessa realidade. Para isso, mapeia três períodos ou fases 

que apontam padrões de desenvolvimento distintos, no desenvolvimento do modo 

de produção capitalista, todos eles amparados por características diferenciadas 

daquelas a ganhar forma nos países cêntricos. O primeiro deles (circunscrito entre a 

abertura dos portos e os anos 1860) conforma o que se designa por capitalismo 

moderno. Posteriormente, o capitalismo competitivo se afirma, marcado, dentre 

outras características, pela expansão e dinamização do comércio interno (1860-

1950). Finalmente, o terceiro momento repousa sobre a criação das condições 

sociohistóricas necessárias para efetivar-se, no Brasil, a feição monopolista do modo 

de produção capitalista67 (Pós-1964). 

É importante mencionar e não perder de vista que as três fases delineadas 

pelos autor foram sempre definidas “[...] a partir dos interesses egoísticos 

particulares dos estamentos ou das classes dominantes, como se eles constituíssem 

o universo real a ser atingido, privilegiado e alterado, e não a partir da nação em 

suas partes e como um todo” (FERNANDES, 2008, p. 263).  

Por isso, as formas de exercício das decisões governamentais ancoraram-se 

num modelo autocrático, ou seja, que direciona o conjunto de decisões a serem 

realizadas, tomando por base, fundamentalmente, os interesses particulares e 

individuais dos grupos e camadas das classes dominantes. Na prática, isto 

significava a exclusão das massas e setores populares daquelas decisões cujos 

direcionamentos implicariam diretamente em suas vidas. A autocracia engoliu a 

democracia e, com ela, invisibilizou, silenciou e abafou o quanto pôde os interesses 

da grande maioria da população brasileira. 

Na ultima fase – a passagem ao capitalismo monopolista –, nos defrontamos 

com um período a exigir maior desenvolvimento industrial (que já tivera os primeiros 

impulsos com o fim da Segunda Guerra Mundial), ganhando maior notabilidade nos 

anos 1960. Nesse período histórico, o impulso do processo de industrialização, para 

além do nível já alcançado (de industrialização restringida) não podia ser conduzido 

                                                 

 

67
 A demarcação realizada de maneira bastante incipiente quer apenas situar, em alguma medida, o 

leitor. Para uma análise completa e mais aprofundada dessa divisão, deve-se consultar um dos 
capítulos – para usar as palavras do próprio Florestan Fernandes – mais originais de “A revolução 
burguesa no Brasil”, qual seja: “Natureza e etapas do desenvolvimento capitalista”. Cf. 
(FERNANDES, 2008, pp. 261-336). 
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pela burguesia, dada a falta de condições objetivas para tal. A solução para isto 

estaria, portanto, em recorrer, ou melhor, em submeter-se aos desígnios das 

potências imperialistas gerando, assim, uma crise no padrão de dominação 

burguesa no Brasil. Com efeito, o modelo de industrialização pesada (e o que ele 

exigia, do ponto vista político e econômico) ia de encontro com o projeto 

corporificado em nosso país, naquele período histórico68, defendido por segmentos 

da classe dominante, baseado na economia interna. Com ela, a despeito das 

divergências internas, o capitalismo retardatário consegue completar seu ciclo. 

Para setores da burguesia brasileira, a instauração de uma ditadura militar, 

em abril de 1964, constituiu a saída mais conveniente para a crise. Estava no 

horizonte o objetivo de garantir o desenvolvimento dependente e combinado do 

País. Na análise de José Paulo Netto (2011, p. 25), “[...] o que golpe derrotou foi 

uma alternativa de desenvolvimento econômico-social e político que era virtualmente 

a reversão do [...] fio condutor da formação social brasileira”, ou seja, o golpe anulou 

a tentativa de ruptura com a heteronímia, a exclusão, mantendo o padrão da tomada 

de decisões sempre pelo alto. Netto (2011) formula e defende a ideia de que, no 

período anterior à implantação do Golpe, visualizava-se uma notável mobilização 

popular que apontava “[...] para uma ampla reestruturação do padrão de 

desenvolvimento econômico e uma profunda democratização da sociedade e do 

Estado” (p. 23). Contudo, para o autor, não se tratava de uma condição 

revolucionária ou mesmo pré-revolucionária, pois, para ele, não estava em pauta, 

naquele momento, a disputa entre um projeto capitalista ou socialista. Em verdade, o 

que estava em jogo era a manutenção do histórico padrão excludente ou a 

realização de reformas estruturais.   

Não contamos, então, com uma burguesia nacional, tomada enquanto 

segmento revolucionário engajado na construção de avanços democráticos e de 

bases modernizadoras. Em nossas latitudes, observamos a integração da burguesia 

aos ditames dos países de capitalismo central. O grau de submissão das burguesias 

periféricas, em geral e, mais destacadamente da brasileira, era (e continua sendo, 

ainda hoje) bastante elevado, concorrendo para dificultar o nascimento de qualquer 

                                                 

 

68
 Como expõe Celso Furtado: “Em síntese: a transição para a globalização faz-se a um preço 

considerável. É natural, portanto, que se indague como justificar esse sacrifício e a quem ele 
beneficia” (1999, p. 20). 
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sentimento mais progressista. Decorre dai, consequentemente, o impedimento de 

avanços democráticos no território nacional, com repercussões sobre as condições 

de vida e de trabalho da classe subalterna. 

Ora, principalmente, após a segunda guerra mundial, as intervenções dos 

países imperialistas pareciam atrativas e interessantes à burguesia “domada”, que 

não relutava em associar-se a eles. Nesse sentido, parece-nos bem vinda, a 

reflexão de Jacob Gorender (1989), ao enfatizar que não existe uma burguesia 

nacional, mas que há uma burguesia brasileira. Esta, segundo o autor, está 

“[...] associada ao imperialismo em variados graus, porém, com interesses 

particulares” (GORENDER, 1989, p. 267). 

Em “O que é Revolução”, Florestan Fernandes (2005) esclarece-nos o 

significado do golpe de Estado de 1964. Para o pensador, tratou-se de clarear o 

caráter individualista e mesquinho da burguesia brasileira que, em nome de uma 

suposta revolução, mudou os rumos democráticos do Brasil, que tiveram suas 

marcas mais evidentes nas reformas estruturais esboçadas pelo governo de Goulart. 

Conclui o autor, então, tratar-se de uma contrarrevolução permanente. Com efeito, 

se, nos países europeus, ocorrem profundas mudanças, possibilitando a ruptura 

com as condições a impedirem ou dificultar, em alguma medida, o nascimento 

capitalismo, no Brasil isso não acontece. Ao contrário, como bem elucida Netto “No 

Brasil, o desenvolvimento capitalista não se operou contra o ‘atraso’, mas mediante 

a sua contínua reposição em patamares mais complexos, funcionais e integrados” 

(2011, p. 18). Estas características dão-nos prova do caráter conservador presente 

no desenvolvimento do modo de produção capitalista no Brasil.  

Os desdobramentos desse atraso ganham forma nas diversas dimensões da 

realidade concreta que marcam a vida dos homens e mulheres. No campo do 

trabalho não é diferente. Reportando-nos à realidade da Casa de Costura podemos 

perceber isso nos remetendo a fala de Annie Rosen. Annie é uma trabalhadora que 

vem experimentando as vivências proporcionadas por diversos tipos de chão de 

fábrica desde os 16 anos de idade e, num esforço de buscar na memória tais 

vivências, chega a seguinte conclusão: 

 

“Eu percebo o seguinte: que quanto mais o tempo passa, em vez de 
melhorar as coisas pioram” (ANNIE ROSEN) 
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A trabalhadora em apreço se refere à piora dos direitos, da condição do 

trabalhador, dos métodos e gestão da força de trabalho. Para ela, todos estes 

aspectos vem, ao longo dos tempos, aprofundando seu caráter contraditório, 

expresso, fundamentalmente, na própria degradação do ser social que trabalha.  

Assim, o avanço do tempo histórico e a propalada modernização do ramo, 

longe de expressar evidências de ruptura com as dificuldades da classe 

trabalhadora, as aprofunda mediante todas as estratégias gerenciais-burguesas 

implementadas, degradando, ainda mais, o ser social que trabalha. 

Nesse sentido, entendemos por modernização conservadora o conjunto de 

transformações desencadeadas no Brasil, cujo horizonte se situa no propósito de 

renovação das estruturas norteadas, fundamentalmente, pelos interesses das 

classes dominantes. Esse processo é marcado, portanto, pela exclusão das 

camadas populares das decisões que embalavam a vida econômica, social e política 

do Brasil. Trata-se de uma mudança de cima para baixo, ou pelo alto, como diria 

Gramsci. 

O próprio termo “modernização conservadora” nos leva a pensar na seguinte 

dualidade: de um lado, há uma mudança (modernização) e, no avesso, observamos 

a continuidade e manutenção de aspectos fundamentais da realidade 

(conservadora). Em nossas terras, essas modificações, restritas quase que 

exclusivamente às esferas empresarial e econômica, ocorrem, portanto, sem alterar 

as arcaicas estruturas de dominação e exploração fortemente presentes em nossa 

história. Ao pensar na modernização conservadora, somos tomados pela lembrança 

da história de Sísifo. Assim como o personagem mítico não conseguia nunca deixar 

a pedra no topo da montanha, realizando uma comparação metafórica poderíamos 

pensar que não conseguimos nunca nos modernizar integralmente, pois ao tempo 

em que marchamos na direção das mudanças, as forças conservadoras aparecem e 

bloqueiam quaisquer perspectivas de avanço. Ou seja, é imperativo livrar-nos da 

condenação para que a pedra possa ser deixada no cume, saindo do nosso caminho 

sem gerar mais empecilhos para a sociedade. 

Nesse sentido, as decisões não possuíam um caráter democrático, na exata 

medida em que são realizadas sem levar em consideração as divergências de 

interesses entre as classes sociais. Nas palavras de Ianni (2004, p. 23): 
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Os diferentes setores populares, as reivindicações dos trabalhadores 
da cidade e do campo, as demandas de negros, mulatos, índios e 
caboclos não encontravam lugar nas esferas do poder. Modificavam-
se um pouco os arranjos do poder, das relações dos setores 
dominantes com os populares, do poder estatal com a sociedade, 
para que nada se transformasse substancialmente. 

 

 

Como elucida Florestan Fernandes, trata-se da conformação de uma “[…] 

‘democracia restrita’, aberta e funcional só para quem tem acesso à dominação 

burguesa” (2008, p. 249). Assim, ao aceitarmos a modernização conservadora como 

uma marca de nossa formação sociohistórica, também reconhecemos que este 

fenômeno interfere, de alguma maneira, nos processos sociais e econômicos 

ocorridos no Brasil. No que tange às condições e relações de trabalho, isso não é 

diferente. Certamente, as decisões tomadas pelas classes dominantes não têm a 

pretensão de garantir melhores condições de vida e de trabalho para o conjunto dos 

trabalhadores. 

Dessa maneira, as diferentes fases do desenvolvimento do capitalismo no 

Brasil, guardam marcas tanto do processo de colonização e de inserção na dinâmica 

do capital, de modo mais geral, quanto da forma como as transições foram 

ocorrendo entre nós. Podemos, assim, compreender algumas particularidades de 

nossa formação sociohistórica e vislumbrar, a partir delas, alguns rebatimentos que, 

direta e indiretamente, influenciam na conformação de um mundo do trabalho 

marcado pela subserviência, instabilidade, dentre outras características, em terras 

brasileiras. 
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3.2 – ”Fordismo à brasileira”: Moldes e formas... 

 

No item anterior, buscamos evidenciar alguns aspectos com elevado peso na 

formação social, econômica e política do Brasil. Certamente, a compreensão destes 

aspectos é de grande relevância por favorecerem o entendimento das dimensões 

pelas quais as relações de trabalho são gestadas e vão tomando forma, com correr 

dos tempos, em nosso território. Em nossa concepção, a particularidade da 

formação sociohistórica do Brasil confere um status singular à maneira e aos 

múltiplos contornos adquiridos pelo trabalho aqui, sem desvincular-se, ao mesmo 

tempo, de uma dimensão universal marcada pelos dinamismos da economia 

capitalista em nível internacional. 

Assim, nosso ponto de partida é o esforço de realizar a mediação entre as 

diversas esferas pelas quais se torna possível captar a realidade, em sua 

complexidade. O movimento que nos possibilita isto caminha na direção de 

apreensão do singular ao universal, mediado pelas particularidades, e vice-versa. 

Afinal, como já destacava Lukács (1968 apud SANTOS, 2006, p. 124), o nível da 

singularidade precisa ser “[...] conhecido conjuntamente com as leis que o põem em 

relação com a universalidade que o compreende e com as particularidades 

intermediárias”. Por isso mesmo, o presente item se volta para pensar nas 

características íntimas desveladas pelo legado histórico de nossa formação social, 

bem como no conjunto de determinações mais gerais do modo de produção 

capitalista, permitindo-nos, desta forma, delinear como se materializam as relações 

de trabalho sob a égide do que se convencionou chamar “fordismo à brasileira” e, 

seguindo esta mesma dinâmica, apreender as configurações processadas 

posteriormente com a implantação peculiar do dito toyotismo. 

Esse esforço parece-nos necessário para demonstrar que não há uma ligação 

umbilical entre o padrão fordista clássico, corporificado nos países cêntricos, e 

aquele erguido na particularidade brasileira, um país de periferia. Trataremos, 

portanto, de observar a maneira como ele é, entre nós, reproduzido/traduzido, 

obedecendo a uma lógica norteadora e particular, afinal, como já lembrara Cândido 

Ferreira (1993, p. 07), faz-se necessário “[...] evitar a ideia de um ‘modelo fordista’ 

único e homogêneo” desfazendo, assim, um outro equívoco: aquele que defende 

“[...] uma perfeita homogeneidade intra e inter-nações”. 
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Em seu estudo, o economista supramencionado chama a atenção para 

percebemos às diferenças que saltam aos nossos olhos não apenas quando 

tomamos por referência a realidade de nações distintas, mas, também, entre os 

ramos e setores produtivos de uma mesma localidade. De fato, há uma diversidade 

de possibilidades na estruturação do modelo fordista de produção de mercadorias, 

diversidade esta ancorada na gama de aspectos econômicos, sociais, políticos e 

culturais que tencionam, com mais ou menos intensidade, cada realidade particular, 

e que tem a ver com o desenvolvimento das forças produtivas em cada formação 

social e com sua inserção no processo de acumulação do sistema do capital, de 

modo mais geral. 

Diversas contribuições e formas de interpretação têm sido produzidas pelos 

autores ligados à chamada escola francesa da regulação, sobremodo, para 

entendermos o desenvolvimento do paradigma fordista. No que tange as facetas 

desse sistema produtivo, algumas delimitações foram feitas por estes autores, a 

partir da conjuntura verificada quando de sua emersão em alguns países. Nesse 

sentido, poderíamos citar: “[...] fordismo genuíno (EUA), fordismo híbrido (Japão), 

flex-fordismo (Alemanha), fordismo impulsionado pelo Estado (França) e fordismo 

democrático (Suécia)” (MATTOSO, 1995, p. 73)69. Como se evidencia na citação, há 

uma gama de análises se construindo e ganhando espaço para demonstrar 

possíveis variações do modelo em apreço, todas impulsionadas por dimensões que 

convergem e, ao mesmo tempo, apresentam características diferenciadas, ou 

particularidades. 

No caso do Brasil, também é possível delimitar um conjunto de características 

singulares sobre as quais se ergue o modelo econômico em foco. Nos marcos da 

nossa realidade, Lipietz (1991) traz à baila algumas reflexões capazes de nos 

permitir afinar nossa visão sobre as características íntimas desse modo de 

produção. O referido autor chama especial atenção para o posicionamento do país 

em meio à divisão internacional do trabalho e, também, para a centralidade da 

classe média no consumo de bens de produção. Estes fatores conformariam o que o 

autor designa fordismo periférico. Em suas palavras: 

 

                                                 

 

69
 As mesmas demarcações também podem ser encontradas em Ferreira (1993). 
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Tal como o fordismo, está baseado na reunião da acumulação 
intensiva com o crescimento dos mercados de bens finais. Mas 
permanece sendo ‘periférico’, no sentido de que, nos circuitos 
mundiais dos ramos produtivos, os empregos qualificados (sobretudo 
no domínio da engenharia) são majoritariamente exteriores a esses 
países. Além disso, os mercados correspondem a uma combinação 
específica de consumo local das classes médias, de consumo 
crescente de bens duráveis por parte dos trabalhadores e de 
exportação a baixo preço para os capitalismos centrais (LIPIETZ, 
1991, p. 119). 

 

 

Captar e entender como essa diversidade de fatores conflui para moldar o 

fordismo tipicamente brasileiro, compreendendo, ao mesmo tempo, sua transição 

para o toyotismo (ou o que tivemos desse processo) constitui nosso desafio nessa 

parte da dissertação. Este entendimento é fundamental para que possamos avançar, 

posteriormente, no aprofundamento da compreensão das configurações compósitas 

das relações de trabalho presentes no cotidiano da indústria têxtil Casa de Costura.  

Tomando-se o padrão fordista clássico por modelo, ou seja, aquele que se 

estruturou por volta dos anos 1950 e 1960, nos Estados Unidos embrionariamente e, 

mais fortemente, nos países do continente europeu, nos deparamos com uma 

realidade que favorece a superação de algumas dificuldades ou fragilidades a 

assolar o cotidiano de trabalho do operariado. O ambiente era de negociação das 

pautas relacionadas à composição dos salários, as relações e condições de trabalho 

ou, para resumirmos, aos direitos trabalhistas em geral. Cada avanço verificado 

representava, para o conjunto dos trabalhadores, um aprofundamento da 

democracia que se refletia na melhoria de suas condições de vida. 

Para Jorge Mattoso (1995), este modelo é fruto do conjunto de 

transformações processadas na primeira metade do século XX e atestam a eclosão 

da segunda revolução industrial, promovendo o reordenamento da realidade e, 

consequentemente, a conformação de um novo padrão de desenvolvimento da 

produção capitalista: o fordismo que, naquele momento, havia encontrado o solo 

fértil para existir e generalizar-se. 

Sinteticamente, a equação capaz de garantir o sucesso do modelo de 

produção fordista alinhava, da melhor forma possível, a produção em massa, o 

consumo de massa e a intervenção estatal, com a configuração Welfareana do 

Estado. Como se pode depreender, o sucesso ou êxito alcançado pelo fordismo 

(ainda que temporário, pois teve vigência por cerca de apenas três décadas) não 
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resultou, pura e simplesmente, das estratégias de cariz econômico que passaram a 

dinamizar a realidade dos países capitalistas do centro, com o término da Segunda 

Guerra Mundial. Apesar de terem uma importância fundamental nesse processo, os 

fatores de ordem social e política também foram determinantes. Uns e outros estão 

conectados tal qual uma teia de aranha, donde se pode depreender que a ausência 

de algum deles a reconfiguraria, anulando os nexos que a conectam para garantir 

sua materialidade de forma coesa. 

Nesse sentido, o entendimento dessa “fórmula” implica em apreender o como 

se imbricam todos os seus elementos. Ora, a produção em massa não faria sentido 

algum sem a existência de um mercado consumidor amplo, com condições objetivas 

para adquirir as mercadorias. Afinal, sobre isto já é bastante disseminado o 

ensinamento marxiano de que a mais-valia – objetivo primeiro do capitalista – só se 

realiza no consumo. 

Assim, para que homens e mulheres possam consumir, precisam ter recursos 

financeiros – obtidos, na sociedade capitalista, graças à venda de sua força de 

trabalho e impulsionados, em alguma medida, pela interferência das ações do 

Estado. Juntamente com esta lógica, Joseane Santos (2012) ainda chama a atenção 

para a presença de outros fatores, tais como a dimensão coletiva das requisições e 

demandas trabalhistas e a massificação da estabilidade no emprego, vivenciada 

pelos trabalhadores nos países centrais do capitalismo. 

No que tange às particularidades desse processo no Brasil, poderíamos 

demarcar, inicialmente, as diferenças no tempo histórico em que as transformações 

de cunho industrial têm sua gênese. Como pontuamos anteriormente (Cf. item 3.1) 

em terras tupiniquins a prevalência do trabalho escravo e de uma estrutura agrária 

concentradora e baseada no latifúndio, para pontuar apenas alguns aspectos, 

retardaram muito a chegada da industrialização. Ora, nos países avançados o 

processo de industrialização teve sua gênese com o desenvolvimento do ramo têxtil, 

ainda no século XVIII o que, tomando-se por base a realidade brasileira só irá 

ocorrer dois séculos depois (início do século XX) e, mesmo assim, com um nível de 

estruturação ainda parco. 

Em nossas latitudes, sabemos estar hipoteca aos marcos da década de 1930 

o momento histórico que desemboca na perda da centralidade ocupada pela 

agricultura e pelo setor agropecuário em geral, do ponto de vista da economia do 

país. Ao mesmo instante, vemos maiores impulsos para as medidas de 
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industrialização que, pouco a pouco, vão ganhando maior evidência, contribuindo 

para operar significativas mudanças na realidade brasileira. Merece destaque, nesse 

sentido, o incentivo a política de substituição de importações, momento no qual o 

país procura encontrar mecanismos para produzir as mercadorias que dantes 

necessitavam ser importadas, garantindo, assim, maior autonomia nacional ao 

mesmo instante em que alterava, também, a estruturação do mercado interno de 

trabalho. 

Na análise de Reinaldo Gonçalves (2013) a industrialização brasileira se 

inscreve no contexto do nacional-desenvolvimentismo caracterizando-se por três 

aspectos principais. Além deste mencionado anteriormente, ressalta o 

intervencionismo estatal e nacionalismo. Tais direcionamentos almejavam garantir 

uma soberania das decisões do país, sobressaindo um protagonismo do capital 

nacional industrial (GONÇALVES, 2013). 

Contudo, na continuidade de sua exposição, o autor chama atenção para a 

função e o papel do capital internacional nesse movimento complexo e contraditório, 

quer pela associação quer pela disseminação de filiais em nossas terras. Dessa 

forma, no Brasil, as empresas estrangeiras “foram atores protagônicos da 

industrialização, principalmente nos setores mais intensivos em tecnologia 

(mecânica, e material elétrico) e setores que se beneficiam de economias de escala 

(material de transporte, química e farmacêutica” (GONÇALVES, 2013, p. 43). 

Assim, parece ser consensual, entre os analistas que se debruçaram em 

compreender o processo de industrialização brasileira, enxergar os anos de 1930 

como importante período para o impulsionamento da indústria de bens não duráveis, 

quadro que só irá ser alterado por volta de 1955 com o projeto desenvolvimentista 

de Juscelino Kubitschek, momento histórico no qual passou a predominar uma 

diversificação da estrutura produtiva e o aumento da produtividade da economia 

brasileira, com ênfase para a centralidade do setor de bens duráveis, tendo o 

automóvel como principal símbolo. 

Desse contexto, resulta uma das únicas – senão a exclusiva – simbiose 

apresentada entre o fordismo clássico e o nosso fordismo à brasileira, qual seja: 

ambos estiveram assentados numa composição do parque industrial baseado nos 

bens de consumo duráveis. Contudo, se de um lado conseguimos detectar esta 

semelhança, de outro, são muitas as diferenças entre a forma de existência desses 

modelos, ao tomar por referência o centro e a periferia. No transcurso deste subitem 
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tentaremos expor aquelas que se nos afiguram de maneira mais evidente ou que, 

em nossa concepção, tem um peso importante quando nos colocamos a pensar na 

conformação das condições e relações de trabalho no Brasil e, mais precisamente, 

no âmbito da indústria têxtil Casa de Costura. 

No Brasil, durante o período fordista, não houve estabilidade no emprego, 

muito pelo contrário, uma marca forte a nos transcender a visão quando nos 

dedicamos a pensar na conformação dos marcos regulatórios do trabalho faz-nos 

defrontar com uma situação de intensa instabilidade, motivo pelo qual os 

trabalhadores se moviam e movem, repentinamente, de emprego a emprego. Entre 

nós, inclusive, as ocupações estáveis representam casos excepcionais, mesmo 

quando o trabalhador possui um elevado nível de qualificação profissional (BALTAR 

& PRONI, 1996). 

Todo esse processo, desencadeia-se como uma espiral, um ciclo vicioso que 

tem início com a inserção no emprego, passa pelo o cumprimento do período de 

experiência e esgota-se com a demissão dos trabalhadores, levando-os à procura 

de um novo rumo empregatício. Nesse sentido, este ciclo parece apresentar a 

tendência a reproduzir-se sempre em escala ampliada, a depender das flutuações 

do mercado capitalista, como quer demonstrar a imagem abaixo: 
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Imagem 02 – Rotatividade do trabalho 

 

 

 

  Fonte: Elaboração própria 

 

 

As estratégias de rotatividade da mão de obra constituem um mecanismo de 

possível redução de custos para o capital e de incentivo ao aumento da flexibilização 

do trabalho, em suas múltiplas dimensões (do ponto de vista dos contratos, das 

relações e condições de trabalho, da utilização dos aparatos tecnológicos, etc.). No 

instante em que os trabalhadores estão ficando pesados demais para o capital – 

diga-se, caros demais, o mesmo se antecipa e dispensa-os rapidamente. A lógica é 

simples: quanto mais tempo o trabalhador estiver realizando suas atividades na 

empresa, ou seja, se se alargam as chances deste sujeito se inserir numa condição 

de maior estabilidade empregatícia, mais elevados também serão os encargos 

sociais e trabalhistas que recairão para o bolso do capitalista caso ocorra demissão 

sem motivos/justificativas. Nesse sentido, aqueles trabalhadores com tempo de 
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emprego variando entre três meses e um ano constituem o alvo principal das 

demissões a por serem eles os que se encontram em status de maior  

vulnerabilidade.  

Mas, além das demissões feitas pelas empresas, também ocorre a elevada 

rotatividade da força de trabalho no Brasil – que, de acordo com dados do 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) 

representava o índice de 53,8% em 2010 –  aquelas praticadas a pedido do 

trabalhador, por qualquer situação que seja (ALVES, 2014). 

Longe de constituir um fenômeno novo, a insegurança do trabalho sempre 

esteve marcando fortemente o universo trabalhista do operariado brasileiro. Da 

escravidão à contemporaneidade, vivenciamos alterações substanciais na realidade, 

mas, acreditamos ser possível afirmar que, em maior ou menor grau, algo 

permaneceu: a falta de horizonte e perspectiva da classe trabalhadora em relação à 

segurança no emprego. Ora, a começar pela inserção no mercado de trabalho é 

sabido que  o chamado “pleno emprego” nunca existiu em terras brasileiras, 

incentivando, por isso mesmo, a disseminação de formas de introdução no mundo 

do trabalho cada vez mais deletérias. Como destacam Baltar e Proni (1996, p. 118): 

 

A desvalorização dos empregos instáveis, sem requisitos mínimos de 
instrução [...] reflete basicamente a extrema facilidade com que são 
contratados e demitidos os trabalhadores na versão brasileira do 
fordismo (grifos originais), que não conduziu a uma maior 
estruturação das relações de trabalho – o que exigiria uma 
organização sindical forte, com peso no local de trabalho. 

 
  

Construiu-se, entre nós, um intenso poder de mando, autoridade e 

manipulação do patrão em relação aos trabalhadores que lhe vende a força de 

trabalho. As raízes desse fenômeno – que dá ao empregador o poder de decisão 

sobre a vida e a morte de seu empregado – repousa também sobre o nosso 

processo de formação social, especialmente no que tange ao modo pelo qual eram 

estabelecidas as relações entre o senhor e o escravo.  

Além disso, no Brasil, o desemprego em sua feição estrutural, ou seja, que 

exclui do mundo do trabalho um contingente considerável de homens e mulheres é, 

na tese defendida por Joseane Santos (2012), um elemento central para captarmos 

a forma de ser do “fordismo à brasileira” e também para entender uma das 
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expressões nevrálgicas da questão social em nosso país. Isso significa que há uma 

considerável exclusão das massas do acesso a formas de trabalho regulamentado 

pela legislação trabalhista. Significa, também, que a necessidade empurra os 

trabalhadores para espaços laborais perversos, nos quais o traço de humanidade 

que ainda existe nos homens passa a ser mais atacado pelas garras capitalistas. 

Márcio Pochmann (1999) também traz para o centro do debate alguns 

apontamentos que nos permitem pensar a desestruturação do mercado de trabalho 

brasileiro. Para o autor, entre os anos de 1940-1980 mesmo com o crescimento do 

número de empregos possibilitados, sobremaneira, pelo processo de 

industrialização “[...] permaneciam os problemas tradicionais do mercado de trabalho 

em economias subdesenvolvidas, tais como a informalidade, subemprego, baixos 

salários e desigualdades de rendimentos” (POCHMANN, 1999, p. 70). 

Nos dias que correm, especialmente na ultima década, qualificada por alguns 

intelectuais como neodesenvolvimentista, alguns dados poderiam comprovar a 

redução do nível de desemprego, principalmente tomando-se por comparação a 

nebulosa década de 1990. Todavia, como nos lembra Braga (2015), cumpre 

assinalar que a maioria desses empregos se concentram nas ocupações com 

remuneração composta por rendimentos a variar entre 1 e 1,5 salários. Ainda no que 

tange ao quesito remuneração, vale destacar algo: embora o aumento do salário 

mínimo tenha ocasionado importantes melhorias para a classe trabalhadora 

(sobremaneira para os segmentos onde ocorreu acima da taxa de inflação) 

rechaçamos as pregações que almejam fazer parecer que, no Brasil, existe uma 

nova classe média. 

 Assim, atrelado à instabilidade no emprego, assistimos concomitantemente e 

como decorrência direta, a disseminação de formas de trabalho cada vez mais 

precarizadas, com destaque para a crescente expansão dos trabalhadores 

informais, autônomos, terceirizados dentre outros que caracterizam-se, de maneira 

geral, pela ausência das garantias possibilitadas pelos contratos formais de trabalho 

(carteira assinada). Para  termos dimensão desta assertiva, poderíamos recorrer ao 

levantamento investigativo de um estudioso que, tomando por referência o período 

circunscrito entre os anos de 1980 e 1991 descobriu que, de cada 100 empregos 

assalariados, 99 não possuíam registro (POCHMANN, 1999). Tomando-se por base 

dados mais recentes, a realidade continua assustadora. Segundo informações da 

PNAD (2011) 25,4% dos trabalhadores encontram-se em relações de trabalho sem 
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carteira assinada e 15,6% trabalham por conta própria. Ou seja, as duas 

modalidades de inserção no mundo do trabalho, contabilizam 41% dos 

trabalhadores brasileiros. 

 A ausência de registro desemboca na fragilidade do trabalhador no âmbito 

objetivo e subjetivo. Ora, sem os direitos e garantias previstas é maior o processo de 

submissão e de adaptação desse trabalhador às regras e imposições do capitalista, 

fomentando, assim, um elevado padrão de exploração da força de trabalho, 

quantitativa e qualitativamente. 

 Nesse sentido, passa a existir uma clara diferenciação entre os trabalhadores, 

mais especificamente entre aqueles que conseguem obter algum grau de 

estabilidade, de um lado e, do outro, aqueles que encontram-se relegados à própria 

sorte, na busca por postos de trabalho outros, caracterizados pela baixíssima 

qualidade e pela intensa instabilidade e flexibilidade das condições laboriosas. 

Nessa esteira e consoante Giovanni Alves, 

 

No século XX consolidou-se [...] por um lado, um núcleo dinâmico 
que cresce e se diferencia, constituído por corporações salariais 
organizadas, com direitos trabalhistas, muitos deles ‘concedidos’ pelo 
Estado, que encontra em tais corporações salariais, base de 
legitimidade social; e, por outro lado, uma imensa borda de trabalho 
vivo, heteróclita, de extratos desiguais e de estatuto social precário, 
trabalhadores domésticos, da construção civil ou de empreendimento 
da indústria e serviços, de atividades econômicas urbanas (e rurais) 
periféricas e menos dinâmicas, que incorporam os ‘excluídos’ do 
mundo do trabalho; em geral, sem carteira, negros, mulatos, pobres, 
homens e mulheres sem sindicato (2007, p. 275). 

 

      

 Da citação apresentada, podemos depreender que existe uma dinâmica a 

alargar, cada vez mais, a distância entre os trabalhadores do ponto de vista objetivo, 

deixando a grande maioria deles na borda, ou seja, à margem do universo em que 

se pode respirar mais tranquilamente, trazendo, igualmente, impactos subjetivos 

para a consciência de classe e, consequentemente, provocando interferências na 

capacidade de organização e de reconhecimento de bandeiras de luta coletivas.  

Nos trilhos das discussões realizadas, somos levados, ainda, a pensar em 

outro fator importante para entendermos as particularidades do fordismo no Brasil, 

qual seja: a organização sindical. Seu entendimento, exige-nos buscar uma sintonia 

histórica com o período em que sucedeu-se a ditadura militar (1964-1985). 
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Inicialmente, precisamos ressaltar ser a presença dos sindicatos no Brasil é antiga70. 

Segundo Mattoso (1995, p. 127) por aqui estas entidades “[...] surgiram antes 

mesmo que se conformasse um mercado de trabalho propriamente capitalista”, 

contudo, o problema evidenciado nos momentos decisivos da história foi a ausência 

de uma base social capaz de mobilizar-se no rumo da conquista e aprofundamento 

dos direitos sociais e trabalhistas. 

  Além disso, é importante não perder  de vista que a consolidação do poderio 

militar desencadeou uma série de duras perseguições contra os representantes das 

organizações sociais que apresentavam refuga aos direcionamentos dos militares e 

defendiam um horizonte societário mais progressista71.  

 Nesse caso, é como se a existência física dos sindicatos brasileiros (antigos) 

se contrastasse com as múltiplas determinações que os compeliam a permanecer 

na “inércia”72, ou seja, a não conseguir mobilizar-se, efetivamente, em prol dos 

interesses da classe trabalhadora. Por isso, os anos que, na particularidade 

brasileira, atestam os impulsos mais substantivos da organização do padrão 

industrial e, como consequência direta, da formação e concentração da classe 

trabalhadora já é galvanizado por dificuldades relacionadas ao alcance e ao 

potencial da dos direitos trabalhistas em voga.  

 É mister ressaltar que a atuação acentuadamente repressiva do regime militar 

para com os sindicatos refletiu-se, como corolário, na existência de diversas outras 

dificuldades no âmbito das condições do exercício do trabalho, por terem sido 

criadas uma série de medidas que infletiram medularmente na desregulamentação 

dos direitos trabalhistas. Além das ações voltadas para a estagnação e redução do 

salário mínimo (sempre abaixo das taxas de inflação), merece destaque a 

                                                 

 

70
 É interessante mencionar que a formação da classe trabalhadora e o desencadeamento de lutas 

data mesmo de antes da abolição da escravidão. Em seu estudo, Mattos afirma que: “[...] a partir do 
compartilhamento de experiências de trabalho e vida em algumas cidades brasileiras com forte 
presença da escravidão, ao longo do século 19, trabalhadores escravizados e livres partilham formas 
de organização e de luta, gerando valores e expectativas comuns, que acabariam tendo importância 
central para momentos posteriores do processo de formação da classe” (2009, p. 30). 
71

 Recentemente, veio à tona o relatório produzido pela Comissão da Verdade, cujo objetivo consistia 
em apurar os casos de torturas, mortes e perseguições ocorridos durante a vigência do período 
ditatorial. Seus resultados conseguem nos dar provas do tratamento destinado aos sujeitos que 
ousaram ir de encontro ao regime e, consequentemente, da dificuldade de travar lutas nesse período. 
72

 Ainda que a dificuldade existisse não podemos negar as lutas concretas que foram travadas e as 
medidas que buscaram ser construídas para avançar no conquista dos direitos, entre as quais 
poderíamos citar a própria criação da Central Única dos Trabalhadores (CUT), que veio à tona em 
1983, quando a Ditadura, a pesar de enfraquecida, ainda se fazia presente em nossa realidade.  
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substituição da estabilidade no emprego pelo Fundo de Garantia do Trabalho Social 

(FGTS). De acordo com Manzano, essa substituição acabou conferindo “[...] aos 

empregadores uma maior possibilidade de arbitrar sobre os gastos com demissões 

ou com salários e, ainda, lançar mão da rotatividade como forma de manter baixo o 

patamar salarial de seus empregados” (MANZANO, 1996, p. 255). 

Diante disso, depreendemos que o autoritarismo do patrão sobre o 

empregado, ou melhor, das classes dominantes sobre as classes oprimidas não 

imperou apenas sob o regime militar autocrático-burguês. Ao contrário, constitui-se 

num fenômeno a perpassar, de ponta a ponta a nossa formação sociohistórica. 

Assim, durante o transcorrer dos tempos, a concentração do poder econômico e 

político nas mãos dos setores dominantes sempre serviram para que o futuro dos 

trabalhadores fosse decidido de maneira autoritária, dificultando e impedindo 

qualquer brecha de diálogo para pautar situações mais favoráveis para o 

trabalhador.  

Outra marca retrógrada dos nossos anos de chumbo, refere-se ao maior 

aprofundamento da concentração de capital nas mãos de poucas pessoas, 

provocando, dessa forma, maiores índices de desigualdade social. 

Contraditoriamente, todo o êxito econômico alcançado nos anos do famoso “milagre 

econômico” e expressos, por exemplo, nas elevadas taxas do Produto Interno Bruto 

(PIB) não se traduziram, para a classe trabalhadora na redução da miséria e da 

paupareria que a assolam. Consoante um estudioso, assistimos, nesse período a 

elevação “[...] do pauperismo e do subemprego, dos desequilíbrios regionais e dos 

níveis de desigualdade social, com ampliação sistemática da desigualdade na 

distribuição dos rendimentos do trabalho e na distribuição da renda nacional 

brasileira” (MATTOSO, 1995, p. 124).   

O direcionamento dos ganhos para uma reduzida quantidade de sujeitos 

reatualiza a modernização conservadora tão marcante em nossa formação 

socioeconômica, na exata medida em que as decisões e os ganhos deram-se 

sempre pelo alto, privilegiando ínfimos segmentos. Dessa forma, o aumento do 

fosso de desigualdade na sociedade brasileira, retrata a opção livre e deliberada de 

desencadear medidas capazes de permitir tal alargamento. 

 Com o fim do regime militar e a (re)ascenção da classe trabalhadora 

organizada em seus sindicatos e/ou partidos políticos, responsáveis por dinamizar a 

sociedade, parecia ter se gestado a base que permitiria avançar na construção de 
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um modelo produtivo mais favorável para as classes trabalhadores naquela 

conjuntura histórica. Dentre outros aspectos, ele deveria pautar, também, as 

dimensões sociais até então esquecidas e desprezadas no Brasil. Mas, não era isso 

que a história reservava e linhas bastante diferentes daquelas imaginadas pelos 

setores progressistas da sociedade passaram a ser escritas. Estamos nos referindo 

à crise capitalista que acomete, na primeira década de 1970, os países de 

capitalismo central (Cf. item 2.2) levando-os a condenar o welfare, os sindicatos, a 

estabilidade dos empregos. De fato, a crise capitalista contemporânea está 

intimamente relacionada com o próprio exaurimento do padrão fordista de 

desenvolvimento capitalista. 

 Abaixo, elaboramos um quadro-síntese na tentativa de demarcar as principais 

características do modelo de gestão do trabalho fordista. Ele nos ajudar a visualizar 

as divergências entre a forma como o fordismo ganhou vida na maioria dos países 

de capitalismo central e as particularidades que marcam seu modo de existir na 

realidade brasileira. 

 

Quadro 01 – Do fordismo clássico ao “fordismo à brasileira” 

 

Quadro síntese comparativo 

Fordismo clássico Fordismo à Brasileira 

Organização sindical: Os 

sindicatos adquiriram força e 

conseguiram exercer um peso 

sobre os empregadores no que 

tange a garantia de acordos e 

direitos trabalhistas básicos. 

Organização sindical: Apesar de os 

sindicatos existirem desde a década de 

1930, não possuíam uma base social 

ampla e com condições objetivas para 

promover maiores intervenções 

políticas. Ademais, no período de 

industrialização brasileira, tem vigência 

à ditadura militar que dificulta, de 

diversos modos, a organização dos 

setores populares, como partidos 

políticos e sindicatos. 

Emprego: O período foi marcado 

pela política de pleno emprego e 

pela realização de acordos 

coletivos, que garantiam a 

estabilidade empregatícia da 

grande maioria dos trabalhadores, 

nos “anos dourados” 

Emprego: Tem-se, como marca, a 

elevada rotatividade dos postos de 

trabalho, ou seja, pela situação de 

constante mudanças de emprego que, 

no geral, apresentam elevados níveis 

de precarização do trabalho 
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Consumo: A regra era garantir um 

mercado consumidor capaz de 

absorver a produção em massa, 

característica do período. Tinha-se, 

portanto, um elevado nível de 

consumo. Henri Ford, idealizador 

do modelo, deixou transparecer 

várias vezes que tinha o sonho de 

que todas as pessoas pudessem 

comprar um carro. 

Consumo: Não existiu consumo de 

massas. No Brasil a produção de 

mercadorias esteve voltada, 

sobremaneira, para atender aos 

extratos das classes médias. 

Salários: Eram indexados e 

acompanhados de aumentos 

progressivos e acordados. 

Salários: Foi característico a 

persistência das baixas remunerações 

que, no geral, não conseguiram sequer 

acompanhar os índices inflacionários, 

provocando uma redução no poder de 

compra dos operários 

Intervenção Estatal: As ideias de 

Keynes se traduziram na 

construção do que ficou como 

Estado de Bem Estar Social, 

responsável por realizar 

intervenções periódicas com vistas 

a promover melhores condições de 

vida para a classe trabalhadora; 

Intervenção Estatal: É caracterizada 

pela acentuada mobilização em razão 

dos interesses da elite brasileira e 

estrangeira, já que a heteronomia é 

uma marca profunda de nossa 

formação sociohistórica.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Na sucessão histórica dos acontecimentos processados no Brasil, 

assistimos, na década de 1980, a alguns fatores a dinamizar a realidade social, 

confluindo para materializar dois acontecimentos importantes para percebermos os 

efeitos da conjuntura de crise mundial repercutem mais diretamente em nosso país. 

Por um lado, temos a crise do padrão de desenvolvimento, responsável por elevar 

os patamares de desemprego, com a expansão dos setores informais de trabalho. 

Do outro lado, na arena política, temos um processo de efervescência dos 

movimentos sociais e grupos organizados lutando pela redemocratização da 

sociedade brasileira e em defesa dos interesses da classe trabalhadora. Como fruto 

importante deste período, temos a promulgação da Constituição Federativa de 1988, 

que apontam para a garantia de uma série de direitos sociais à população, inscritos, 

dentre outros, no híbrido sistema de seguridade social (NETTO, 2011). 
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Assim, no quadro de transição dos anos 1980 para os anos 1990, ou seja, 

logo após as conquistas expressas  na promulgação da Constituição Federal de 

1988, o neoliberalismo surge desviando o caminho de aprofundamento dos direitos e 

da democracia, em geral, que vínhamos recentemente trilhando. Na verdade, o que 

se viu foi o aprofundamento da segregação entre os sujeitos, a exponenciação da 

miséria e a contenção dos direitos. 

Nesse sentido, o processo de flexibilização, uma das saídas encontradas para 

pôr fim à crise – incidiu fortemente no sentido de soçobrar as garantias obtidas 

anteriormente. No caso brasileiro, esses efeitos também não tardaram a aparecer e, 

junto com ele, o impedimento de transformar o desejo de levar a cabo uma nova 

realidade para o operariado.  

Contudo, é importante ressaltar que o caminho trilhado no rumo à 

desestruturação dos direitos trabalhistas no Brasil não é um acontecimento atrelado 

à presença da corrente neoliberal em nossas latitudes (SIQUEIRA NETO, 1996). 

Especialmente pensando na flexibilização das condições e relações de trabalho, 

temos que ela incide sobre algo que é rígido e passa a “afrouxar-se” de acordo com 

determinadas diretrizes. No Brasil, como nunca tivemos um regime de trabalho 

assentado em bases sólidas e consistentes, trata-se de uma reposição da já 

presente flexibilidade a um nível de maior elevação.  

Para que fique ainda mais claro, acreditamos que do ponto de vista dos 

métodos e técnicas que incidem sobre a força de trabalho nos circuitos produtivos,  

podemos inferir: a inspiração da realidade japonesa veio, aqui, agravar e 

exponenciar uma situação que, já desde muito tempo, tinha na flexibilidade um 

sustentáculo da existência do modo de produção capitalista. Não estamos querendo 

afirmar que as modificações, de inspiração toyotista, aqui desencadeadas não foram 

operadas, mas sim que elas materializam-se como catalizadores da degradação do 

trabalho humano. Esse quadro constitui o que Santos (2012) denomina de 

aprofundamento da flexibilidade no Brasil. Nesse sentido, 

 

[...] se a palavra de ordem da reestruturação produtiva na atualidade 
é a flexibilização das condições e relações de trabalho, em vista das 
conquistas relacionadas ao período fordista, há que mediatizá-la no 
contexto onde esse padrão não se constituiu baseado na 
estabilidade e, sim, na própria flexibilidade estrutural do mercado de 
trabalho. Pela primeira vez, e lamentavelmente, num sentido 
negativo, o Brasil pareceu ‘se adiantar’ as tendências do 
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desenvolvimento capitalista, driblando nossa tradição ‘copista’ 
(SANTOS, 2012, p. 186 – Grifos nossos).  

 
 
 Para nós, as relações flexíveis que aqui ingressam reforçam a modernização 

conservadora que, em si, é sempre “copista”, pelo alto, e promove um amalgáma do 

novo com atraso. Dessa forma, quando no lastro da década de 1990 o toyotismo 

começa a ganhar corpo e alastrar-se, de maneira adaptada e singular, na lógica de 

uma realidade periférica, nos defrontamos com um duplo movimento: a 

exponenciação da flexibilidade e a criação de novos mecanismos responsáveis por 

cristalizar determinados modos de gestão, marcados pela união específica e singular 

do taylorismo-fordismo-toyotismo. 

 A introdução dos elementos toyotistas no Brasil ocorreu no âmbito das 

técnicas de produção, da gestão de pessoas e do incremento de aparatos 

tecnológicos. Todas estas dimensões do toyotismo se materializaram no chão das 

indústrias e empresas brasileiras obedecendo a uma forma específica de ser, mas 

todas elas pretendendo, sempre, aumentar os níveis de exploração dos 

trabalhadores, intensificar sua subordinação e fomentar estratégias da captura de 

sua subjetividade. Nesse contexto de inovações e mudanças queremos chamar 

atenção para os debates realizados em torno dos Círculos de Controle de Qualidade 

(CCQ’s) cuja existência efetiva parecia não convencer uma parcela de sujeitos das 

investidas toyotistas. Sobre isto, recorremos a um trecho da obra de Eurenice de 

Oliveira:  

 

Pode ser mais coerente pensar que houve um período de transição 
marcado pelo hibridismo de técnicas antigas com as técnicas recém-
introduzidas, impedindo a visualização prática dos conceitos. Mesmo 
porque as Empresas não param para modificar operações, fazem-no 
em plena produção, com os trabalhadores sendo treinados sem parar 
de produzir. Em outras palavras, não há um tempo para treinamento 
e outro para voltar ao trabalho, embora existam projetos 
experimentais, treinamentos de pequenos grupos propagadores de 
procedimentos inovadores, de acordo com a natureza de cada 
empresa (OLIVEIRA, 2004, p. 90). 
 
 

É preciso não perder de vista que, principalmente a partir dos anos 1980, 

estávamos vivenciando uma crise no padrão de desenvolvimento industrial baseado 

na expansão do setor III, ou seja, na produção dos bens de consumo duráveis, 

impulsionando, desta forma, um “[...] novo surto de reestruturação produtiva, 
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vinculado a paradigmas de organização industrial, incorporados à terceira revolução 

tecnológica” (ALVES, 2005, p. 113). Tal processo vai se intensificar ainda mais na 

esteira dos anos seguintes, quando podemos observar que as modificações no 

âmbito produtivo-tecnológico e da gestão da força de trabalho vão sendo cada vez 

mais aprofundadas. Trata-se do que Alves (2005) denomina de trânsito do toyotismo 

restrito ao toyotismo sistêmico. Como já deixamos transparecer, este último tem 

como marco de consolidação a década de 1990 e caracteriza-se pela “[...] adoção 

em maior intensidade (e amplitude), dos nexos contingentes do toyotismo, tais como 

just-in-time/kanban, Gerenciamento pela Qualidade Total, novos sistemas de 

pagamento e terceirização” (Op. Cit., p. 200).  

 Nestes marcos, o capitalista age, como sempre agiu: sem escrúpulos para 

com a classe trabalhadora, pois apoiado no espírito assombroso do desemprego e 

da instabilidade que, a seu mando, insiste em rondar diuturnamente os 

trabalhadores, amedrontando-os e fazendo-os aceitar, quase sem resistências, toda 

a sorte de desventuras. Assim, como destaca Eurenice de Oliveira, em seu estudo 

sobre o toyotismo no Brasil: “em linhas gerais, buscou-se construir um patamar para 

o crescimento da produção simultâneo com formas renovadas de controle que, ao 

reafirmar a subordinação do trabalho, permitiu respostas para a crise crônica que 

assolava o país” (OLIVEIRA, 2004, p. 79). 

 Em 1990, a tendência a um maior aprofundamento da desestruturação dos 

empregos no Brasil está intrinsecamente relacionada às opções macroeconômicas 

que nos sintonizaram com as indicações do neoliberalismo. Passamos a seguir tais 

indicações tal qual o doente que, na ânsia de melhorar das enfermidades adquiridas, 

não deixa de cumprir as medidas e precauções escritas na bula do remédio que 

ingere. Mas, no caso do remédio neoliberal, vimos prevalecer não os benefícios 

anunciados e, sim, uma série de efeitos colaterais responsáveis por atuarem 

fortemente na destruição da nossa estrutura produtiva e de emprego. 

 Assim, o tempo contemporâneo é fortemente marcado pela superexploração 

do trabalho e pela degradação do homem que trabalha, congregando principalmente 

os baixos salários (diga-se, no limite do necessário para a reprodução social), as 

jornadas de trabalho elevadas (articulação da extração de mais-valia relativa e 

absoluta), a intensidade e a subordinação aos ditames e imposições do controlador 

dos meios de produção. E mais, os dados apresentados 
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[...] contribuem para mostrar que ainda estamos longe de possuir 
uma configuração do mercado de trabalho que aponte para 
alterações substantivas no padrão de uma economia dependente e 
desigual. Os traços de nossas heranças do passado seguem fortes e 
apresentam limites ao estabelecimento de relações de trabalho 
menos desiguais e que garantam o acesso aos direitos trabalhistas e 
previdenciários à maior parte da população (BRETTAS, 2013, p. 
277). 

 
 
 

Agora que já avançamos no entendimento de algumas especificidades 

presentes ao investigar a realidade brasileira, caminhamos para desnudar como se 

estrutura o mundo do trabalho no Brasil. Ao mesmo tempo, pensamos estar dotados, 

agora, de informações importantes para buscarmos compreender, com uma visão 

crítica e sintonizada com as ocorrências histórico-sociais processadas em nosso 

continente, como estas determinações e especificidades ganham vida no âmbito da 

Casa de Costura.  

É chegada a hora de ultrapassar os muros cinzentos, de expor, de por à nu 

tudo o que aquela fábrica revela e esconde, em sua dialética cotidiana do trabalho; é 

hora de deixar ecoar os gritos, as dores e sofrimentos de tantas mulheres e homens 

que lá encontram-se aprisionados como escravos a produzir incessantemente! É 

hora de tirar a máscara do burguês, para que nós, enquanto trabalhadores, 

possamos tomar consciência do nosso verdadeiro inimigo. É, em síntese, hora de 

abrir os olhos para tomar ciência da necessidade de quebrar os grilhões que ligam o 

operariado a uma vida sem sentido. Sigamos, então, essa mesma trilha...           

                                                                  

O muro foi 

rompido 

Me perdi no 

temporal 

Incontido 

 

Pelas veias, 

pelas velas 

arrebatadas, 

pela fúria 

de sangue e água 

mesclam-se gritos 

desesperados. 

 

Destroços úmidos 

testemunham. 

Pássaros mortos 

testemunham. 

Telhados 

submersos 

testemunham. 

 

O muro rompeu-

se 

e as águas 

represadas 

levam traços e 

caminhos. 

O muro foi-se e 

com ele 

letras e rabiscos 

incompreensíveis. 

(Mauro Iasi)
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3.3 – “Uma colcha de retalhos”: Condições e relações de trabalho na Casa de 

Costura sob o signo da composição fordista-taylorista-toyotista 

 

“[...] E aprendeu a notar coisas  

A que não dava atenção:  

Notou que sua marmita  

Era o prato do patrão  

Que sua cerveja preta  

Era o uísque do patrão  

Que seu macacão de zuarte  

Era o terno do patrão  

Que o casebre onde morava  

Era a mansão do patrão  

Que seus dois pés andarilhos  

Eram as rodas do patrão  

Que a dureza do seu dia  

Era a noite do patrão  

Que sua imensa fadiga  

Era amiga do patrão”.  

(Vinícius de Moraes) 

 

 Dentre os autores marxistas clássicos, pensamos ser o estudo de Friedrich 

Engels (2010) fundamental para analisar as condições e relações de trabalho do 

operariado, em geral. Sua obra seminal, A situação da classe trabalhadora na 

Inglaterra foi escrita durante seus tempos juvenis, mas, apesar disto, já é reveladora 

de uma densa maturidade teórico-intelectual, sendo marcada por ricas informações 

produzidas a partir de diversas fontes investigativas, tais como jornais e relatórios 

dos organismos oficiais emitidos à época e anotações sistemáticas a partir de suas 

visitas de campo. Tais informações oriundas da inserção direta do autor nos meios 

operários, sistematizadas sob a forma de texto, forneceram-nos um excelente 

panorama da realidade inglesa em suas conexões e articulações mais íntimas. 

Constitui, portanto, um importante documento e um marco quando se pretende 

investigar os meandros do mundo do trabalho. 

 Nesta obra, o fiel companheiro de Marx se põe a pensar nos processos 

sociais que atestam o desenvolvimento da revolução industrial, a formação do 

operariado e as agruras que passam a solapá-lo a partir de então. Ora, estamos 

analisando o caso de um país cujo processo de industrialização alcançou patamares 

consideráveis e, portanto, nos posiciona frente a frente com um conjunto de 
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desdobramentos históricos que, em alguma escala, se apresentam como 

genericidades para pensarmos os determinantes da relação estabelecida entre 

capital e trabalho e, também, as condições que embalam a vida do operariado; ou, 

recuperando a expressão de Marx, diríamos que a anatomia humana (no caso, o 

processo de industrialização inglês e as condições e relações de trabalho que dele 

brotam) constitui a chave para decifrar a anatomia do macaco (outros processos 

semelhantes). 

 Para nós, as condições de vida dos trabalhadores só podem ser pensadas 

tendo em vista o modo pelo qual são conformadas as relações no espaço laboral em 

que se encontram inseridas. Assim, podemos partir do pressuposto segundo o qual 

quanto melhores as condições e relações de trabalho, mais elevado torna-se o nível 

de vida do trabalhador. 

 Em seu estudo, Engels (2010) revela um retrato amargurado das precárias 

condições de vida da classe operária inglesa na primeira metade do século XIX. 

Esta realidade, por mais gritante que seja, não parece incomodar aos estratos das 

classes dominantes; disso é fácil depreender que, realmente, o individualismo do 

burguês só o permite visualizar seu próprio umbigo.  

 No contexto investigado pelo referido pensador, deparamo-nos com um 

conjunto de sujeitos – homens, mulheres, crianças e idosos – que vivem em vilas 

operárias as mais degradantes, sem quaisquer condições de higiene e salubridade, 

pois permeadas, entre outras coisas, por poças de lama, lixos, fezes, pela poluição 

do ar, etc. Nos minúsculos cubículos em que se encontram, vivem espremidos e, 

muitas vezes, têm de dividir o espaço já reduzido com porcos e/ou outros animais. 

Os móveis são raros ou inexistentes em alguns destes casebres, devido ao recurso  

corriqueiro ao penhor, por parte de seus moradores, na ânsia de conseguir meios 

financeiros capazes de atender às suas necessidades básicas. No mais das vezes, 

dormem, em “colchões” de palha, improvisados e, para conseguirem se agasalhar 

do frio muitos têm à disposição apenas a roupa esfarrapada que veste suas peles73. 

                                                 

 

73
 De acordo com o depoimento do pastor G. Alston (1844): “Não há um único pai de família em cada 

dez, em toda a vizinhança, que tenha outras roupas além de sua roupa de trabalho, e esta rota e 
esfarrapada; muitos só têm a noite, como cobertas, esses mesmos farrapos e, por cama, um saco de 
palha e serragem” (apud ENGELS, 2010, p. 73). 
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Devido os baixíssimos salários, a alimentação também é deveras precária, 

consistindo em reduzidos produtos, sem qualidade alguma74.  

 Esta era a condição geral em que os trabalhadores inseridos no espaço 

produtivo-industrial se encontravam. E não é difícil de verificar que eram condições 

extremamente precárias e desumanas suportadas por estes sujeitos, caso não 

optassem pela morte, ainda que, para Engels, tal posição de vida e existência já 

expressasse um verdadeiro “inferno sobre a terra” (2010, p. 96).  Em suas palavras, 

o operário deveria, então, 

 

[...] sobreviver como pude[sse]. Se tem a sorte de encontrar trabalho, 
isto é, se a burguesia lhe faz o favor de enriquecer a sua custa, 
espera-se o salário apenas para o manter vivo; se não encontrar 
trabalho e não temer a polícia, pode roubar; pode ainda morrer de 
fome, caso em que a polícia tomara cuidado para que a morte seja 
silenciosa para não chocar a burguesia (ENGELS, 2010, p. 69). 
 
 

Se esta situação já se apresentava como acima descrita para os que 

conseguiam trabalhar, podemos imaginar, então, o que não passaram aqueles 

trabalhadores excluídos do círculo industrial, a engrossar as camadas da 

superpopulação relativa. A estes homens e mulheres restavam a mendicância, a 

prostituição, o roubo e, no limite, a morte. A partir de suas investigações na 

Inglaterra, Engels relata ter se deparado com vários casos de falecimento 

ocasionados pela fome. Cita, ainda, a existência de diversas outras doenças mortais 

resultantes também da impossibilidade de alimentar-se adequadamente. Nesse 

sentido, 

 
 
O operário sabe que, se hoje possui alguma coisa, não depende dele 
conservá-la amanhã; sabe que o menor suspiro, o mais simples 
capricho do patrão, qualquer conjuntura comercial desfavorável 
podem lança-lo no turbilhão do qual momentaneamente escapou e 
no qual é difícil, quase impossível, manter-se à tona. Sabe-se que se 
hoje tem meios para sobreviver, pode não os ter amanhã (ENGELS, 
2010, p. 70).  

 
 

                                                 

 

74
 “Em geral, as batatas que adquire[m] são de má qualidade, os legumes estão murchos, o queijo 

envelhecido e mau, o toucinho é rançoso e a carne é ressequida, magra, muitas vezes de animais 
doentes e já em decomposição” (ENGELS, 2010, p. 110).  



161 
 

Como se nota, a existência do operariado inglês sempre foi permeada por 

inúmeras dificuldades, que atravessavam sua vida do momento em abriam os olhos 

ao amanhecer e permaneciam até a hora em que se recolhiam para dormir. As 

ausências diárias, a incerteza sobre o futuro e as mazelas e pauperismo do presente 

davam o perverso sentido a vida desses sujeitos. As dificuldades – não de maneira 

natural – parecem fazer parte da biografia dos trabalhadores em todos os lugares do 

mundo em que eles se encontram, condicionadas historicamente pelas condições 

sociais de existência. Elas marcaram o século XIX e permanecem hoje mediadas 

pelas determinações dos novos tempos em que nos encontramos.  

 Não se trata, aqui, de demonstrar equivalências entre os tempos históricos, 

embora saibamos que as podemos mapear. Por exemplo, em se tratando da Casa 

de Costura, os trabalhadores continuam tendo como espaço para habitação os 

bairros periféricos – a maioria dos nossos entrevistados é oriunda da Zona Norte 

(ZN) de Natal, lugar conhecido justamente pela ausência/dificuldade na garantia dos 

serviços básicos necessários, pela concentração de índices de pobreza e violência, 

etc. Da mesma forma, as dificuldades, a incerteza e a insegurança sobre o presente 

e o futuro também é uma marca evidente entre os trabalhadores da indústria têxtil 

estudada.  

Certamente, as comparações poderiam se estender ainda mais, todavia, 

nossa intenção central de trazer o resgate acima delineado situa-se na tentativa de 

chamar a atenção para as consequências sobre a vida dos trabalhadores da 

gênese, maturação e desenvolvimento do modo especificamente capitalista de 

(re)produção e das relações sociais que lhe dão sustentação. 

Dessa forma, defrontamo-nos com uma maneira específica por meio da qual 

se constroem estas relações, nos marcos desse modo de produção, maneira esta 

que imprime uma lógica e um trato particular aos trabalhadores. Nenhuma relação 

social é produzida ao acaso e, neste terreno sociometabólico, também não seria 

diferente: determinados contatos, fricções, embates e disputas entre sujeitos 

dinamizam a arena social, sendo polarizados por interesses antagônicos. Na gênese 

das revoluções industriais, a exploração do trabalho se faz despudoradamente, 

conduzindo o operariado a uma vida sem sentido real. 

Nesses termos e nos remetendo para a situação brasileira, o entendimento 

das condições e relações de trabalho passa, necessariamente, pela captação dos 

mecanismos de estruturação do mercado de trabalho no País. Tendo em vista esse 
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movimento cuja gênese efetiva ocorre por volta de 1930, com os primeiros impulsos 

de industrialização, e cujos desdobramentos ainda hoje vão sucedendo-se no 

contexto dos (re)ajustes do Estado, podemos delinear condições e relações de 

trabalho, de modo geral e, mais particularmente no âmbito da Casa de Costura. 

Entre nós, as condições de trabalho foram estruturadas tendo por base, 

principalmente, um conjunto de prescrições jurídicas e acordos nacionais e 

internacionais direcionados para os múltiplos aspectos que perpassam o universo 

trabalhista. Nesse sentido, possuímos variadas leis e resoluções que balizam o 

regimento e regulamentação do trabalho, cujo símbolo de maior relevância 

expressa-se na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) de 1943.  

Como todas as leis são passíveis de alterações, podemos afirmar que as 

condições de trabalho não são únicas, na exata medida em que acompanham o 

movimento das flutuações operadas, geralmente para pior, no transcorrer dos 

tempos; ou seja, elas variam ao sabor de cada conjuntura. No tempo presente, por 

exemplo, uma alteração significativa que poderá ocorrer no universo trabalhista está 

hipotecada a aprovação do projeto de lei 4.330, que pretende regulamentar e 

promover a total liberalização da terceirização no Brasil, isto para não falar de 

algumas propostas regressivas da Confederação Nacional da Indústria (CNI), ambas 

caracterizadas pela elevação dos graus de precarização do trabalho75. O quadro 02 

apresenta, mais detalhadamente, as medidas regressivas para o conjunto do 

operariado brasileiro. 

 

Quadro 02 – Modalidades precárias de Contrato de Trabalho – Brasil 

                                                 

 

75
 Tratam-se das 101 propostas para modernização trabalhista da CNI. Conferir: 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/publicacoes-e-estatisticas/publicacoes/2013/02/1,10411/101-
propostas-para-modernizacao-trabalhista.html 

Jornada de trabalho em tempo parcial (Até 25 horas semanais) 

Contrato de trabalho por tempo determinado e banco de horas (Lei nº. 9601/98) 

Trabalho temporário (Lei nº 6019/74) 

Trabalho por projeto ou por tarefa 
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Fonte: Chahad & Cacciamali (2003) in Alves (2014, p. 80). 

 

 

Como é possível observar no Quadro 02, todas as medidas têm em comum o 

fato de estarem inscritas nos marcos da flexibilidade do trabalho. Mas, há de se 

problematizar esta questão. Realmente, ao mesmo tempo em que existem preceitos 

inscritos em diversas legislações com a finalidade de determinar as condições de 

trabalho, precisamos lembrar que, na particularidade brasileira, a flexibilização das 

leis também é uma constante (Cf. Item 3.2) e isto gera consideráveis entraves na 

consolidação de condições e relações de trabalho mais democráticas. Nas palavras 

de Márcio Pochmann: “[...] para além da legislação, acima portanto do que a 

legislação social e trabalhista define, há plena flexibilidade para que as partes 

diretamente interessadas possam fixar acordos e convenções coletivas de trabalho” 

(2003, p. 139-40). 

Em verdade, em um país cuja flexibilização consiste em um fenômeno de 

existência antiga e que, ademais, vem sendo cada vez mais aprofundado em todas 

as dimensões do mundo do trabalho – salários, contratos, gestão e organização, etc. 

– não é de se estranhar que, no geral, as condições e relações de trabalho tenham 

sido sempre bastante desfavoráveis para o conjunto dos trabalhadores. Inclusive, 

como alerta Pochmann,  

 

[...] pode-se compreender que o rebaixamento das condições de uso 
e remuneração da força de trabalho no Brasil fez consolidar um novo 
tipo de emprego, cada vez mais identificado com o padrão de 
emprego típico do sudeste asiático, onde condições e relações de 
trabalho não se distanciam do século XIX (POCHMANN, 2003, p. 
159 – Grifos nossos). 

 

 

Em verdade, embora o tempo presente apresente alguns ganhos ou avanços 

no âmbito das condições e relações trabalhistas, não podemos esquecer as 

determinações regressivas que persistem entre nós, sempre embaladas, de um 

Contrato por teletrabalho 

Terceirização (Lei nº 6019/74) 

Cooperativa de trabalho (Lei nº 5764/71) 

Suspensão temporária do contrato de trabalho – Bolsa qualificação (Lay-off) 
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lado, pela reatualização de antigas formas de dominação e exploração do trabalho, 

e, no avesso, pela emergência de novas formas também marcadas pelo forte 

rebaixamento das condições de trabalho. 

Além disso, temos que pensar que as condições de trabalho não são 

homogêneas, pois contemplam situações diferenciadas, nos setores da economia  e 

nos diversos postos de trabalho e nas formas de inserção da classe trabalhadora no 

mercado. No item anterior, mencionamos a distinção entre os trabalhadores com 

maior e menor grau de estabilidade empregatícia, no atual tempo histórico. 

Entretanto, em um contexto das inúmeras metamorfoses do mundo do trabalho, 

como enfatiza Antunes (2010), outras diferenciações vão se delineando. Todas elas, 

certamente, são importantes para pensar as condições de trabalho a que estão 

submetidos homens e mulheres. 

Nesse sentido, as condições de trabalho formam uma imagem das relações 

que serão vivenciadas no ambiente trabalho. Precisamos destacar ainda que, em 

geral, essa imagem se reflete de maneira distorcida do previsto.  Deste modo, a 

pesar de terem uma conexão íntima, as relações de trabalho podem tomar alguma 

distância do que é previsto nas legislações, com relação às condições laborais. No 

cotidiano, por muitas vezes, o trabalhador, impactado pela ausência das condições 

ideias, passa a ter de pensar novas formas, em meio às relações estabelecidas, 

para conseguir cumprir suas tarefas profissionais. Se, de modo geral, tomando-se 

como referência a particularidade brasileira, as condições trabalhistas já se 

apresentam bastante frágeis, o processo de “se moldar” a condições e padrões reais 

existentes cada vez mais elevados, tem como resultado o aumento da precarização, 

da degradação física e psicológica e a exponenciação do trabalho realizado. Aqui, 

tomam peso ainda os frágeis sistemas de fiscalização do trabalho existentes em 

nosso País, que jogam a favor do proprietário dos meios de produção e em 

detrimento dos trabalhadores. 

Feitas estas considerações de ordem mais geral, nosso esforço, agora,  

direciona-se mais diretamente para o universo fabril da Casa de Costura a fim de 

captarmos as condições e relações de trabalho lá materializadas. Para tanto, 

estamos apoiados nos dados que resultaram das entrevistas realizadas com 

trabalhadores e trabalhadoras da indústria bem como com a representante sindical.  

A partir das nossas entrevistas, podemos constatar que entre o lapso 

temporal que se estende da década de 1990 aos anos atuais, a Casa de Costura 
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vem passando por um processo de sucessivas e intensas transformações em seu 

modus operandi, no que tange, mais especificamente, à organização e a gestão do 

trabalho, com concomitantes rebatimentos sobre todo o operariado. Verificamos uma 

mescla de princípios fordistas/tayloristas e toyotistas. De fato, a indústria têxtil Casa 

de Costura uniu e/ou adaptou características do fordismo, com outras derivadas do 

toyotismo. Trata-se de uma composição extremamente particular, posto que o 

próprio processo de incorporação dos princípios de organização do trabalho já surge 

balizado pelas determinações circunscritas em nossa formação sóciohistórica e em 

nosso status de país periférico! É uma “composição” mesclada! 

Nesse sentido, o rumo das modificações operadas no espaço parece 

convergir para a garantia de uma supremacia (ou mesmo total predominância) deste 

último em relação ao primeiro. Mas, apesar de ser o lastro de aproximadamente três 

décadas bastante reduzido para fazer quaisquer prognósticos futuros, arriscamos 

afirmar que, na indústria têxtil, esta “composição” não apresenta tendência a 

desaparecer, posto configurar-se como extremamente funcional/propícia à lógica de 

funcionamento imprimida pelo ramo da produção têxtil. As informações que já 

trouxemos anteriormente, especialmente no item 2.2, já evidenciam um pouco o 

rumo tomado pelo trabalho (sua forma de ser), no interior da empresa em apreço. 

Neste momento, nossos esforços concentram-se na tarefa de evidenciar alguns 

elementos que nos auxiliam a entender, mais a fundo, essa configuração compósita 

das condições e relações de trabalho. De mais, vamos às análises! 

Inicialmente, consideramos interessante destacar que, ao questionarmos os 

entrevistados acerca dos pontos positivos do trabalho que desenvolviam na Casa de 

Costura a resposta emergia somente depois de algum tempo de silêncio. 

Observávamos que, na calada momentânea daqueles trabalhadores, estava 

estampada nas suas faces a reflexão e a tentativa de encontrar algo de bom para 

nos relatar. Não por acaso, a maioria das respostas transmitidas estava relacionada 

à possibilidade de autonomia – e, novamente, não podemos esquecer que a 

indústria em apreço é constituída majoritariamente por mulheres, a quem o espaço 

do lar, na visão de muitos, apareceu (e aparece, ainda) como único ambiente de 

trabalho e inserção. Também foi apontado, como ponto positivo, o fato de terem um 

emprego e de receberem um salário sem atrasos, como se pode notar nos trechos a 

seguir: 

 



166 
 

“Eu sempre tive vontade de trabalhar assim... fora [de casa], né?” 
(IDA JACOBOWSKI). 
 
“Vantagem?! Vantagem... [tempo] Eu acho que a vantagem é de 
você poder mesmo que, que... uma coisa sufocante, sofrida, no final 
você poder ter dinheiro, né? Pra poder custear suas despesas”. 
(ANNIE ROSEN) 

 

De fato, numa sociabilidade em que as alternativas de emprego formal se 

reduzem dia a dia e na qual visualizamos uma elevada taxa de rotatividade da força 

de trabalho, como expusemos no tópico anterior (Cf. Item 3.2), conseguir estar 

inserido no mercado de trabalho, com vínculo empregatício formal, é algo que 

merece destaque, a despeito de condições e relações de trabalho extremamente 

precarizadas e degradantes. Todavia, é interessante observar que o ponto positivo 

mencionado – relacionado ao pagamento dos salários – parece fugir da dimensão 

da obrigatoriedade, regida pela legislação trabalhista em vigor. Dá-nos a impressão 

que o pagamento do salário é algo extraordinário quando, na verdade, representa 

uma obrigação legal do empregador, decorrente da relação de trabalho 

estabelecida. 

Mas, uma questão foi objeto de unanimidade em todas as entrevistas que 

realizamos: a questão do recebimento do salário em dia. Alguns também 

ressaltaram as maiores possibilidades de crescimento profissional na indústria. 

Ainda assim, nos deparamos com alguns depoimentos que indicam um 

direcionamento mais crítico: 

 

“Apesar de tudo, eu achava bom trabalhar lá, só em você receber 
em dias, né? [...] o povo dizia que era bom, né? Quando tá lá 
dentro é que sabe” (ROSEY SORKIN). 
 
“O dinheiro é no dia certo [mas] o salário de lá da gente também é 
muito baixo. A gente trabalha muito e ganha pouco, na verdade” 
(DORA). 
 
 

Acreditamos que isto revela, por um lado, a naturalização de característica 

histórica do mercado de trabalho brasileiro, onde a informalidade acompanha o 

próprio processo de industrialização e, por outro, uma tendência contemporânea à 

disseminação de formas de trabalho desprotegidas, com a crescente informalidade, 

a terceirização e a subcontratação. Assim, o quadro de instabilidade empregatícia a 
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materializar-se particularmente no Brasil sob o marco da exponenciação dos níveis 

de flexibilidade do trabalho, tem sido responsável por desnaturalizar as prescrições 

jurídico-trabalhistas a serem cumpridas quando qualquer relação de trabalho é 

firmada. Dito de outro modo, este quadro dá sustentação ao desrespeito da 

legislação em vigor, a  tentativas de burlar a lei ou a investidas no sentido de 

restringir direitos pela via da revisão de nossa Constituição e das leis protetivas do 

trabalho dela decorrentes.    

Contudo, se de um lado pareceu difícil encontrar os pontos positivos, de 

outro, os negativos puderam ser mencionados sem muito esforço, ao longo de todas 

as entrevistas realizadas. Algumas vezes, sobretudo, nos momentos iniciais, 

aquelas pessoas que ainda possuem vínculo ativo com a indústria mostraram-se um 

pouco receosas, como se quisessem dosar o teor das palavras proferidas, dar um 

tom mais ameno. Com o desenrolar da “prosa”, as características foram sendo 

descritas, de forma bastante clara, certamente porque vivenciadas diariamente e no 

limite do suportável.  Nesta parte, os relatos dizem respeito, especialmente, às 

pressões exercidas durante as jornadas de trabalho (e não é à toa que esta 

dimensão perpassa muito fortemente este tópico). Realmente, a pressão por 

produtividade é uma marca evidente no âmbito da indústria em foco. Na fábrica, 

todas as ações são movidas e pensadas minunciosamente, com o intuído de 

garantir o maior nível de produção suportável pelos trabalhadores. As falas 

dispostas abaixo são reveladoras disto. Senão, vejamos: 

 

“Ai péssimo o trabalho, porque eu fui pra o grupo do acabamento, 
onde dobrava camisa. A gente tinha que dá produção e os alfinete 
furava demais os dedos, mas eles num queria nem saber, porque 
tinha que dá produção... chega isso aqui [nesse momento, a pessoa 
entrevistada mostra os dedos] ficava inflamado de tanto... na hora de 
enfiar o alfinete na camisa, enfiava as vezes no dedo, na pressa”. 
(ROSEY SAFRAN).  

 

“O controle de qualidade é uma [...] função que deixa você tipo... com 
pressão dupla, porque você é pressionado pelo dono da empresa pra 
que melhore a qualidade, e você também é pressionado pelas 
operárias que faz as peça” (ANNIE ROSEN). 
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 Estamos diante de depoimentos de duas pessoas que ocupavam cargos 

diferenciados na indústria – acabamento e controle de qualidade respectivamente. 

Mas, malgrado existir esta diferença de ocupação, há algo que as unifica, qual seja, 

o fato de realizarem suas atividades, sob múltiplas pressões. Ora, ao capitalista 

interessa sempre que as atividades desempenhadas pelos empregados sejam 

frutíferas o máximo que puderem. Estão claramente explícitas as dificuldades 

encontradas na realização do trabalho pelas duas operárias. Para os supervisores, 

não importam os prejuízos ou agravos decorrentes do ritmo de trabalho 

empreendido. Tampouco importa o comprometimento, em alguma medida, das 

condições de vida de vida de cada uma delas. Assim, quanto mais exigências 

pesam sobre aquele trabalhador, maior velocidade tentará imprimir à produção e, 

consequentemente, maiores as chances de ser perfurada pelo alfinete, tomando-se, 

como exemplo, a situação exposta na fala de Rosey Safran, do setor de 

acabamentos. Neste caso, referimo-nos a uma função específica (acabamento). 

Todavia, certamente, esta lógica poderia ser estendida para outras ocupações, de 

acordo com as particularidades que se fazem sentir em cada posto de trabalho, 

como poderemos verificar mediante alguns depoimentos transcritos no decorrer da 

dissertação.  

A segunda fala, por exemplo, é de uma trabalhadora responsável pelo 

controle de qualidade. Sua função é acompanhar e identificar, concomitantemente 

ao desenvolvimento da produção, a ocorrência de falhas ou defeitos nas 

mercadorias, para que o produto possa ser reparado sem muita demora. Nesse 

sentido, ao ser detectado algum erro, chama-se a atenção da costureira e ordena-se 

que o produto seja reformado de acordo com o padrão exigido pela indústria. Caso o 

responsável pelo setor do controle de qualidade não consiga garantir a excelência 

das peças produzidas é sobre ele que recairão as consequências. Ao mesmo tempo, 

tais sujeitos se deparam com as costureiras produzindo em um ritmo frenético e em 

um estado de cansaço indiscutível. Dessa situação é que deriva a dupla pressão 

relatada na entrevista. Percebemos tratar-se de um ciclo vicioso, forjado devido às 

pressões exercidas dos mais fortes – ou daqueles que ocupam cargos mais 

elevados, no âmbito da empresa – para os mais fracos. 

É por estar sob o fogo cruzado, que em outro momento da entrevista, Annie 

Rosen, a trabalhadora responsável pelo controle de qualidade, nos relatou que: 
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“O controle de qualidade é um trabalho doloroso, assim... podia ser a 
minha melhor amiga, mas eu precisava dizer pra ela que aquilo ali 
tava... ‘olhe isso aqui tá errado’” (ANNIE ROSEN). 

 
 

Antes de avançarmos, é interessante fazer uma ressalva a este respeito: se, 

mesmo com a atuação do controle de qualidade, alguma peça produzida com 

defeitos passa “despercebida” ou ainda não há como repará-los, tais mercadorias 

são encaminhadas para um bazar que funciona dentro da empresa, exclusivamente 

com estes tipos de peças, no qual os funcionários podem compra-las a preços mais 

acessíveis. Obviamente, trata-se de uma estratégia para que o capitalista tenha o 

mínimo de prejuízos com a produção. Mas, ao mesmo tempo, também nos mostra 

que, nos marcos desse modo de produção, o trabalhador, de fato, não pode ter 

acesso ao produto integral de seu trabalho.   

No conjunto das entrevistas realizadas, os trabalhadores foram unânimes em 

destacar ter conhecimento sobre a origem das cobranças do controle de qualidade. 

Eles têm consciência de que não são oriundas diretamente da pessoa que  

desempenham aquela função. A ideia é de que eles, assim como os demais, 

também são trabalhadores sujeitos a cobranças. De toda forma, Annie Rosen, no 

desenrolar da entrevista concedida qualificou a atividade como dolorosa, certamente 

porque se reconhece enquanto pertencente à mesma classe social. A dor, para ela, 

está em visualizar, cotidianamente, o quão desumano e desgastante é o trabalho 

das pessoas encarregadas pela costura e, mesmo assim, ainda ter de lhes fazer 

outras exigências. Até porque, nesse caso, o erro ou a falha não significa falta de 

competência do trabalhador para desenvolver esta ou aquela atividade. A nosso ver, 

contudo, perdura na moderna indústria capitalista o modo de ser próprio ao sistema 

do capital: a busca incessante de mais-valia, ainda que isto custe a vida e/ou a 

saúde do trabalhador. De uma forma ou de outra, precisamos ressaltar que no 

momento em que são encontrados produtos defeituosos a perda de algumas frações 

de tempo é inevitável, acarretando efeitos diretos para os trabalhadores. Ou seja, o 

trabalhador que comete um erro, tem que repará-lo e ainda assegurar o nível de 

produtividade exigido para não comprometer o ritmo de sua PUP. 

Além das pressões realizadas, outras estratégias são desenvolvidas com 

vistas a garantir este mesmo objetivo. Estamos nos referindo, precisamente, à 

organização de uma escala de rotatividade entre os responsáveis pelo controle de 
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qualidade. Na lógica do capital, a permanência de uma mesma pessoa, por um 

longo período de tempo, acompanhando um mesmo setor, pode favorecer a criação 

de vínculos de amizade que confluam para amenizar o rigor na avaliação das peças 

produzidas. Continuemos ouvindo o que o relato de Annie Rosen a este respeito: 

 
“Porque eles entendem assim, que se alguém do controle de 
qualidade faz amizade naquele setor, provavelmente aqueles 
defeitinhos pode passar, sabe? Ai tinha uma espécie de rodízio, 
então tinha setores que você era altamente odiada, se você via muito 
defeito, e tinha setores que você era mais aceito” (ANNIE ROSEN). 

 
  

Ou seja, fomenta-se um conjunto de estratégias com o intuito de propiciar 

dificuldade na criação de vínculos não apenas de amizade, mas também, de 

relações de solidariedade de classe, que poderiam se configurar como catalizadores 

para impulsionar ações coletivas na busca de melhores relações de trabalho. E o 

acompanhamento das atividades não está ligado apenas ao controle de qualidade, 

mas sim à totalidade da produção. Há supervisores por todas as partes! 

Em períodos anteriores, existia um número maior desses supervisores de 

produção, ou seja, daquelas pessoas encarregadas de avaliar se o ritmo da 

fabricação está em sintonia com as metas e objetivos pretendidos. No tempo atual, a 

Casa de Costura descobriu que não são necessários tantos gerenciadores, mesmo 

diante de uma fábrica com dimensões físico-estruturais, típica da época de 

prevalência do fordismo.  

Com efeito, a empresa capitalista descobriu que os próprios trabalhadores 

podem desempenhar sobre si e sobre seus colegas a função de controle. Mas, é 

preciso indicar que estes supervisores não desapareceram totalmente do chão da 

fábrica. De fato, sua existência, hoje, é bastante reduzida. Os que ainda estão 

desempenhando estas atividades tentam organizar os trabalhadores – promover as 

substituições nas tarefas, mediar os conflitos ou quaisquer outras dificuldades que 

se mostrem como empecilho ao fluxo das atividades, ao “bom andamento” da PUP. 

A tarefa de supervisão é realizada, ainda, embalada pelas heranças do 

período fordista, num mix de coerção e consenso. A coerção é cotidiana, e se 

reproduz nos olhares e nas constantes reclamações, muitas vezes, em alto tom de 

voz, pelo atendimento das metas. O consenso é buscado, sobretudo, quando os 

níveis de produtividade recuam. Geralmente, nesses momentos, são convocadas 
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reuniões com os trabalhadores para lhes convencer da importância de “entregar-se 

de corpo e alma aos desejos e desígnios da indústria”.  

Para nós, nisso tudo também reside a tentativa constante de amestrar o 

gorila, como previa Taylor. Ou seja, de tornar o trabalhador um ser mecânico e 

pragmático que se reproduz no espaço fabril, permanecendo sempre obediente. No 

atual tempo histórico, este adestramento toma como gancho nevrálgico a 

instabilidade estrutural do mercado de trabalho, expressa, por exemplo, nos 

elevados índices de desemprego e na alta rotatividade da força de trabalho. Trata-

se, assim, de um trabalhador-gorila particular. Ademais, há de não perder de vista a 

conformação de algumas estratégias de organização e gestão do trabalho, 

mediadas pelas próprias características de flexibilidade sob as quais se assentou a 

estruturação do fordismo brasileiro (Cf. item 3.2).  

Retomando nossa análise, ao “processo” que torna, progressivamente, os 

supervisores desnecessários em virtude da mudança de comportamento dos 

trabalhadores, constatamos que a adoção de determinados mecanismos induz a 

cobrança e auto-cobrança dos próprios operários. Podemos acompanhar essa 

marcha, detendo-nos na conduta presente no transcorrer dos últimos 35 anos. Nos 

anos 1990, por exemplo, o trabalhador podia se ausentar de seu posto para ir ao 

banheiro duas vezes. Na década seguinte, criou-se um mecanismo com uma placa 

de alumínio. Funcionava da seguinte maneira: a referida placa ficava alocada num 

determinado espaço e, se estivesse lá, o trabalhador poderia ir ao banheiro. Caso 

contrário, seria necessário esperar que a placa retornasse (ele só poderia sair se 

estivesse com ela!). Criava-se, dessa maneira, uma espécie de revezamento forçado 

cuja função era impedir que mais de um trabalhador de um mesmo grupo se 

ausentasse de seu posto de trabalho, ao mesmo tempo, para não comprometer os 

níveis de produção. Atualmente, existe liberdade para os trabalhadores irem ao 

tempo em que quiserem. Contudo, entre os operários há uma certeza: há de evitar 

as idas e, quando elas ocorrerem, devem ser o mais rápido possível para que não 

ocorram atrasos na produção.  

Vejamos o que nos explica Ida Jacobowski quando questionada sobre a 

quantidade de vezes autorizadas para saídas ao banheiro: 
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“Não, aí é livre... você... tá no setor, deu vontade de você ir no 
banheiro eles não impedem de você ir, mas contando que você vá, 
mas também não demore, né?!” (IDA JACOBOWSKI) 

 
 
“A gente ia quantas vezes quisesse, mas só que era pouco tempo. 
Dava pra ir, mas de todo jeito tinha que ir correndo” (ROSEY 
SORKIN). 

 
 

No âmbito desses posicionamentos, achamos interessante mencionar a fala 

de Luiza Brancaccio, ao mencionar sua preocupação com o calor, na exata medida 

em que, se o trabalho se realiza nesse ambiente: 

 
 

“[...]a gente levanta mais pra tomar água, [e, consequentemente,] 
levanta mais pra ir no banheiro” (LUIZA BRANCACCIO). 

 
 

Todos os depoimentos transcritos demonstram claramente que, na Casa de 

Costura, o trabalho é incessante e quase ininterrupto. Durante a jornada de trabalho 

que se estende das 7h: 30min da manhã às 17h: 15min da tarde, poucas pausas de 

descanso são realizadas. Após as duas primeiras horas de atividade, há um 

momento de 5 minutos de repouso. Depois disso, a próxima parada é para o 

almoço. Em virtude da elevada quantidade de trabalhadores, a alimentação ocorre 

por grupo de pessoas, em horários alternados. Atualmente, o tempo para realizar a 

refeição é de 1h. Contudo, anteriormente era ainda mais reduzido. Nos anos 1990 

eram 30 minutos e, nos idos de 2000, 40 minutos, ou seja, um tempo bastante curto 

tendo em vista as filas e a distância do refeitório. Senão, vejamos as palavras e a 

reflexão de quem vivencia, diariamente, esta realidade: 

 

“A gente sai de dentro da fábrica ai vai pro refeitório, que é um 
pouquinho assim dis... muito distante não, mas a gente faz um 
percurssozinho; chega lá enfrenta uma fila, pra pegar bandeja, pra 
daqui que a gente venha terminar de almoçar que vá sentar num 
canto deu 15min, 20min é a hora da gente entrar de novo” (IDA 
JACOBOWSKI). 

  

Logo após o almoço, mais duas pausas são autorizadas: uma com duração 

de 15 minutos, destinada ao momento do lanche e, posteriormente, mais uma pausa 

de 5 min. 
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Em virtude do curto tempo nas paradas para almoço e/ou descanso e das 

múltiplas pressões exercidas sob o trabalhador para que se cumpram as metas 

estipuladas, não raras vezes os horários de trégua da produção – já bastante 

reduzidos e insignificantes – deixam de ser usufruídos pelos operários que veem 

neles uma brecha para adiantar o serviço ou para vencer os atrasos e contratempos 

que dificultaram, por um ou outro motivo, a fabricação das mercadorias. Os relatos 

de nossa entrevistada são esclarecedores, neste sentido: 

 

“Quando eu tava atrasada ai eu num ia nem almoçar, que era pra 
poder chegar per… me aproximar… porque tinha [que atingir a 
meta]… as camisas de manga longa era horrível, e o almoço 

péssimo!” (ROSEY SAFRAN). 
 
 

Rosey Safran nos relatou que tinha uma enorme dificuldade em conseguir 

atender as metas. Segundo ela, por vezes o choro tomava-lhe a face, sem que 

pudesse contê-lo. As lágrimas que escorriam significavam o desespero de Rosey 

por saber que, pois mais esforço que realizasse, jamais conseguiria obter sucesso 

em alcançar o nível de produtividade exigido. Isso tudo expressa, além de uma 

forma de violação dos direitos humanos, uma maneira de extensão e intensificação 

do trabalho e, portanto, da precarização das relações, pela via da extração da mais-

valia relativa nos marcos da captura da subjetividade, típica do toyotismo. Contudo, 

precisamos enfatizar que, na realidade de uma região marcada pela dependência e 

pelo subdesenvolvimento, como é o caso da América Latina e, mais particularmente 

do Brasil, a exploração do conjunto dos trabalhadores ganha traços particulares. 

Para nos auxiliar a entender esta especificidade, recorremos à categoria 

superexploração do trabalho, cunhada por Ruy Mauro Marini (1973). 

Para o autor, o fenômeno é um mecanismo característico dos países 

dependentes/periféricos e estratégico no que tange a transferência de mais-valor 

destes mais para as economias centrais/desenvolvidas. Pauta-se na exponenciação 

da jornada laboral, na intensificação do trabalho bem como na redução dos níveis de 

consumo que propiciam a reprodução do trabalhador. Por sua vez, todos estes 

mecanismos concorrem para tonar a remuneração do trabalho mais baixa que o 

valor social e culturalmente estabelecido como indispensável aos sujeitos ou, dito de 

outra maneira, desenha-se uma forma particular de apropriação da mais-valia, que 

se presta a reduzir, a níveis ainda mais inferiores, as medidas de consumo do 
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operariado convertendo-as, ao mesmo passo, em fundo de acumulação do capital 

(MARINI, 1973). 

Ademais,  

 

[...] importa assinalar que, nos três mecanismos considerados, a 
característica essencial está dada pelo fato de que são negadas ao 
trabalhador as condições necessárias para repor o desgaste de sua 
força de trabalho: nos dois primeiros casos, porque lhe é obrigado 
um dispêndio de força de trabalho superior ao que deveria 
proporcionar normalmente, provocando assim seu esgotamento 
prematuro; no último, porque lhe é retirada inclusive a possibilidade 
de consumo do estritamente indispensável para conservar sua força 
de trabalho em estado normal. Em termos capitalistas, esses 
mecanismos (que ademais podem se apresentar, e normalmente se 
apresentam, de forma combinada) significam que o trabalho é 
remunerado abaixo de seu valor e correspondem, portanto, a uma 
superexploração do trabalho (MARINI, 1973, s/p).   

 

Assim, na esteira das reflexões destacas anteriormente, podemos afirmar que 

a superexploração pode ser considerada a partir de uma elevação dos índices de 

exploração, tomado enquanto mecanismo intrínseco ao sistema de metabolismos do 

capital. Mas, ao mesmo tempo em que visualizamos esta correspondência, não 

podemos ser pragmáticos na análise, uma vez que se trata, nesse caso, de uma 

configuração sociohistórica específica e pertinente para demonstrar a realidade 

vivenciada pelos países de capitalismo dependente, marcada pela criação de mais-

valia direcionada a atender a sede dos burgueses de seu país de origem e, ao 

mesmo tempo daqueles que se encontram no centro da economia mundial.  

Retornando a fala e a linha de raciocínio que viemos trilhando, apoiados nas 

informações fornecidas por Rosey Safran, podemos afirmar que a justificativa para 

que os trabalhadores busquem incessantemente alcançar as metas, está nos 

mecanismos criados para conseguir o consentimento da classe trabalhadora com 

esta forma perversa de trabalho. São oferecidas bonificações, brindes, acréscimo 

nos salários entre outros atrativos que fisgam os operários, objetiva e 

subjetivamente. Certamente, em virtude de a composição salarial daqueles 

trabalhadores ser de apenas um salário mínimo, o que, após o recente aumento, já 

em 2015, chegou a 788,00, todo acréscimo significa a possibilidade de satisfação de 

suas necessidades materiais e, consequentemente, de melhoria em suas condições 

de existência. 
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Nesse sentido, Giovanni Alves (2014) defende que, nos marcos da emersão 

da maquinofatura e da eclosão da crise estrutural de valorização de valor, a 

precarização do trabalho se faz não apenas a partir da dimensão salarial, mas 

também, mediante a precarização existencial e a precarização do homem que 

trabalha. Ora, cada forma de organização do trabalho se assenta em métodos 

movidos pelo imperativo de garantir a valorização do valor. Esses métodos/formas 

de gestão conformam relações de trabalho e condições de vida em sintonia com 

essas determinações.  

Parece-nos ser bastante ilustrativo, a este respeito, a situação de Dora. Ao 

tomar ciência do nosso objetivo em entrevista-la, se adiantou em dizer que poderia 

contribuir conosco, desde que fosse rápido, pois estava “lavando roupa” e com “um 

frango no fogo”. Ela nos explicava que não poderia demorar muito tempo nas 

respostas, porque utilizava o final de semana para colocar “tudo em ordem”, 

momento no qual aproveitou também para pedir desculpas pela sujeira do cômodo 

em que estávamos – que nós nem percebemos. Realmente, de dentro da casa (nós 

ficamos na área) alguém gritava para que ela fosse à cozinha e, com outro grito, ela 

respondia pedindo pra não deixar o frango queimar e dizia que iria assim que 

terminasse de “responder o questionário do menino”. Com ela, a entrevista se deu a 

passos acelerados e, por vezes, com um toque de bom humor, mesmo que algumas 

situações descrevidas carregassem o peso de uma tragédia. 

Essa realidade parece coincidir com o que Alves (2014) descreve como modo 

de vida just-in-time. Em resumo, trata-se de um modo de reprodução social reduzido 

e condicionado a partir do toyotismo. Assim, por meio dele, o estilo de vida criado e 

conformado na fábrica não fica restrito apenas a ela, mas invade e condiciona a 

totalidade da vida do trabalhador, da fábrica ao lar, do lar à fábrica. É isso que 

notamos em Dora, por exemplo. A correria para a realização de diversas atividades, 

a fala apressada para não perder tempo, a superação das barreiras que poderiam 

lhe impedir de fazer suas tarefas naquele dia – referimo-nos, mais especificamente, 

ao fato que ela nos relatou, qual seja: de ter acordado, naquela data, com fortes 

dores na coluna, mas de, mesmo assim, ter ido “por as coisas em ordem”. 

Dora procura adequar todos os seus movimentos e demarcar bem todos os 

seus passos para que tudo saia nos conformes, tal como ela também aprendeu a 

fazer no espaço fabril-industrial. A vida de Dora se reduz ao trabalho e, ao passo em 

que isto ocorre, outras esferas importantes ficam em segundo plano, como a saúde, 
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por exemplo, ou, ainda, na dimensão das vivências afetivas. De um modo ou de 

outro, uma coisa é certa: há ausência de sentido, na existência da operária que 

entrevistamos, cujo exemplo, certamente, se estende a tantas outras pessoas. 

Nesse sentido,  

 

Com a vida reduzida, o capital avassala a possibilidade de 
desenvolvimento humano-pessoal dos indivíduos sociais, na medida 
em que o tempo disponível das pessoas está avassalado pela lógica 
do trabalho estranhado e a lógica do consumismo desenfreado 
(ALVES, 2014, p. 23). 

 
 

Em seus estudos de pós-doutoramento76, a pesquisadora Ana Elizabete Mota 

destaca que as condições de vida da classe trabalhadora nesse contexto de 

superexploração do trabalho são ainda mais agravadas pela ausência e/ou 

insuficiência das políticas sociais públicas, nas mais diversas áreas77, ausência esta 

que vem sendo intensificada, cada dia mais, pela assim designada contrarreforma 

do Estado. Nesse caso, ocorre que os operários precisam resguardar uma parte 

deste já reduzido salário para acessar, via mercado, alguns serviços essenciais à 

manutenção de suas vidas e, consequentemente, a sua reprodução enquanto 

trabalhador (MOTA, 2013).  

Nesse sentido, estamos pretendendo demonstrar que de um lado, a situação 

de superexploração do trabalho e, de outro (mas não de maneira dissociada), a 

configuração regressiva dos padrões de proteção social no Brasil, conformam uma 

realidade fortemente marcada pela precarização, ao passo em que depreda 

despudoradamente as condições de trabalho e de existência do operariado fabril-

têxtil. “Por isso mesmo, estes trabalhadores pobres e excluídos do acesso à saúde e 

                                                 

 

76
 Trata-se da pesquisa intitulada “Territórios produtivos e trabalho precário no Nordeste do Brasil” e 

desenvolvida no âmbito do SOCIOUS/ISEG/UTL, cujo objetivo se presta a investigar a realidade 
produtiva do ramo de confecções na região agreste de Pernambuco. 
77

 Transcrevemos, aqui, um trecho de nosso registro do diário de campo, referente a visita realizada 
numa localidade da cidade de Natal, quando da concretização de algumas entrevistas: “Hoje, fui 
conduzido por Rosey Safran a dois bairros da Zona Norte de Natal: José Sarney e Santarém. Trata-
se de duas regiões periféricas da cidade e, inclusive, algumas vezes Rosey pediu para apressarmos 
os passos ou relatou estar receosa em determinadas zonas. Seguimos a caminhando por entre os 
becos estreitos, ruas sem calçamento e permeadas por esgoto a céu aberto com o intuito de ir de 
encontro aos trabalhadores da Casa de Costura. Naquele bairro, eles pareciam brotar por todos os 
lados. Ao chegar na casa de uns, éramos sempre informados de outros sujeitos que estavam por 
perto e que poderíamos entrevistar. “Ah, aqui quase todo mundo já trabalhou na Casa de Costura”. 
Essa era a expressão que aquelas moradores pareciam ter ensaiado para nos dizer. Obvio, não se 
tratava de um ensaio ou manipulação. Tratava-se, pura e simplesmente, de seu cotidiano”. 
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a aposentadoria, só poderão ter um futuro:  a miséria ou a assistência social, apesar 

de serem sujeitos do crescimento econômico do Município do Estado e do País” 

(MOTA, 2013, p. 51).  

Chamou-nos especial atenção ainda, quando a entrevistada Ida Jacobwski 

relatou-nos os benefícios de atingirem as metas afirmando que, se tudo corresse 

bem, ao final do processo eles estariam lucrando78. O lucro a que a trabalhadora se 

refere é justamente ao acréscimo financeiro no salário, ao final do mês. Funciona da 

seguinte maneira: 

 

“Quando a meta lá é alta o dinheiro [...] é menos. Quando a meta é 
baixa aumenta mais o prêmio, porque com dificuldade é que a gente 
começa a subir” (DORA). 
 

  

No âmbito da indústria, existem algumas peças de roupa que podem ser 

confeccionadas com mais destreza pelas costureiras, por serem demandas 

recorrentes ou, ainda, por exigirem movimentos mais simplificados de costura. 

Nesses casos, precisam dar conta um volume maior de peças e a  bonificação que 

recebem é menor. Nos casos em que as remessas apresentam um grau de 

dificuldade considerável para produção, as metas estipuladas são rebaixadas e a 

participação na produtividade aumenta. 

De um modo ou de outro, este acréscimo não representa um lucro e, sim, a 

apropriação, via redistribuição, de uma ínfima quantidade do sobrevalor ou mais-

valia que as próprias operárias produzem, incessantemente, ao longo de todos os 

dias do mês. Tal situação decorre de uma combinação de mais valia relativa e mais 

valia absoluta, pois a apropriação de uma parte do mais valor pelos trabalhadores se 

dá compensando o rebaixamento do trabalho necessário. 

Assim, o trabalhador vai tomando para si, internalizando, o horizonte que lhe 

é apresentado e passa a fazer o possível e o impossível para alcança-lo. Ora, para 

isso, a forma como estão estruturadas as chamadas Pequenas Unidades de 

Produção (PUP’s) exerce um papel central. Configuram-se como um agrupamento 

                                                 

 

78
 Segue a passagem: “ [...] eu acho que a gente [tem que] trabalhar pá dá o melhor da gente, porque 

a gente, se cada um depender... o grupo depender, então todo mundo vai trabalhar direitinho, então 
no final a gente tem um resultado posi... um resultado bem positivo porque a gente vai tá lucrano” 
(IDA JACOBOWSKI). 
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composto por 15 indivíduos que são responsáveis pela realização de determinada 

tarefa. No âmbito dessas unidades produtivas, podemos pensar em como têm se 

materializado as estratégias de gestão propriamente toyotistas na Casa de Costura. 

Referimo-nos, por exemplo, ao desenvolvimento da polivalência. Se, de um lado, 

sob a égide do toyotismo preconiza-se a maior especialização /fragmentação do 

trabalho, de outro, incentiva-se a polivalência.  

No âmbito da PUP, incentivar a polivalência é permitir que o trabalhador volte 

a ter um domínio mais acentuado da fabricação do produto, pois  à medida em que 

aprende um maior número de tarefas ou que consegue dominar máquinas de 

costura diferenciadas vai acumulando uma visão de construção integral da 

mercadoria. Nesse sentido, embora a separação das atividades seja um princípio 

fundamental, uma das pessoas entrevistadas destaca a necessidade de aprender a 

exercer um maior número de funções. Diz-nos que, em sua célula de trabalho,  

 
 
“Tem a pessoa de pregar gola, tem a pessoa de pregar manga, tem a 
de fazer bainha, pra cada um... tem uma pessoa pra pregar, tem uma 
pra casear, pra cada uma tem uma função, mas que a gente tem de 
procurar fazer de tudo um pouco, que eles querem que faça de tudo 
um pouco” (IDA JACOBOWSKI). 
 
 

 Na mesma linha de raciocínio, Dora comenta o que aprendeu com as suas 

supervisoras: 

 

“[...] elas diz assim: aqui a gente tem que ser uma costureira 
polivalente, o que é que quer dizer polivalente? É pessoas que faz 
tudo o que existe no setor! Rebate, prega, prega bolso, faz cantinho, 
prega gola, une ombro, fecha lateral, prega a etiqueta, tudo isso…” 
(DORA). 
 
 

Saber fazer de tudo um pouco é um princípio fundamental para flexibilizar a 

mão de obra, ao sabor das flutuações e necessidades das demandas postas. Ou 

seja, o trabalhador vai sendo conduzido de função em função, operando onde sua 

presença se faz mais necessária. Outra recomendação das prescrições toyotistas 

está relacionada à qualificação profissional. No lastro das três ultimas décadas, a 

capacitação do trabalhador foi galgando um lugar de relevo cada vez maior na Casa 

de Costura. Se em 1990 não havia grandes imposições para entrar na indústria, em 

2000 já se exigia um curso de costura básica (obviamente, para quem se 
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interessava em ocupar o cargo de costureira) e, atualmente, criou-se, no interior da 

própria fábrica uma escola com o objetivo de preparar os aspirantes para o trabalho 

a ser desenvolvido.  

Prosseguindo em as nossas análises, nos defrontamos com um dado 

evidente e marcante: referimo-nos, mais precisamente, à presença e à persistência 

do espírito da instabilidade, típico do “fordismo à brasileira”, o qual não deixa imune 

um trabalhador sequer. Na indústria, é notório o vai e vem de operários a todo 

instante, muito embora se saiba que o fluxo de maior admissão ocorre nos últimos 

meses do ano (Novembro e Dezembro) e, as demissões, logo nos primeiros meses 

(Janeiro, especialmente). Nesse panorama, afirma Ida que: 

 

“Depois de... de final de ano, recentemente, teve um corte, porque 
depois geralmente de final de ano pra início de ano eles bota muita 
gente pra fora, mas também eles pega muito também, sabe? É tanto 
que final de ano eles vão só fazendo teste, teste, teste! [...] quando 
você vê é a fileira de gente, eu digo: Eita! tem é novato!” (IDA 
JACOBOWSKI)  

 
 

Na mesma linha de raciocínio, Annie destaca: 
 

 
“Então isso é muito visível, gente... o entra e sai de pessoas [...] 
quando chega das férias é a hora de despejar muitas pessoas... é... 
é... noooossa, sai muita gente” (ANNIE ROSEN). 

 

Nesse sentido, o início dos anos é sempre de angústia e incertezas para 

alguns trabalhadores que não sabem se irão continuar empregados ou não, ou se 

vão poder continuar se alimentando, comendo e se vestindo. Vivem como se 

estivessem numa corda bamba da qual, a qualquer momento podem despencar sem 

que nenhum tipo de medida os proteja.  

Para outros, contraditoriamente, esse período pode representar a chance de 

desvencilhar-se das péssimas condições de vida e trabalho que a Casa de Costura 

proporciona e, por isso, torcem para serem um dos “elegidos” e deixar o emprego. 

Em verdade, muitos trabalhadores estão extremamente insatisfeitos, mas não 

pedem demissão (principalmente aqueles que já possuem um tempo de serviço 

considerável) para não perder alguns direitos trabalhistas adquiridos.  

Dora é uma dessas pessoas. Depois de árduos 17 anos exercendo atividades 

de costureira, ela nos relata que esta “doida pra sair”. E se justifica: 
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“[...] porque já tô cansada de tanto levantar todo dia 4 horas da 
manhã, todo dia de 4 horas da manhã, saio de 5, chego de 5, quando 
chego em casa tem um monte de coisa pra fazer… você sabe a 
gente se cansa, né? Eu entrei com 40 vou fazer 58…”(DORA). 

 

 

Como já conhece a “cartilha de bons comportamentos” da empresa, Dora 

tenta subvertê-la, na ânsia de ser demitida. Entre suas estratégias, figuram o mal 

desempenho no âmbito do PUP ou, ainda, as faltas constantes, algumas delas 

justificados por atestados “de mentira” e outras com as quais ela não se preocupa 

em justificar. Em verdade, Dora está, dia-a-dia, preenchendo sua ficha com tudo o 

que é repudiado no âmbito da empresa e, se ela continuar nesse ritmo, certamente 

sua carta de demissão, ou melhor, de alforria, não tardará a chegar. 

Assim, partir do material produzido com as entrevistas, foi possível detectar 

alguns dos critérios utilizados para as demissões. Acreditamos poder avançar ainda 

mais no aprofundamento de algumas chaves de interpretação, que tentaremos 

desenvolver a partir de agora. 

Uma marca do fordismo, que persiste ainda hoje na Casa de Costura é a 

organização ou mesmo a manipulação e controle da vida dos operários. Na obra 

intitulada Americanismo e fordismo, Gramsci (2008) discorre sobre o 

desenvolvimento de estratégias para permitir o controle sexual e de outras 

extravagâncias que pudessem ser cometidas pelos trabalhadores, como por 

exemplo, o consumo excessivo de álcool. Para o autor, estas são medidas puritanas 

que “[...] têm como fim a conservação, fora do trabalho, de um certo equilíbrio 

psicofísico que impeça o colapso fisiológico do trabalhador, premido pelo novo 

método de produção” (GRAMSCI, 2008, p. 70). 

Nos marcos da indústria que estamos investigando, há um sistema de 

armazenamento de dados no setor de recursos humanos, que cumpre este papel, 

não de maneira tão puritana quanto no período narrado por Gramsci – até porque, 

com o passar dos tempos, foram sendo constatadas algumas insuficiências nesse 

mecanismo. Mas, no geral, a essência permanece. O espaço da Casa de Costura 

concentra, em fichas, todas as informações dos trabalhadores, referentes às 

advertências, as saídas para o médico, à quantidade de atestados, faltas, dentre 

outros quesitos que servem sim, para controlar objetiva e subjetivamente os 
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trabalhadores. Desta feita, acreditamos que, ao estabelecer a lista dos trabalhadores 

que serão demitidos, estas fichas são um importante instrumento na tomada de 

decisão. 

As fichas também são consultadas nos casos em que os trabalhadores 

querem retornar à empresa para trabalhar. Este foi o caso de Rosey Sorkin. Ela foi 

demitida da indústria porque não conseguia atingir as metas estipuladas e, algum 

tempo depois, aventurou-se a buscar emprego, novamente na mesma empresa, 

mas, não conseguiu. O motivo é explicado por ela: 

 

“Se ele abrir a carteira de trabalho, viu que eu trabalhei [lá] ai vai 
olhar a ficha, ai quando olha a ficha que lê ai que num dá certo. [...] 
Eu já tentei voltar duas vezes ai [o supervisor] disse que na minha 
ficha tem: ‘não produtiva’” (ROSEY SORKIN). 
 
  

Ao mesmo tempo, também não podemos deixar de mencionar que as 

constantes demissões justificam-se, na visão do capitalista, de um lado pela 

implementação de tecnologias – e, nesse sentido, tomamos ciência que as 

máquinas modernas, derivadas de diversos países (Japão, Portugual, Itália) têm 

adentrado o espaço industrial, mais especificamente a partir de 2010. Mas, elas 

também ocorrem, pela busca do operário perfeito, uma característica remanescente 

tanto do taylorismo/fordismo. Ao analisar o sistema de Ford, Augusto Pinto nos 

conduz a refletir sobre o perfil de trabalhador primoroso para o capitalista: 

 

Ora, dos seres humanos em perfeitas condições de saúde física e 
mental, quais teriam temperamento e personalidade adequados para 
conviver durante um longo período de sua vida nessas condições, 
sem estar completamente obrigado por forças das circunstâncias? 
(PINTO, 2010, p. 39).   

 
 
 

 Assim, busca-se um tipo de trabalhador ideal, capaz de atender às normas e 

requisições da empresa, de se adaptar às condições e relações de trabalho que lhes 

estão postas, por mais terríveis que sejam, a permanecer calado, diga-se, a não 

reclamar individual ou coletivamente da situação vivenciada em seu cotidiano. 

De toda forma, nos parece que está em jogo no atual momento histórico da 

Casa de Costura um processo de remodelação entre as características que marcam 

o fordismo e o toyotismo enquanto sistemas de gestão da força de trabalho. Embora 
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seja marcante a tendência à hegemonia de características toyotistas, não podemos 

desconsiderar que ainda persistem determinadas dimensões do fordismo, dando a 

tônica da gestão do trabalho e do modo por meio do qual as mercadorias são 

produzidas. 

Outra característica proveniente das experiências toyotistas diz respeito à 

chamada lean production ou produção enxuta. Isso significa que o objetivo da 

produção não é gerar estoques – tal qual ocorria no período fordista. Ao contrário, 

trata-se, agora, de realizar a produção mediante a demanda apresentada. No âmbito 

da Casa de Costura, a produção é realizada a partir das distribuições dos lotes 

requisitados entre as PUP’s, fomentando uma perfeita sincronia, em que não há nem 

sobra nem ausência de mercadorias. Aliás, este é outro fator que consegue explicar 

o elevado número de demissões e admissões. Ora, nos momentos em que não há 

demanda para o capitalista, não há vantagem alguma em manter o trabalhador 

inserido no processo produtivo sem poder extrair destes sujeitos aquilo que ele mais 

almeja: o trabalho gerador de mais-valia.  

Destacadas algumas dimensões, cumpre-nos salientar uma esfera que vem 

sendo, recorrentemente e necessariamente, pautada pelos mais diversos analistas 

que se colocam no esforço intelectual de entender as condições e relações de 

trabalho, nos tempos contemporâneos. Todos eles são categóricos em enfatizar o 

papel que podem cumprir os sindicatos na materialização de condições e relações 

de trabalho mais dignas para a classe trabalhadora. Por isto, nesta parte de nossas 

reflexões também dedicaremos um espaço a analisar a particularidade desta 

entidade na Casa de Costura. As informações que traremos, a partir de agora, 

também foram produzidas em virtude da entrevista realizada com a presidente do 

sindicato da indústria têxtil no Estado do Rio Grande do Norte.  

A fala da representante do Sindicato é permeada por diversas contradições 

que expressam, em alguma medida, os moldes sob os quais se constroem na 

realidade hodierna, as formas de luta e resistência da classe trabalhadora, 

especialmente no âmbito da indústria têxtil Casa de Costura.  

Talvez, sua larga experiência nesse cargo (2004-2014) possa tê-la dotado de 

um discurso sobre a entidade assentado num plano fundamentalmente formal, ou 

seja, sem densidade prático-política, no que tange ao significado e ao papel 

cumprido pelo sindicato na organização e articulação dos trabalhadores. Nesse 

sentido, se, de um lado, a construção de seu discurso nos leva a compreender o 
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popularmente chamado “sindicato das costureiras” como uma necessidade de união 

e articulação em defesa das demandas e requisições do operariado têxtil, de outro, 

falas como a que se encontra transcrita abaixo nos fazem refletir mais atentamente 

sobre outros aspectos: 

 

“[...] a gente discute... na hora de a gente apertar o cinto a gente 

aperta, mas na hora da gente ser flexível a gente, a gente... também 

faz... que hoje, ninguém consegue nada com o radicalismo”. (CLARA 

ZAQUETIM) 

 

Em todos os momentos históricos já transcorridos, nenhum direito ou 

benefício foi conferido à classe trabalhadora sem que esta precisasse se organizar 

para reivindica-lo, de algum modo. Seria ingenuidade, ou ao menos um grave 

equívoco, pensar que a contemporaneidade não exige mais a necessidade de 

articulação política (radical!) dos trabalhadores e trabalhadoras, com vistas à 

manutenção e ampliação dos mínimos direitos sociais arduamente conquistados. 

Ora, os tempos que correm são de avanço do neoliberalismo e mercantilização da 

vida em todas as suas dimensões e, nesse sentido, mais que nunca se faz 

imprescindível valorizar e incentivar todas as iniciativas, que pautem a crítica a 

dominação e exploração próprias da sociedade capitalista. 

Todavia a fala acima transcrita nos leva a crer que a radicalidade deve ser 

substituída pela flexibilidade, transformando-se, assim, na estratégia norteadora das 

condutas do sindicato. Destarte, o horizonte e o futuro dos trabalhadores passam a 

ser delineados sem a possibilidade de sua participação no que lhes toca, ocorrendo 

todo o processo por entre as paredes e gabinetes administrativos da empresa. Ao 

mesmo tempo em que essas formas de (não) pensar a arena de lutas se 

conformam, o cinto vai apertando sem piedade os trabalhadores, permitindo que, 

nas condições e relações de trabalho, perversos padrões permaneçam para o 

conjunto do operariado têxtil. Em alguns momentos de nossa conversa, a presidenta 

aparenta ter a ideia de conformação com a realidade, a cercar os trabalhadores da 

Casa de Costura. A projeção de sua fala leva-nos a crer que os direitos existentes 

precisam ser valorizados, por significarem, em alguma medida, o máximo que a 

realidade pode oferecer. Vejamos: 
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“[...] o povo reclama muito; ah... ah... a alimentação num é essas 
coisa, num sei o que. Eu disse: é, mas a gente paga 0,50 por uma 
alimentação... a cesta básica, nós temos e... da alimentação é 1real 
e pouco... num... num... pagomo isso em canto nenhum (risos). 
Mesmo que seja ruim o feijão e o arroz a gente tem mais é que a.. 
que agradecer, sabe?” (CLARA ZAQUETIM) 
 
 
“Tem, reclamação? Tem! Ninguém... todo trabalho tem suas vantage 
e suas desvantage... nem, nem.. nenhum é 100% [...] [mas] a gente 
não fica aperriada, chorando porque  num...atrasou [o salário], o seu 
INSS, o seu FGTS... eu nunca vi sair nenhum daqui pra... pra 
questionar isso...” (CLARA ZAQUETIM) 
 

 

Ao nos depararmos com os trechos acima reproduzidos, somos tomados pela 

mesma indignação de Bretch: “Que tempos são estes, em que é necessário 

defender o óbvio?”. Para a sindicalista – assim como também ocorreu com algumas 

operárias, como pudemos analisar anteriormente – parece ser necessário vangloriar-

se pelo fato de os trabalhadores do ramo têxtil receberem seu salário em dia, ou 

ainda, por terem que consentir uma alimentação de má qualidade pelo fato de seu 

custo ser inferior ao comumente encontrado. Trata-se de uma visão fatalista e de 

uma naturalização da degradação dos direitos sociais e trabalhistas que contribui 

para manter a atual situação de precarização como adequada e, contraditoriamente, 

abafar quaisquer sussurros que queiram contestar tal realidade. 

Nesse sentido, os confrontos e discordâncias entre patrões e empregados 

devem ser deslocados para a esfera do diálogo e da negociação. A tônica do 

sindicato de empresa, ou seja, aquele que, segundo Alves, passa, a partir dos anos 

1990, a estar “[...] mais disposto ao diálogo do o que ao confronto com o capital” 

(2005, p. 296) embala muito fortemente as ideias de nossa entrevistada. As 

transcrições abaixo são elucidativas a este respeito. Senão, vejamos: 

 

“[...] ultimamente, do nosso mandato pra cá, nós já mudamo muito, 
em diálogo, em conversa com as empresa, antigamente a gente não 
tinha esse espaço dentro da empresa, hoje nós temos” (CLARA 
ZAQUETIM). 

 
 

Em outro trecho da entrevista que nos foi concedida, encontramos a seguinte 

passagem, que se constrói no mesmo sentido da anterior: 
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“[...] as veze a gente é muito... é olhado por alguns trabalhador que 
não compreende e não entende ainda o trabalho do sindicato. Nós 
tamo lá. E se... por você tá la falano com o patrão, diz que você já é 
do patrão. E num sabe que a gente tá discutindo tudo isso em 
melhoria deles. Né?” (CLARA ZAQUETIM). 

 
 

Entendemos que, nesta situação em específico, os acordos representam uma 

dificuldade ao acirramento da luta de classes, já que se colocam como uma 

alternativa capaz de, aparentemente, suprir os dilemas cotidianos dos trabalhadores, 

nos marcos de “certa tranquilidade”. Obviamente, temos que ponderar o sentido de 

um acordo que se faz entre gregos e troianos, ou seja, entre patrões e empregados, 

na exata medida em que existem interesses divergentes postos e que, como 

sabemos, ao capital não interessa firmar nenhum acordo capaz de prejudicar seus 

interesses. Ora não é segredo para ninguém: a burguesia não deseja perder seus 

privilégios e, para tê-los, precisa do suor e da alma dos trabalhadores a ela 

submissos. 

Nesse sentido, mesmo que exista uma ou outra interferência na realidade, 

não parece haver horizonte para uma mudança nas condições e relações de 

trabalho, que sejam favoráveis ao conjunto dos operários da indústria Casa de 

Costura.     

Além disso, cremos que tais acordos também contribuem para invisibiliar o 

papel e o potencial de sujeitos históricos dos trabalhadores, em particular os da 

Casa de Costura. Há uma redução da autonomia desses indivíduos, expressa, 

dentre outras coisas, na impossibilidade de decidir efetivamente sobre qual a melhor 

maneira de trilhar seu destino, no âmbito da empresa. Desta forma, são privados do 

diálogo e das discussões coletivas que permitem amadurecer as ideias e afinar as 

tomadas de posição diante das alternativas colocadas numa dada conjuntura.  

Interessante notar, ainda no que toca ao trecho supramencionado, que o 

estranhamento dos trabalhadores pela relação estabelecida entre sindicato e patrão 

é percebido, pela presidente da instituição, como falta de compreensão ou 

consciência por parte deles e não como uma negação ou subversão histórica do 

papel desempenhado pelos sindicatos noutros períodos históricos. A fala é 

preocupante, porque com ela são desconsideradas ou mesmo se exaurem 

quaisquer outras possibilidades de articulação, deixando, assim, o operariado 

fadado a depender de acordos que, por mais progressistas que sejam, não 
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conseguirão, jamais, fazer ultrapassar sua condição de sujeito explorado, inserido 

numa relação desigual e injusta, que favorece a manutenção da burguesia como 

classe dominante, exploradora. 

Nesse sentido, a supervalorização dos acordos concorre para promover uma 

forma de despolitização da classe trabalhadora, cujos prejuízos do ponto de vista 

organizativo, cultural e ideológico são bastante elevados. Da mesma forma, os 

desdobramentos futuros tornam-se igualmente preocupantes. Verificamos formas de 

incentivar a passivização e docilidade dos operários, fruto e marca de nossa 

formação social, o que pode ser detectado, por exemplo, na ausência de uma 

agenda de lutas e de pautas mais direcionadas para alterar a situação de 

precarização e superexploração do trabalho na Casa de Costura. 

Em outro depoimento, a pessoa entrevistada deixa ainda mais claro a não 

importância atribuída pelo referido sindicato às lutas e mobilizações. Em verdade, a 

ausência desses atos expressa, em sua visão, um avanço para a classe 

trabalhadora, ao significar a ruptura com uma visão arcaica e obsoleta na leitura e 

interpretação do desenvolvimento e organização de lutas. Observemos o trecho que 

segue:  

  

“[...] em 2004, a gente não tinha direito de chegar no portão de uma 
fábrica, até pela cabeça arcaica... por passadas gestões, a maneira 
de se comportar no portão de uma fábrica.. a maneira de chegar e 
dialogar, conosco, já foi diferente... foi mudando... graças a Deus a 
gente tem o diálogo” (CLARA ZAQUETIM). 

 
 

No transcorrer da entrevista, foram apontados alguns aspectos relevantes, 

referentes a preocupações do sindicato, por exemplo, em relação aos casos de 

assédio moral, a articulação com o ministério público – responsável por impedir que 

as mulheres limpassem o ambiente de trabalho ao final do expediente, e a saúde do 

trabalhador, como já procuramos expor, anteriormente (Cf. Item 2.2). No que toca 

especificamente ao desvio de função, nossa entrevistada atribui a mudança, 

também, ao que ela chama de “compreensão da direturia”. Igualmente foi 

mencionado como uma conquista o acesso dentro das empresas, apontando para a 

construção de um sindicalismo de empresa. Contudo, chamou nossa atenção a 

resposta que obtivemos quando questionamos sobre as conquistas ainda não 

alcançadas. Em suas palavras: 
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“[...] eu acho que é uma das grandes bandeiras que nós temos é a 
questão da possibilidade da gente ter uma área de lazer... pra os 
trabalhadores, que eu acho que é de grande importância pra gente, a 
gente fazemo isso [nesse momento, a entrevistada mostra o jornal 
com fotos de uma confraternização realizada pelo sindicato], mas a 
gente num.. não temos uma área própria nossa, né?” (CLARA 
ZAQUETIM). 

 

 

Ressaltamos que não temos a intenção de negar a importância do lazer. Não 

temos dúvida que se trata de uma dimensão relevante para a vida humana. Mas, 

salta aos olhos a desconsideração de outras questões mais latentes, à exemplo da 

expansão do Pró-Sertão no interior do Estado ou, ainda, de elementos que 

historicamente vêm sendo demandados, como o aumento do tempo para almoço, 

cujas limitações já foram expostas, a partir da fala de Ida. Além disso, poder-se-ia 

mencionar também o aumento dos salários e as ações voltadas ao combate do 

assédio moral, que ainda persiste na empresa.  

Entretanto, nesse contexto, outra questão parece ser ainda mais grave, qual 

seja: o reduzido número de sindicalizados. De um total de cerca de 20.000 pessoas 

inseridas formalmente nas unidades têxteis em todo o Estado, 11.000, à época da 

entrevista (2013), eram da Casa de Costura. E destes 11.000, apenas 

aproximadamente 800 estavam filiados. Isso representa 7,27% do total e aponta 

para o esvaziamento do espaço, ao que parece, sem maiores tensões e 

questionamentos já que a atual diretoria se mantem há um considerável espaço de 

tempo à frente da entidade. Na tentativa de justificar o ínfimo número, temos a 

seguinte reflexão da presidente: 

 

“[Isso acontece] porque o trabalhador ele ainda não se convenceu 
que... a... a grande importância que é o sindicato pra ele” (CLARA 
ZAQUETIM). 

 

 Certamente, não podemos desconsiderar que o capital utiliza diversas 

estratégias que confluem para a permanência desta realidade. As idas e vindas de 

ônibus não deixam espaço para organização; o amedrontamento dos trabalhadores 

pela via da manutenção de um sistema de controle de suas vidas na empresa 

(advertências, quantidade de atestados, dentre outros, como também já fizemos 

saber), por exemplo, são alguns dos fatores que podem ser mencionados. Todavia, 
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não devemos creditá-los como os únicos. A direção que toma o sindicado, na 

condução das atividades, a maneira e os mecanismos de aproximação com o 

trabalhador, para citar apenas alguns, também são reveladores e nos auxiliam a 

entender o porquê dessa situação. 

 A própria comunicação estabelecida entre o sindicato e os filiados é restrita a 

instrumentos (e-mail, facebook, twitter, site) que não possibilitam um diálogo mais 

profícuo entre os sujeitos. É certo que todos esses mecanismos favorecem a 

disseminação de informações e permitem àqueles que têm acesso a tais canais de 

comunicação, se inteirar de processos e posturas da entidade. Mas, a nosso ver, 

eles não podem cumprir o papel que têm os espaços de discussões e deliberações 

democráticas. 

 Talvez o trabalhador não consiga enxergar a importância do sindicato porque 

não percebe, realmente, a ocorrência de mudanças e uma postura mais ativa no que 

se refere às ações desenvolvidas com vista ao melhoramento de suas condições e 

relações de trabalho. Em nossas entrevistas, ao questionarmos os trabalhadores 

sobre o sindicato, nos deparamos com a seguinte resposta: 

 
 
“É uma desconstrução assim... é uma desconstrução do papel do 
sindicato! Uma desconstrução completamente... [...] teve coisas que 
aconteceu que... ficou claro que o sindicato tinha sido comprado, 
sabe? Tinha uma gestão lá horrível, que vivia lá dentro com o povo, 
com as chefias, lá entrando, num sei que.. era... aqueles acordos 
coletivos que existe... que os operários nunca ganham” (ANNIE 
ROSEN).  
 
 

Rosey, por sua vez, nos informa que, antes de aderir ao sindicato, participou 

de uma reunião na qual a entidade organizativa, suas bandeiras de luta e objetivo 

foram apresentados. Ao que aparenta, a princípio, a operária considerou o 

instrumento de luta interessante, mas, posteriormente, desconstruiu as expectativas 

em relação ao mesmo, como se pode observar na transcrição que se segue: 

 
 

“[...]a gente quis, porque a menina que participava de lá... é.. 
perguntou, se a gente queria, ai eu disse que queria. A maioria! 
Achando que como elas explicava numa palestra que se a gente se 
filiasse eles ia ter força pra lutar... bá bá bá e... tá entendendo? E 
nada!” (ROSEY SAFRAN). 
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As falas supramencionadas chamam a atenção para o que uma das 

entrevistadas designa como “desconstrução do papel do sindicato”, tendo em vista a 

experiência não positiva com a gestão em vigência. Em verdade, os trabalhadores 

da Casa de Costura parecem não confiar mais no acúmulo de forças para a luta, 

como sugere a Rosey Safran ou, ainda, nas promessas e rumos que o sindicato tem 

trilhado no âmbito da empresa, posto que na análise das situações concretas pelas 

quais passam os operários se lhes apresentam sempre desfechos distanciados, no 

geral, dos anseios e expectativas nutridos.  

Inclusive, em outro momento da entrevista, Annie Rosen relembra um 

momento em que uma enquete foi realizada para saber se os trabalhadores iriam 

querer trabalhar num determinado período. Segundo nossa informante, as poucas 

pessoas que tiveram coragem de se posicionar (isto porque, há coerção também 

nesse processo, por meio da intimidação) o fizeram negando a proposta da empresa 

e, mesmo assim, ao final do processo, contraditoriamente, contabilizaram-se mais 

votos a favor dos interesses da empresa.  

Assim, as vivências deste tipo findaram por reduzir o papel e a importância do 

sindicato para a imensa maioria dos trabalhadores. Afinal, é difícil acreditar em algo 

que não lhes chega, concretamente, nem mesmo minimamente. De acordo com 

nossas investigações, o último período de greve na Casa de Costura ocorreu na 

segunda metade da década de 1990, com duração de aproximadamente oito dias. 

Doravante, não despontaram outras mobilizações de maior envergadura. 

 Some-se a todo o exposto o fato de a Casa de Costura ter um fluxo de 

entrada e saída de trabalhadores considerável o que, algumas vezes, interfere 

diretamente na impossibilidade de os sujeitos conseguirem se organizar. Ademais, 

cabe frisar que o próprio processo de criminalização dos movimentos sociais, de 

maneira geral, contribui para afastar os sujeitos da inserção no sindicato. Inclusive, 

do já baixíssimo número de sindicalizados não é supérfluo lembrar que, em alguns 

casos a filiação ocorre, fundamentalmente, pela possibilidade de acesso a 

benefícios, como é o caso da assistência odontológica.    

  Sejam quais forem os motivos impulsionadores, a conformação de um 

sindicato inoperante leva à dificuldade na resistência de todos, capaz de infletir nas 

condições de trabalho e de vida do trabalhador da indústria. Isso significa, 

fundamentalmente, que o trabalhador fica mais vulnerável, sobremaneira por ter 

suas condições de trabalho e vida pioradas em escala crescente e descompassada. 
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Trata-se mesmo, da conformação de um sindicato típico do nosso “fordismo à 

brasileira”. 

De fato, constatamos uma relação inversamente proporcional de um lado,  

agravam-se as condições de trabalho no âmbito da indústria, de outro, as medidas 

de mobilização para alterá-las não avançam na mesma proporção. O futuro e a 

direção dessa realidade, só a história, impulsionada pelos homens e mulheres, 

poderá nos mostrar. É certo que não devemos subestimar a existência de 

alternativas que, sub-repticiamente, possam vir à tona para beneficiar o conjunto dos 

trabalhadores do ramo têxtil...  

 

“Muitas dificuldades terão de ser enfrentadas, mas não 
vos deixei desencorajar – sede decididos, porque certo é 

o vosso triunfo e certo é que todo passo adiante em 
vossa marcha servirá a nossa causa comum, a cauda da 

humanidade!” 

(Engels) 
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3.3.1 A Casa de Costura e suas legislações: um enlinhado de prescrições 

 

Ao ingressarem à Casa de Costura, os trabalhadores recebem três 

documentos, quais sejam: o contrato de trabalho, o regulamento interno e as normas 

internas de segurança (Cf. Anexos I, II e III). Todos eles apresentam mecanismos 

com o intuito de fixar obrigações, direitos, deveres e de fornecer uma série de 

indicações que passam a nortear a relação estabelecida entre empregado e 

empregador, entre explorados e exploradores. Assim, o contrato de trabalho é o 

instrumento pelo qual capitalista e proletariado concordam, “livremente”, em 

estabelecer uma relação por meio da qual a este primeiro cabe o direito de utilizar a 

força de trabalho destes últimos de acordo com seus interesses. Por sua vez, o 

regulamento e as normas de segurança forcem procedimentos que demarcam 

outras posições balizadoras desta relação. No caso em apreço, a articulação destas 

normas e instruções conforma o “modo de ser” do trabalhador no ambiente fabril.  

Neste subtópico sumário, nos limitaremos a destacar alguns pontos destes 

documentos, mais precisamente, aqueles que estabelecem conexões com o 

aprofundamento da realidade vivenciada pelos operários têxteis nos marcos das 

compósitas condições e relações de trabalho. Acreditamos que eles conseguem 

elucidar e nos permite avançar na compreensão de como materializam um padrão 

de exploração da força de trabalho cuja marca predominante é a precarização. No 

que se refere especificamente ao contrato de trabalho, encontramos, em seus 

primeiros itens um conjunto de elementos mais gerais, tais como, o valor da 

remuneração, a carga horária e os dias da semana trabalhados. Contudo, chamou-

nos atenção o texto que encontramos escrito no artigo 4º, em que se pode ler: 

 

“O empregado se compromete a trabalhar em regime de prorrogação 
de horas, inclusive em período noturno, sempre que as necessidades 
de serviço assim exigirem, observando as formalidades legais” 
(CONTRATO DE TRABALHO, Art. 4º). 

 

Por este artigo, o trabalhador se vê obrigado a estender sua jornada de labor 

para além do tempo de trabalho já cumprido, tomando-se por base um dia normal. 

Isso significa que, de um lado, o operário precisa moldar sua dinâmica de vida às 

intempéries que se gestam na empresa, ou melhor, precisam estar atentos aos 
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sinais de necessidade para assumirem seus postos quando assim for demandando. 

De outro lado, embora esteja delineado no artigo supramencionado que a 

exponenciação da carga horária ocorre observando-se as formalidades legais, diga-

se, procedendo-se ao pagamento das horas extras, cabe-nos observar dois pontos: 

1) Ao trabalhador não compete o poder de decidir se quer ou não estender sua 

carga horária, ele não tem autonomia para isto; a dimensão dos compromissos 

pessoais e dos planos futuros precisa, dessa forma, curvar-se ao ritmo produtivo e, 

por vezes, incerto, da Casa de Costura. De toda forma, ainda que pudesse escolher, 

acreditamos que uma boa parte desses trabalhadores aceitaria a extensão da 

jornada. Isso porque, nesse sentido, recai sobre eles o peso dos baixos salários 

acompanhado das necessidades cotidianas com as quais se defrontam. Para 

alguns, aumentar o tempo de trabalho pode significar um acréscimo financeiro 

importante na sua renda mesmo que o seu preço seja perverso: estar entre a cruz (o 

fardo do trabalho pesado) e a espada (o desgaste do humano, em todas as suas 

dimensões, como esclarecemos no ponto 2). 

2)  Fomenta-se, assim, uma maior degradação dos homens e mulheres que 

trabalham, haja visto que, no expediente de trabalho legal/habitual/contratual, estes 

já são embalados por um estágio de cansaço e exaustão física e mental decorrente 

da intensidade e do ritmo das atividades desenvolvidas, das pressões pelo 

cumprimento das metas e das elevadas taxas de produtividade requeridas. Nesse 

sentido, não temos dúvida que a ampliação da jornada de trabalho – no caso, 

mediante extração de mais valia absoluta – é, em maior ou menor grau de 

intensidade, um catalizador das depreciações das condições de vida e trabalho 

destes sujeitos. Há uma dissolução da vida privada, em detrimento da vida industrial 

(tomando-se, aqui, uma demarcação puramente formal), como se os operários 

pudessem ser explorados sem limites. 

Logo na sequencia do artigo comentado, segue:  

 

“O empregado se compromete, ainda em qualquer época, prestar 
seus serviços em lugar diverso daquele no qual iniciou este contrato, 
concordando em ser transferido para quaisquer outros 
estabelecimentos comerciais ou industriais que pertençam ou 
venham pertencer à empregadora na mesma ou em outra função 
compatível com sua condição pessoal” (CONTRATO DE 
TRABALHO, Art. 5º). 
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Neste artigo, salta aos olhos a flexibilidade a que é submetido o trabalhador o 

qual, já de tão elástico, na visão do capitalista, pode se adequar a outros espaços e 

funções num piscar de olhos, deixando de levar em consideração, as 

(im)possibilidades objetivas e subjetivas de o operário executar suas atividades 

profissionais em outro estabelecimento. Como o operário está à disposição de uma 

grande empresa, que congrega outros tantos ramos/espaços, na visão dos 

detentores dos meios de produção, ele pode “passear” por cada um deles, 

moldando-se objetiva e subjetivamente aos elementos que cada novo espaço lhe 

apresentem. 

Sabemos que, na atual fase de regulação do capitalismo, a flexibilidade se faz 

em todas as dimensões possíveis. Elas se refletem, fundamentalmente, no âmbito 

dos documentos que balizam o exercício do trabalho e, mais precisamente, no 

contrato de trabalho. Nesse sentido, como alerta Giovanni Alves, o fulcral é garantir 

“[...] a possibilidade de variar o emprego (volume), os salários, horários e o local de 

realização do trabalho, dentro e fora da empresa” (2014, p. 74). 

Ainda no contrato de trabalho, mais especificamente em seu artigo 8º, 

podemos observar a seguinte informação: “Faz parte integrante do presente contrato 

o regulamento interno da empregadora do qual o empregado se declara ciente e se 

obriga a cumprir”. Este regulamento interno, como consta no próprio documento, tem 

a pretensão de estabelecer alguns indicativos que confluam para propiciar o “[...] 

bem estar, saúde, [e uma] melhor relação possível no ambiente de trabalho”. 

Elencamos, abaixo, algumas partes que nos chamaram atenção. O primeiro 

fragmento que trazemos à tona, versa sobre o comportamento dos trabalhadores 

nos marcos da indústria. Consta no regimento o seguinte texto, como um dos 

princípios: 

 

“Manter-se sempre bem comportado nas dependências da empresa, 

ai se incluindo vestiários, banheiros, restaurante, ônibus, etc.” 

(REGULAMENTO INTERNO, item 05). 

 

Certamente, o bom comportamento nas dependências da empresa está 

associado, à não transgressão da ordem estabelecida. Assim, é preciso aceitar, 

sempre passivamente, todas as regras impostas, mesmo que elas se mostrem 

prejudiciais aos trabalhadores. O bom comportamento certamente também pode ser 
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expresso nas medidas que são tomadas em acordos com os patrões, para evitar 

maiores tumultos e agitações – algo que o sindicato parece ter aceitado e 

reproduzido muito bem. Para nós, a dimensão da articulação política  sobressai 

neste item, até porque, na rotina de trabalho, dispõem de tempos ínfimos para ir ao 

banheiro ou mesmo alimentar-se, não acreditamos que haja brecha para “más 

criações”. 

Ao prosseguirmos a leitura do regulamento interno, outro trecho nos chamou 

atenção. Ele se presta a fornecer prescrições no que tange às condições de higiene 

dos trabalhadores da empresa. Senão, vejamos:  

  

“Procurar apresentar-se para o trabalho nas melhores condições de 

higiene” (REGULAMENTO INTERNO, item 07). 

 

A nós, este item parece revestido de certo tom preconceituoso, sobretudo, 

pelo fato de grande parte dos trabalhadores da indústria residirem em bairros 

periféricos, marcados por diversos estigmas. Com efeito, muitos realizam uma 

associação irreversível entre a pobreza e a sujeira, isto para citar um exemplo que 

não foge do aspecto que nos parece ser, por ora, central. Certamente, a indústria 

quer evidenciar uma imagem positiva para a sociedade. A maneira como os 

trabalhadores se apresentam é parte importante disso. Nesse sentido, as boas 

condições de higiene podem significar um mecanismo para fazer sobressair uma 

boa aparência da empresa, em detrimento da gama de aspectos negativos que 

rondam os trabalhadores em suas condições e relações de trabalho. 

Novamente, nos remetemos ao estudo de Engels (2010). No tempo em que 

estudou a classe operária inglesa, o autor destacou, enfaticamente, a condição dos 

bairros operários e elas não eram nada favoráveis. Nos bairros e vilas operárias de 

hoje, persistem as dificuldades de viver em espaços marcados pela ausência e ou 

precarização dos serviços básicos. Teria a Casa de Costura medo de o bairro 

operário entrar na indústria e contaminá-la com sua falta de infraestrutura, de 

saneamento, do barro proveniente das ruas sem calçamento e de tantas outras 

problemáticas?     Alguns pontos depois, o documento apresenta a seguinte 

recomendação: 
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“Buscar não faltar ao trabalho, tendo em vista que a cada falta que 

ocorrer, causará ao empregado a perda de 25% do seu prêmio de 

produção” (REGULAMENTO INTERNO, item 14). 

 

Neste ponto, podemos observar o direcionamento e o caráter punitivo para os 

trabalhadores que faltam ao trabalho. E esta punição os atinge numa dimensão que 

para os operários têxteis é da maior importância: a financeira. O prêmio de 

produtividade é, certamente, uma estratégia para que os trabalhadores alinhem-se à 

diretriz da empresa, fazendo-os firmar um compromisso com o trabalho e coloca-lo 

em primeiro plano, sempre. A lógica que o move é: quanto mais trabalho for 

desenvolvido, maior prêmio receberá o trabalhador. Na realidade, porém, a lógica é 

outra: quanto mais trabalha o operário, mais lucro tem o capitalista.  

Ressaltamos ainda que o item 14 é dúbio, posto que não esclarece as 

situações nas quais se faz necessário faltar ao emprego, como por exemplo, 

problemas de saúde, óbito de familiares, dentre outros. Há ocasiões em que a falta é 

imperativa e justificável. Todavia nesta parte do regulamento interno, não há menção 

a elas. Além disso, consideramos bastante elevada a porcentagem do “prêmio” 

retirada do trabalhador quando ele não comparece ao seu posto de trabalho, isto 

porque, há uma relação inversamente proporcional. Ora, se se trabalha 

aproximadamente 23 dias por mês (dias uteis), por que uma única falta é 

acompanhada da redução de ¼ do tal prêmio de produção?.  

Ora, quanto mais assíduo for o trabalhador, mais ele poderá ser explorado e 

consequentemente maior será a taxa de mais valia que o capitalista conseguirá 

obter. Fora do espaço laboral, a energia do trabalhador não pode ser aproveitada 

pelo espírito insaciável dos lucros. Fora da fábrica, portanto, não se produz mais 

valia, embora seja realizada via consumo. 

No último documento que tivemos acesso, qual seja, as normas internas de 

segurança, visualizamos como objetivo: “Informar os trabalhadores sobre os meios 

adequados de prevenir e limitar os riscos de acidente durante o desempenho de 

suas atividades e as medidas de segurança a serem adotadas” (NORMAS..., s/p).  

Em seu corpo, este instrumento normativo apresenta diversas premissas que devem 

ser seguidas, algumas gerais, outras que variam de acordo com as funções 

exercidas. Assim, existem Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) cuja 

utilização é obrigatória. E, realmente, não se pode deixar de mencionar a 
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importância de garantir que, pela via destas normas e equipamentos, se 

estabeleçam patamares de segurança do trabalho cada vez mais elevados. 

No ponto 07 dessas normas, contudo, encontramos uma observação 

inquietante, que diz: 

“O não cumprimento ao disposto nesta norma de segurança sujeita o 

trabalhador a punições, que vão desde advertência e suspensão até 

a demissão por justa causa, seguindo esta ordem: 1- Advertência 

verbal; 2- Advertência por escrito; 3– Suspensão (1 dia); 4- 

Suspensão (2 dias); 5- Suspensão (3 dias); 6 – Demissão por justa 

causa”. 

 

Pelo exposto, notamos que há uma extrema responsabilização individual do 

operário com relação à utilização de seu equipamento, bem como à obediência das 

normas de segurança, responsabilização essa que invisibiliza as condições em que 

este trabalho é exercido, ou seja, sob múltiplas pressões. Anteriormente (Cf. Item 

2.2), trouxemos o exemplo de uma costureira que não se sentia à vontade com um 

dos equipamentos de segurança, posto que ele impedia e/ou dificultava a realização, 

com a rapidez, de tarefas, com vistas ao alcance das metas. Nesse sentido, dadas 

as exigências de produtividade, o trabalhador prefere abandonar os equipamentos e, 

diante desse quadro, não nos parece justo responsabilizar com tanta intensidade os 

trabalhadores. Ora, se existissem condições mais favoráveis para a produção das 

mercadorias, é provável que o operário conseguisse seguir os preceitos 

estabelecidos pela indústria.  

Destarte, de maneira geral, os três documentos procuram alinhar um perfil de 

trabalhador no âmbito da indústria, perfil este que se esboça com base em 

mecanismos de gestão do trabalho, dos comportamentos individuais e coletivos, 

bem como das normas, obrigações e punições. Seguir as instruções contidas nestes 

documentos significa ocupar o posto de trabalhador ideal para o capitalista, muito 

embora as contradições e malefícios, muitas vezes escondidos nas palavras bonitas 

que estão nos documentos, afetem, direta e indiretamente, todos os operários do 

ramo. 
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4 – “Por entre vieses e entremeios”: Notas sobre a Indústria têxtil nordestina 

 

Nesta seção,  recompomos a história, destacando aspectos que marcam o 

processo de industrialização no Nordeste e no Rio Grande do Norte, com ênfase nas 

medidas governamentais implementadas para atender a esta finalidade. Assim, 

poderemos perceber, nesse contexto, o papel de relevo alcançado pelo setor têxtil e, 

ao mesmo tempo, indicar as determinações sociais, políticas e econômicas 

imprescindíveis para entender o surgimento da indústria estudada. Ainda nesta 

parte, buscamos recompor traços da história da empresa e apresentar outros dados 

acerca de sua dinâmica de funcionamento, nos mais variados setores que a 

compõem.  

 

4.1 – A (re)produção do capital na periferia da periferia: pontilhando o lugar do 

setor têxtil 

 

Na esteira das reflexões elaboradas por Francisco de Oliveira (1981), 

caminhamos para ultrapassar as noções que pretendem circunscrever 

conceitualmente determinadas regiões, levando em consideração apenas suas 

características geográficas (embora, ao mesmo tempo e sem nos deixar levar por 

uma perspectiva determinista, também reconheçamos a sua importância). Todavia, 

neste trabalho, buscamos compreender dada região, a partir das características que 

atestam uma forma específica de produção e reprodução do capital no espaço. Por 

isso mesmo, acreditamos que  

 

[...] uma ‘região’ seria, em suma, o espaço onde se imbricam 
dialeticamente uma forma especial de reprodução do capital, e por 
conseguinte, uma forma especial da luta de classes, onde o 
econômico e o político se fusionam e assumem uma forma especial 
de aparecer no produto social e nos pressupostos da reposição. [...]  
(OLIVEIRA, 1981, p. 29).  

 
 

Do exposto, podemos depreender que o modo de produção capitalista 

reproduz-se de região para região mantendo características centrais, mas, ao 

mesmo instante, procurando acionar mecanismos embasados nas particularidades 

de cada conjuntura local, em seu benefício. Assim, a depender de cada realidade e 
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do papel ocupado por elas na divisão do trabalho, da correlação de forças sociais, 

do grau de desenvolvimento das forças produtivas, etc. o capital pode se perpetuar a 

passos mais ou menos largos. De toda forma, as contradições inerentes a este 

sistema sociometabólico são, a todo instante, postas e repostas pela forma 

assumida entre a simbiose estabelecida a partir dos interesses que acompanham o 

modo de produção capitalista e o que este encontra de condições objetivas para se 

desenvolver em cada região. 

No âmbito deste debate, nos parece ser bem-vindas às formulações de Léon 

Trotsky, um intelectual marxista que, apesar de não figurar, de modo presente, nos 

corredores acadêmicos, sistematizou contribuições interessantes e capazes de nos 

auxiliar no entendimento da realidade nacional e local.  

Nas elaborações de Trotsky, que ora invocamos, destacamos a lei do 

desenvolvimento desigual e combinado (que também tem relação com o movimento 

de concentração e centralização apresentado por Marx em O Capital). Seu 

entendimento requer pensar o capitalismo como um modo de produção que se 

produz e reproduz conformando uma totalidade dinâmica e contraditória. Nesse 

sentido, longe de os países “atrasados”, ou melhor, periféricos, encontrarem-se 

isolados do centro dinâmico mais desenvolvido, eles estão integrados a ele, de 

modo particular. Ou seja, os países periféricos não trilham sua história à parte das 

tendências e dinamismos processados em nível internacional, muito pelo contrário.   

Mas, a particularidade de seu trajeto histórico, remete ao modo pelo qual, 

embalados por conjunturas as mais adversas, tais países se apropriam dos avanços 

verificados no centro. Assim, trata-se de perceber a gama de possibilidades e limites 

encontrados para efetivar os progressos materiais, ou melhor, de como elementos 

avançados se (re)produzem nas estruturas “arcaicas”. Nesse sentido, afirma o autor: 

“Um país atrasado assimila as conquistas materiais e ideológicas dos países 

avançados. Mas isso não significa que ela siga servilmente esses países 

reproduzindo todas as etapas do seu passado” (TROTSKY, 1950, s/p).   

Aliás, não custa assinalar que tudo isso tem estreita conexão com o 

entendimento da via não clássica percorrida pelo Brasil, na sua trajetória de 

formação social, econômica e política, como procuramos evidenciar na seção 

anterior (Cf. Item 3.1). 

Para o autor russo (Op. Cit.), a depender das condições econômicas e 

culturais verificadas em cada espaço, sucede-se o que ele denomina “saltos”. Trata-
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se, em verdade, da inciativa para acompanhar os progressos já verificados em 

algumas localidades. Com efeito, sua argumentação direciona-se no sentido de 

pensar a existência de um desenvolvimento progressivo e contínuo da sociedade, 

em que cada estágio alcançado serve de inspiração para aquelas formas de 

organização que ainda se encontram numa situação de maior subordinação e 

dependência. Assim, a partir de patamares já existentes de desenvolvimento, os 

ditos países periféricos lançam-se na aventura do desenvolvimento do capitalismo 

para sem necessitarem vivenciar as “fases intermediárias” a separar o “arcaico” e o 

“moderno”. Recuperando uma expressão do próprio autor, diríamos que se a arma 

de fogo já faz parte da realidade social, aos homens e mulheres não carecem 

recorrer aos arcos e flechas. Assim, esclarece-nos que: 

 

Desta lei universal de desigualdade dos ritmos decorre uma outra lei 
que […] pode-se chamar lei do desenvolvimento combinado, no 
sentido da reaproximação das diversas etapas, da combinação das 
fases distintas, da amalgama de formas arcaicas com as mais 
modernas (TROTSKY, 1950, s/p).  

 
  
  De fato, temos consciência que a formulação ora esboçada não nos permite 

realizar, para regiões de uma mesma localidade, uma transposição mecânica do que 

acontece entre os centros e as periferias. Contudo, a partir de seu entendimento 

(dinâmica), podemos caminhar no sentido de perceber como as determinações 

desse fenômeno se expressam, impactando as regiões em geral e, mais 

especificamente, o Nordeste brasileiro. Isto porque, na formação das relações de 

dependência, os países periféricos também nutrem “centros” – como ocorre nos 

lugares ocupados pelo Nordeste e Sudeste, respectivamente no contexto brasileiro. 

Da mesma forma, também é verdade que nos centros subsistem regiões periféricas, 

como já nos alertara Engels, ao enfatizar que: “[...] enquanto a sociedade tornava-se 

cada vez mais burguesa, a ordem política continuou sendo feudal”. 

Ora, numa sociedade que, dia a dia, está mais mundializada, as “barreias 

físicas” diminuem-se acentuadamente, abrindo espaço para que o sistema produtivo 

avance até onde consegue ir. Os rebatimentos da realidade materializada nos 

países periféricos provocam expressões diversas nas regiões que o constituem e, 

nesse sentido, o Nordeste – ou a periferia da periferia – também foi  impactado, de 

modo particular, pelas configurações sóciohistóricas e econômicas assumidas pelo 
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Brasil. Destarte, no nordeste brasileiro, a produção do espaço capitalista sucedeu-se 

obedecendo à lógica norteadora de suas ações em todo espaço periférico, somadas 

também a algumas particularidades de nossos arredores. Assim, pegando carona 

nas palavras de Araújo (2009, p. 17) poderíamos afirmar que, entre nós, somou-se 

“[...] a selvageria da acumulação do capital a dureza das intempéries climáticas”.  

No que tange a este segundo aspecto, vale mencionar que, durante largo 

espaço de tempo, em todo o Nordeste, as adversidades climáticas existentes na 

região foram vistas como fatores impeditivos e/ou inibidores do “desenvolvimento 

regional”. 

Já neste momento, ressaltamos que o uso da expressão supramencionada 

(“desenvolvimento regional”) está ligado a uma matriz teórica e política, cujo 

entendimento sobre o desenvolvimento, de modo geral, encontra-se limitado ao que 

é possível realizar-se no âmbito do capitalismo. Ou seja, o desenvolvimento é 

encarado como o próprio desenvolvimento das condições objetivas e subjetivas que 

dão sustentação a este modo de produção. Nesse sentido, ainda que possa operar 

modificações em dimensões especificas da realidade regional – como se almejava 

com a “superação do subdesenvolvimento do Nordeste” – este não é capaz de 

ultrapassar a sociedade de classes e suas desigualdades, além de todos os outros 

elementos a ela associados como o trabalho estranhado, as crises, etc. 

Por isso mesmo, Bonente (2014) anotou a necessidade de construirmos uma 

crítica que ultrapasse as visões positivas ou negativas, boas ou más, sobre o 

desenvolvimento capitalista, visões estas quase sempre associadas aos 

indicadores da renda per capta. Para ela, e para nós também, este tipo de 

desenvolvimento não comporta sentido humano algum.  

Feita esta ponderação, retomamos aos argumentos que,  ao tratar a região 

Nordeste, buscavam associar, mecanicamente, a pouca robustez econômica da 

localidade aos fatores ambientais presentes em nossas terras. A desmistificação 

desta assertiva foi possibilitada por um conjunto de reflexões, algumas delas 

proporcionadas, não sem algumas contradições, por Celso Furtado, no âmbito do 

Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN). Diante da 

realidade que saltava aos olhos, pregava o intelectual paraibano a necessidade de 

encarar o fenômeno como uma responsabilidade política e, por isso mesmo, pensar 

estratégias capazes de atuar em meio à problemática: levar a cabo um processo de 

industrialização na região seria a chave para superar o “subdesenvolvimento” e o 
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conjunto de dificuldades, de todas as ordens, espraiadas com ele. O futuro 

mostraria, com mais nitidez, as contradições dessa opção...  

Estas soluções foram apresentadas no final dos anos 1950, no embalo da 

conjuntura marcada pelo que se denominou nacional-desenvolvimentismo. Estamos 

nos referindo, aqui, à política estatal de intervenção na esfera econômica com 

objetivos de promover a industrialização nacional, naquele momento, vista como o 

caminho a ser percorrido para superar o “atraso”, o “subdesenvolvimento” e a 

pobreza, a assolar a América Latina e, particularmente o Brasil. De acordo com as 

formulações que sustentavam tal opção política, esta seria a forma de os países 

tidos como periféricos deixarem de exercer, na divisão internacional do trabalho, o 

simples papel de fornecedores de alimentos e matérias primas e começar a dar seus 

primeiros passos na direção da materialização de um modelo de industrialização 

pautado na substituição de importações.   

As ações desencadeadas no governo de Juscelino Kubitschek, na década de 

1950, certamente são bastante conhecidas. Seu famoso plano de metas, ousava 

desenvolver o Brasil “50 anos em 5”. O conhecido “milagre brasileiro”79 expresso no 

aumento do Produto Interno Bruto (PIB), na taxa de inflação favorável, dentre outros 

aspectos constituía a face aparente de uma realidade bastante difícil e complexa a 

se reproduzir nas entranhas de nosso país e do Estado Brasileiro80. 

As modificações provocadas pelas ações desenvolvidas geraram a adesão de 

diversos setores da sociedade. Na verdade, parte do apoio popular deu-se também 

devido às alterações nas condições de vida, que também constituíram força motriz 

no acirramento das contradições do ponto de vista das classes no Brasil. De um 

modo ou de outro, todo esse processo contribuiu para criação de um sentimento 

favorável ao nacional-desenvolvimentismo. É nesse contexto histórico que se 

inscreve a criação da SUDENE. 

                                                 

 

79
 O milagre Brasileiro foi um rápido período da história brasileira em que as taxas de crescimento do 

Produto Interno Bruto alcançaram notáveis patamares, interferindo no desenvolvimento da economia 
do país de diversas formas, à exemplo das taxas de inflação e do avanço de determinados setores. 
Concomitante ao avanço – apoiado, entre outras coisas, pela degradação das condições dos 
trabalhadores, via apropriação de mais valia absoluta e relativa – fazia-se presente, em nossas terras, 
um regime ditatorial responsável por punir, torturar e até mesmo matar homens e mulheres.  
80

 A dívida e(x)terna, assim designada por Arruda (1999), constitui a herança a pesar, ainda hoje, 
sobre o povo brasileiro, especialmente sobre os trabalhadores. Faz-se mister destacar ainda, que o 
crescimento alcançado não se traduziu numa melhor distribuição das riquezas para a população e, 
sim, numa maior concentração das rendas. A máxima, segundo a qual se devia esperar o “bolo 
crescer” para depois dividir, revelou-se mais uma ilusão! 
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Assim, apesar de as formulações que desembocariam na construção da 

Autarquia terem recebido apoio de órgãos governamentais e de alguns setores 

populares, que as reconheciam como interessantes e dotadas de alguma coerência, 

sofreram também severas resistências, principalmente das oligarquias locais. De 

imediato, mostrava-se como algo bastante dificultoso num contexto em que diversos 

sujeitos se aproveitavam dos benefícios trazidos pela chamada “indústria da seca”. 

No que diz respeito às particularidades da realidade potiguar, sabemos que suas 

elites, “[...] historicamente patrimonialistas, nunca assumiram a produção de riqueza 

sem que o Estado a subsidiasse ou em consórcio com o capital internacional” 

(ARAÚJO, 2009, p. 122).  

O entendimento dessa situação passa, necessariamente, pela compreensão 

de como foi se desenhando, no ir e vir da história, o processo de industrialização no 

Nordeste e, mais intimamente, no âmbito do Rio Grande do Norte – estado que 

abriga a indústria têxtil que nos serve de lócus investigativo. É o que faremos a partir 

de agora! 

Ao longo da história de desenvolvimento da região Nordeste, diversas 

culturas produtivas se alternaram, com destaque para os setores da cana de açúcar 

e do setor pecuário-algodoeiro. O açúcar, como sabemos, cumpriu um papel 

importante desde o nosso processo de colonização, especialmente nas regiões 

litorâneas, onde as condições para o cultivo de tal produto se mostram mais 

propícias. E a pecuária/algodão apresenta posição de destaque no âmbito da 

ocupação do interior dos estados.  

Do ponto de vista econômico, apoiados em dados recentes derivados de um 

documento intitulado “Perfil do RN”, disponibilizado pela Secretaria de Estado do 

Planejamento e das Finanças (SEPLAN), podemos elencar alguns aspectos que, 

historicamente, vêm dinamizando a economia potiguar.   

No setor agropecuário, o perfil chama a atenção para a expansão da 

fruticultura irrigada, sobremaneira, na região de Mossoró. Nesse cenário, os cultivos 

de mamão, banana, melão e cana-de-açúcar expressam as maiores 

potencialidades. No que tange especificamente ao setor pecuarista, o destaque é 

para a pecuária leiteira que, de acordo com o documento, é responsável por 62% 

dos produtos oriundos dos animais e, também, para o mel de abelha, cujo 

crescimento vem sendo registrado desde os anos 2000. A carcinicutura também 

precisa ser mencionada, posto que, no cenário nacional, o RN se coloca, como 
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maior produtor. Já no setor de serviços, a ênfase se volta para o comércio, cuja 

participação no PIB do Estado vem aumentando desde 2004 e, também, para as 

atividades turísticas que, ao se expandir, também acabam interferindo e, algumas 

vezes, impulsionando diversas outras dimensões deste setor, sempre conforme 

dados da SEPLAN 

No ramo industrial norte-rio-grandense, evidencia-se a produção de petróleo e 

gás, com participação de 36,7% do total da produção industrial de todo o estado. Em 

Mossoró, cidade referência na mesorregião oeste potiguar, além da produção do 

petróleo, ressaltamos também o sal marinho, responsável por 90% da produção 

nacional. Comparece, ainda, com relativo peso nesse setor, a construção civil 

(impulsionada, no período recente em virtude de Natal ter sido uma das cidades-

sede da copa do mundo) e ainda a indústria de transformação, com destaque para   

a produção de alimentos, além do expressivo ramo têxtil.  

Em virtude do direcionamento e dos limites que se nos apresentam na 

construção deste trabalho envidaremos maiores esforços no entendimento e 

compreensão deste último, por estabelecer relação direta com nosso objeto de 

investigação. 

Aqui, nossa primeira relação com a indústria têxtil deu-se no marco das 

requisições oriundas das fábricas de tecidos inglesas que, no desenrolar da 

revolução industrial, expressavam avanços na produção, criando as vias 

necessárias para a conformação de uma relação com as matérias primas produzidas 

nos diversos estados da região. 

No caso do Rio Grande do Norte (RN), em específico, merece destaque a 

cultura do algodão, cuja produção apresentava índices elevados, além da qualidade 

do produto ser, então, reconhecida nacional e internacionalmente. Em seu clássico 

estudo, “O maquinista de algodão e o capital comercial”, Clementino (1987) chama a 

atenção para os atributos positivos do nosso produto. Estes foram responsáveis pela 

geração de uma elevada demanda. Este produto advinha, principalmente, da região 

do Seridó potiguar, espaço que hoje está sendo palco das ações e direcionamentos 

do Pro-Sertão. Nesse sentido, não é de  causar estranheza o papel relevante 

ocupado pelo setor têxtil na história da região Nordeste. Assim, por um considerável 

lapso de tempo, a produção do algodão potiguar destinou-se, a suprir as 

necessidades das indústrias estrangeiras bem como da região sudeste do país, 

notadamente, as mais desenvolvidas, diga-se, São Paulo e Rio de Janeiro.  
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Com o desenrolar da crise do café ainda na primeira metade do século XX, o 

algodão passou a ser produzido em maior escala naqueles estados, suprindo grande 

parcela das necessidades que possuíam e, por isso mesmo, a demanda do produto 

advindo dos estados nordestinos foi sendo reduzida paulatinamente. Apesar da 

importância e das potencialidades verificadas nesse ramo, mesmo durante os 

maiores impulsos da industrialização, no Nordeste, e no RN em particular, nos 

limitamos a continuar exportando o algodão. 

O processo de industrialização no Nordeste e, mais ainda, no Rio Grande do 

Norte em específico, sucedeu-se a passos bastante lentos. Embora se registrem 

algumas iniciativas nos marcos do século XIX, apenas no século XX as condições se 

farão mais favoráveis e verificaremos uma maior expansão das iniciativas de 

implantação de indústrias (ANDRADE, 1981). Em geral, observamos a persistência, 

no transcurso do tempo histórico, de ranços da dependência e “subdesenvolvimento” 

que marcaram fortemente esta região, promovendo uma correlação de forças entre 

capital mercantil e capital comercial, donde o primeiro, ao sobressair-se, dificultava o 

desenvolvimento do segundo81. 

Na análise de Manoel Correia de Andrade (1981), até os primeiros anos do 

século XX a existência de uma elite político-econômica apoiada na posse de 

grandes extensões de terra obstaculizou e/ou retardou medidas com viés de 

desenvolvimento industrial. Ora, para tal segmento esta forma de organização da 

sociedade rendia-lhe diversos benefícios e, nesse sentido, fazia força para rejeitar 

quaisquer intervenções com vista a alterar esta realidade. Inclusive, um dos 

princípios defendidos por essa elite local era a ideia de que o Brasil “[...] deveria 

permanecer como um país eminentemente agrícola, dedicado a produção de 

materiais primas vegetais e minerais para a exportação” (ANDRADE, 1981, p. 22). 

Mesmo dentre os estados do Nordeste, cujo processo de industrialização já 

foi bastante demorado o Rio Grande do Norte sempre registrou uma posição de 

                                                 

 

81 Sobre esta questão, ressalta Kaio Fernandes, em sua tese de doutoramento: “Apesar da 

importância dos agentes públicos como promotores do crescimento e de uma maior participação do 

capital industrial na economia regional nordestina, não foram criados obstáculos à reprodução e 

ampliação das frações dos capitais mercantis na região, nem muito menos ao seu poder político, 

atrelados aos interesses das oligarquias regionais e locais” (FERNANDES, 2011, p. 59).  
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maior atraso, justificada, dentre outros mecanismos, pelo parco desenvolvimento 

das forças produtivas. Por isso, mesmo com as possibilidades existentes e ainda 

exploradas reduzidamente no território potiguar, do ponto de vista de potencial para 

investimentos, eles não ocorreram. Nesse sentido, no Rio Grande do Norte tivemos 

um processo de industrialização “à marcha reduzida” e pouco diversificado, ou seja, 

não contamos com uma variedade considerável de ramos produtivos dinamizando a 

economia e a sociedade. 

Nessa sentido, sabemos que entre os anos 1930/1960, em nível nacional, 

ocorria o processo de concentração e desenvolvimento progressivo de um parque 

industrial na região Sudeste do país, derivando-se daí, uma série de consequências 

econômicas e sociais para a região Nordeste, cuja situação de desvantagem 

evidenciava-se facilmente, se comparada ao dinamismo das regiões Sul e Sudeste. 

Tal discrepância não acontece por um acaso. Em verdade, inúmeros fatores 

confluíram para isso, senão, vejamos:  

 

É claro que o Sudeste, mais capitalizado graças aos elevados preços 
do café e tendo recebido grandes contingentes de mão-de-obra 
estrangeira melhor qualificada, teve crescimento mais rápido, 
obtendo condições de liderar economicamente o país na segunda 
metade do século XX (ANDRADE, 1981, p. 24).   

 

 

A distância entre estas duas regiões, do ponto de vista do desenvolvimento 

das forças produtivas, da atuação das elites, dentre outros aspectos, criou um fosso 

a chamar a atenção de sujeitos e órgãos. É nessa conjuntura que passa a se 

vislumbrar um tipo de planejamento, cujo horizonte é buscar implantar, mediante 

incentivos fiscais, a industrialização do nordeste, entendida à época, como via 

necessária para ultrapassar os percalços da região: estava dado o terreno histórico 

para emergir a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). 

Nessa altura do texto faz-se necessário chamar atenção para algo: o 

planejamento econômico da região Nordeste, e as ações derivadas direta e 

indiretamente dele, estão assentados no terreno da disputa de projetos, donde se 

materializam interesses sociais, econômicos e políticos os mais variados. Portanto, 

compreende contradições, limites e possibilidades, a depender das perspectivas que 

conseguem se sobressair em cada conjuntura histórica. Para que fique ainda mais 
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claro, ele está envolto na disputa de interesses de classes sociais distintas e dos 

projetos societários defendidos por cada uma delas.  

O alerta serve para não nos deixarmos levar pelo canto da sereia – diga-se, 

pelas determinações que nos saltam aos olhos, de maneira imediata. Estamos 

trazendo à tona estas reflexões porque, num primeiro instante, a SUDENE pode 

expor aos mais desapercebidos uma única face, qual seja: os benefícios que, em 

menor ou maior escala, foram proporcionados pela atuação da autarquia. Nutrir essa 

visão unilateral da história significaria perder a agudeza crítica e a capacidade de ir 

além da mera aparência que se nos apresenta. 

Nesse sentido, é preciso indagar: a quem o desenvolvimento das forças 

produtivas está servindo, de fato? Ora, a simples constatação do avanço dessas 

medidas não nos diz muita coisa, posto que, elas podem estar se traduzindo em 

melhorias significativas para a classe trabalhadora ou, no avesso, podem se 

constituir em uma via fundamental para a degradação e precarização dos mesmos. 

E sobre isso, somos tomados por um trecho de Marx usado por Francisco de 

Oliveira (1981, p. 17) como resposta a um de seus críticos, cujas pregações vão no 

sentido de defender que no âmbito da região Nordeste o “grande capital 

internacional-associado” estaria contribuindo para derruir as relações sociais 

fundantes da ignorância e da servidão. Vejamos:  

  

Tudo o que a burguesia [...] pode ser forçada a fazer não irá 
emancipar nem melhorar materialmente as condições sociais da 
massa do povo, o que depende não apenas do desenvolvimento das 
forças produtivas, mas da sua apropriação pelo povo. O que ela não 
deixará de fazer, entretanto, é criar as premissas materiais para 
ambos. Alguma vez fez a burguesia mais que isso?     

 
 
 

Ou seja, precisamos estar atentos ao direcionamento social e político dos 

elementos materiais que passam a existir na realidade. A burguesia não é neutra e, 

por isso, não incentivaria nenhuma atividade/ação se esta não lhe ocasionasse 

benefícios. Ora, do ponto de vista lógico, de nada adiantaria, por exemplo, construir 

um poço de água numa região onde a sede constitui um fato concreto, se o seu 

acesso, por homens e mulheres sedentos, não fosse permitido. Mas, se, na 

conformação dessa realidade, a classe burguesa pudesse tirar proveito, ela seria 

incentivada: a lógica da burguesia é o aumento de sua mais-valia. Ponto. 
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Nesse sentido, e retomando o caso da SUDENE, se, por um lado, sua 

emergência está justificada na tentativa de ultrapassar o “subdesenvolvimento” da 

região Nordeste, por outro, sabemos que “o desenvolvimento e o 

subdesenvolvimento [são] um fato histórico, decorrente da expansão do sistema 

capitalista” (ANDRADE, 1981, p. 50). Durante muito tempo, o desenvolvimento foi 

tomado como um estágio a ser alcançado, mediante a superação de outra fase: o 

subdesenvolvimento. Particularmente, era isso que pregava a Comissão Econômica 

Para a América Latina e Caribe (CEPAL), órgão que serviu de inspiração aos 

documentos elaborados pela SUDENE. Pensando dessa maneira, contudo, traçava-

se um entendimento da história como pré-determinada e não como o resultado das 

forças, sujeitos e acontecimentos que, dialeticamente, vão se processando na 

totalidade da vida social.  

Francisco de Oliveira, intelectual que, durante algum tempo tomou parte na 

equipe da SUDENE, caracteriza-a como audaciosa e afirma que, no momento de 

sua emergência, duas possibilidades estavam em jogo: uma vinculada aos 

interesses populares e outra ligada aos anseios do capital. Nessa verdadeira queda 

de braços, não seria difícil visualizar, em meio as configurações anti-democráticas 

do desenvolvimento do capitalismo brasileiro, quem venceria a disputa. Saíram 

vencedoras as forças burguesas, expressas na materialização das vontades e 

desejos do capitalismo monopolista e do Estado no Brasil (OLIVEIRA, 1981). 

Realizando uma análise histórica, perceberemos que a SUDENE ganhará 

seus impulsos germinantes com o raiar dos anos 1960. Nesse momento, ela surge 

cumprindo um papel importante – apesar de todos os entraves que não conseguiram 

ser retirados do caminho – no sentido de pensar e propor um projeto de 

industrialização para a região nordeste, com vistas a tentar ultrapassar a situação de 

subdesenvolvimento a embalar a região num novo rumo, o caminho do progresso 

social e econômico. 

Nesse sentido, a SUDENE seria o órgão incumbido de planejar e executar as 

ações necessárias para alcançar aquilo que se colocava como nevrálgico para o 

momento histórico em apreço: a industrialização do Nordeste! Com a vigência da 

ditadura, a partir de 1964, a entidade vai, pouco a pouco, perdendo a “autonomia” 

que possuía no direcionamento dos projetos e passa a se submeter aos setores 

conservadores, ocupantes dos cargos de poder. Por esta razão, afirma Pellegrino 

(2003, p. 111): “[...] não há dúvida de que a SUDENE perdeu, nessa alteração do 
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quadro político-institucional brasileiro, parte substancial de sua capacidade 

deliberativa, preceito essencial para o êxito operacional da instituição”.  

Aliás, as mudanças de direcionamento na SUDENE, foram constantes. Cada 

uma delas trazia repercussões para sociedade. Durante toda a sua existência, 

SUDENE não foi a mesma, como expõe Oliveira (1981) e, pouco a pouco, pôde-se 

observar que seu sentido maior passou a ser o de garantir, por diversos 

mecanismos, a integração do Nordeste ao mercado nacional.   

Certamente, esse processo de “integração”, que envolve também o estado do 

Rio Grande do Norte, já vinha ocorrendo no período anterior às atividades 

desencadeadas pela autarquia, sobremaneira, com a disponibilização das matérias 

primas necessárias para outros Estados, notadamente, os do Sudeste. Mas, com as 

intervenções da Superintendência, há um maior aprofundamento e expansão dos 

patamares tecnológicos dos ramos industriais já existentes, sem apresentar 

necessariamente a preocupação de incentivar a emergência de novos ramos e sem 

conseguir amenizar empecilhos centrais para provocar maiores avanços na região 

em sua totalidade. Por exemplo, a não conseguiu se realizar a redistribuição de 

terras, enfrentando, assim, a questão agrária, aspecto que constava em seus  

documentos orientadores. 

Na esteira das reflexões produzidas por Araújo (2009), é preciso mencionar 

que, apesar da importância da SUDENE nas ações com vistas a redução dos 

desequilíbrios regionais, a maioria dos projetos contemplados com os recursos da 

entidade, nos estados da região Nordeste (com exceção da Bahia) estavam ligados 

aos setores que já apresentavam um histórico de desenvolvimento. Nas palavras do 

autor: “[...] foram contemplados com maiores montantes de investimento os setores 

de sempre, com relevo para o têxtil, mas também para o de vestuário e calçados e o 

de minerais não-metálicos” (ARAÚJO, 2009, p. 110).   

Como a tradição no setor têxtil norte-rio-grandense datava de longo período, 

criou-se uma série de expectativas para o impulsionar  o mesmo, com a criação de 

um parque industrial nessa área. Esse era, inclusive, um desejo das elites locais que 

foi “ouvido”, tanto que, na década de 1970, criou-se, com apoio e incentivo da 

SUDENE, um polo têxtil e de confecções, com o objetivo de aproveitar a 

potencialidade na produção de algodão já registrada no território potiguar (SILVA, 

2008). Não por acaso, datam deste período o surgimento de diversos 

empreendimentos industriais na área e, dentre eles, a Casa de Costura que, nesse 
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período, se encontra mais estruturada, robustecida, posto já haver galgado passos, 

enquanto tal, desde 1956. A princípio em Recife (PE), sendo transferida, dois anos 

depois, portanto em 1958, para Natal (RN). Nos anos 1990 será novamente 

transferida, desta vez para Extremoz (RN), onde permanece instalada até os dias 

atuais.  

Com o direcionamento dos investimentos realizados, a realidade mostrou-se 

adversa. Diversos fatores, dentre os quais parece ser mister destacar a arcaica 

estrutura de tecnologias presentes no Estado, principalmente quando comparadas 

àquelas já existentes nas regiões mais desenvolvidas, acabaram fadadas  à ruína. 

De acordo com as investigações de Araújo (2009), a falta de entendimento, por parte 

dessas elites, que os investimentos desacompanhados de uma proteção maior não 

bastaria para o êxito do plano, fez com que a grande maioria das indústrias fosse 

engolida pelos grandes grupos dos outros estados e com que os empresários 

potiguares fossem progressivamente arruinados. Em verdade, ainda segundo o 

referido autor, apenas uma indústria Têxtil conseguiu resistir a esta entrada de 

capitais advindos de outras regiões. Em resumo: “[...] não dispondo de caixa nem de 

incentivos nos montantes capazes de permitir uma maior resistência frente aos 

grandes capitais ‘forâneos’ foram açambarcados por estes últimos” (ARAÚJO, 2009, 

p. 120). 

Diante dessa realidade de instabilidade das indústrias locais, no Nordeste, em 

geral, e no RN, mais particularmente, podemos entender a elevada rotatividade de 

mão de obra dos trabalhadores nesse universo produtivo. Ora, sem os êxitos 

esperados, as indústrias terminaram, muitas vezes, por fechar. Além deste aspecto, 

em seu estudo, Ferreira (1997) aponta que, na gênese do desenvolvimento industrial 

potiguar, era comum, aos menores sinais de chuva, que o operariado nascente 

fugisse das fábricas na direção do cultivo de produtos nas terras. Isso porque, a 

inserção nesses espaços, criava, nos nordestinos, uma antipatia, pelo próprio modo 

como o sertanejo, culturalmente, forjou sua vida no campo. No dizer da autora: “A 

fábrica não era vista com simpatia porque a inserção nela implicava modificações 

irreversíveis num modo de vida tradicional, sua aceitação somente acontecia quando 

lhes parecia impossível a sobrevivência” (1997, p. 70). 

Na década de 1980, temos uma particularidade no âmbito do Nordeste e do 

Rio Grande do Norte. Nesses estados, este foi o momento em que o 

desenvolvimento industrial começou a mostrar os primeiros resultados em 
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decorrência dos investimentos realizados nos anos anteriores, não apenas pela 

SUDENE, mas também pelo II Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN). Assim, 

com suas devidas particularidades, foram promovidas iniciativas estratégicas, com 

vistas a desenvolver a região, mediante o incentivo à industrialização local. 

Deste modo, as ressonâncias da crise mundial são contidas, em alguma 

medida, pelos resultados de todas as ações mencionadas. De acordo com Araújo, 

nesse momento histórico, “[...] aquelas economias atingiram o estágio de 

amadurecimento dos investimentos realizados pelo Estado Nacional e demais 

agentes desenvolvimentistas (capitais privados e governo do estado) em suas 

economias” (2009, p. 137). Realizando uma comparação da taxa média de 

crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) nos Estados do Nordeste e no Brasil, em 

geral, no lastro temporal que compreende as décadas de 1980, 1990 e 2000, Silva 

(2008) comprova serem as médias de crescimento do PIB do Rio Grande do Norte 

superiores às médias existentes  tanto na região, quanto no país, como se pode 

verificar na tabela reproduzida abaixo: 

 

TABELA 01 – Taxas médias anuais do crescimento do PIB – RN, NE e BR (%) 

 

Unidades 
Períodos 

1970/1980 1980/1990 1990/2000 1970/2000 1971/2000 

Rio Grande do Norte 12,1 3,2 4,3 6,5 3,7 

Nordeste 10,5 2,7 2,8 5,3 2,6 

Brasil 10,3 2,0 2,6 4,9 2,8 

        Fonte: Silva (2008) 
 

 

Assim, os números positivos em relação ao PIB demarcam uma ruptura com 

o universo débil e retrógrado que acompanharam o desenvolvimento econômico do 

Rio Grande do Norte, entre o período de 1960 e 1970. Por isso, quando a crise 

explodiu no cenário internacional (Cf. item. 2.2), estávamos colhendo os frutos 

proporcionamos pelo conjunto de intervenções realizadas anteriormente em nossas 

regiões. Como elucida Fernandes: 

 

As contribuições do setor público, estadual e, principalmente federal, 
ainda iniciada pelos incentivos fiscais da SUDENE, contribuirão para 
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que os segmentos da indústria extrativa mineral, principalmente a 
modernização dos processos de extração da sheelita e do sal 
marinho, ainda no final dos anos 1960, e a criação de um polo têxtil e 
de confecções, como também uma agricultura de exportação 
comandassem as transformações na economia do Estado 
(FERNANDES, 2011, p. 53). 

 
 

A citação nos sintoniza com os primeiros frutos colhidos no território potiguar, 

em decorrência de todas as sementes que foram plantadas pelo setor público. Mas, 

para que a “safra” continuasse a ser positiva, ou seja, para que seguisse produzindo 

os resultados esperados, era preciso continuar se cercando dos cuidados 

necessários para que ela se desenvolvesse e progredisse; diga-se, era preciso 

continuar sendo contemplada pelos recursos financeiros provenientes das mais 

diversas instâncias e programas. A questão é: Como garantir esse repasse em um 

momento de crise? 

Antes de prosseguir com os desdobramentos da nova conjuntura, 

gostaríamos de ressaltar uma questão: em que pese todo o progresso verificado do 

ponto de vista do desenvolvimento econômico, traduzido na expansão dos níveis de 

industrialização é preciso não perder de vista que, do ponto de vista social, as 

avanços não se manifestaram no mesmo ritmo, dado persistirem ainda índices de 

desigualdades em diversos aspectos, com repercussões, inclusive, para os modos 

de ser e existir da classe trabalhadora regional. 

Voltando à nossa indagação inicial, sabemos que em momentos de crise há 

sempre uma reorganização e um redirecionamento nos gastos, com vistas a superar 

os entraves da economia. E, como já era de se esperar, se nos anos 1980 

verificamos um crescimento do Nordeste e do Rio Grande do Norte, a partir dessa 

década, com os cortes e restrições financeiras que passavam a rondar a economia, 

a SUDENE foi sendo impactada, do ponto de vista da redução nos recursos 

disponíveis e, consequentemente, na quantidade de projetos que poderiam ser 

desencadeados.  

No que se refere ao setor têxtil, para o qual queremos destinar mais atenção, 

de acordo com Fernandes (2011), a crise dos anos 1980 o abalou, tanto no Rio 

Grande do Norte, como também em sua projeção nacional. Ainda assim, malgrado o 

acontecimento, continuou demarcando um papel importante no conjunto da 

economia potiguar.  
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Em sua pesquisa, Marconi Gomes da Silva (2008), apoiado em outras 

investigações, chama atenção para esta assertiva, enfatizando o caso do ramo têxtil. 

Em suas palavras: 

 

 

Quanto a indústria de transformação, deve-se enfatizar que, embora 
se costume fazer alusão à reestruturação industrial no Brasil na 
década de noventa, no Rio Grande do Norte esse processo foi 
iniciado na década de oitenta com a chegada de grandes grupos do 
setor têxtil e de confecções. Um caso paradigmático disso foi a 
compra da empresa Seridó pela Coteminas, no ano de 1984. A 
reestruturação então posta em curso em 1985 consistiu 
fundamentalmente na manutenção dos equipamentos existentes e na 
implantação de uma nova gestão da força de trabalho que implicou a 
imediata dispensa de 1.360 trabalhadores num universo de 1.800, 
sendo 540 remanescentes escolhidos segundo o critério da ‘ficha 
limpa’ (SILVA, 2008, p. 158). 

 
 
 

 Como se pode depreender da citação exposta, o processo de reestruturação 

produtiva opera inflexões para a classe trabalhadora, que contribuírem diretamente 

com a desestruturação do mercado de trabalho. Ademais, verificamos que as formas 

de gestão da força de trabalho mantêm-se, atualmente, conservando alguns 

elementos deste período, somados a outras formas e estratégias encontradas pela 

empresa. No que tange especificamente ao setor têxtil, merece destaque a 

expansão da terceirização dos serviços e a expansão de formas de trabalho 

marcadas pela informalidade, situação essa que vem se alastrando, 

progressivamente, até os dias atuais, como se pode comprovar mediante todas as 

investidas.  

Na década de 1990, sob os auspícios do neoliberalismo e de todos os 

ordenamentos incentivados pela doutrina teórico-política que o rege, verificamos 

uma queda considerável nos índices do PIB nordestino e norte-rio-grandense, se 

tomados em comparação com aqueles registrados em 1970 ou mesmo nos anos 

1980. Mas, mesmo com a queda significativa é preciso registrar que as taxas ainda 

se apresentavam superiores em relação aos números apresentados pelo Nordeste e 

pelo Brasil, como se pode atestar observando a tabela 01. Nesse momento histórico, 

de acordo com Silva (2008), o capital privado, sempre bem zelado pelo Estado, além 
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de grupos e segmentos locais, exerceram um papel central para a obtenção destes 

índices econômicos. 

No rumo dos acontecimentos disseminados pela conjuntura neoliberal e, 

particularmente no âmbito do Rio Grande do Norte, verificamos uma ampliação da 

chamada “guerra fiscal”, num contexto de esgotamento do modelo de 

desenvolvimento industrial até então vigente e de crise do desenvolvimentismo, 

incentivando-se os estados locais a assumirem as responsabilidades por alterar o 

quadro dos baixos níveis de industrialização, da ampla concentração dos 

investimentos na região metropolitana e dos elevados índices de desemprego, 

permitindo a geração de renda e um progresso tecnológico. A guerra fiscal toma 

corpo com a política de subsídios, em geral mediante a redução de impostos e, 

especialmente, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 

daquelas empresas que aceitam se inserir em determinadas regiões.   

Em nosso estado, essa guerra aconteceu  ancorada no Programa de Apoio à 

Industrialização do Rio Grande do Norte (PROADI), que se caracteriza como um 

mecanismo de atração de capitais, ou seja, a ideia é se mostrar o território atrativo 

para que os industriais sintam-se interessados em realizar investimentos na região. 

Os impactos desse fenômeno se fazem sentir por todas as partes. A princípio, 

elencaríamos o conjunto de políticas sociais materializado com os recursos 

provenientes dos impostos, redução ou mesmo isenção do ICMS, significando o 

abandono também de ações desenvolvidas na área de interesse social. Ademais, 

com o acirramento da guerra, o capital vai nutrindo maiores possibilidades de 

adequar a realidade sempre de acordo com seus interesses – e nós já sabemos 

quais  são: tudo para o capital, quase nada para o social. Ressaltemos que, ao nos 

reportarmos à dimensão do social, estamos nos referindo ao atendimento das 

verdadeiras necessidades humanas e não aos direcionamentos que vêm sendo 

efetivados pelo Banco Mundial (BM), em sintonia com as formulações de Amarthya 

Sen, para quem a expansão das capacidades e liberdades, diga-se, a superação de 

algumas necessidades pontuais dos homens e mulheres  ocorre, nessa lógica, a 

partir da disseminação de políticas de cunho assistencialista,  tidas, como a 

verdadeira emancipação humana.  

Mesmo assim, diversos analistas envidaram esforços no sentido de tentar 

convencer da importância do PROADI para que o Estado atingisse melhorias 
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substanciais no processo de industrialização. Em meio a estes argumentos, Araújo 

(2009) nos leva a refletir sobre alguns aspectos. Para ele, cabe analisar: 

 

1º) se realmente o PROADI serviu como elemento propulsor da 
industrialização do Rio Grande do Norte ou se, simplesmente 
contribui para garantir a acumulação privada no estado a partir da 
crise dos anos de 1980 aos dias atuais; e, 2º) se tal processo de 
industrialização tem criado e mantido novos postos de trabalho no 
estado e contribuído para a elevação da renda (ARAÚJO, 2009, p. 
204). 

 
 
 
 Respondendo às indagações, o referido autor ressalta que a industrialização 

não foi embalada por uma mudança no perfil industrial existente na região, posto 

que se verificou, tão somente, um aprofundamento dos segmentos tradicionais já 

existentes no estado – com destaque, mais uma vez, para o setor têxtil. E, em 

relação à criação dos empregos, o autor a comprova, mas afirma a necessidade de 

ter cautela e verificar a custa de quê foi possível tal aumento (ARAÚJO, 2009). De 

modo geral, assistimos aos direcionamentos macroeconômicos interferindo nos 

rumos que segue a industrialização no Estado.  

No tempo recente, circula entre nós o debate do chamado 

neodesenvolvimentismo. Não há consenso teórico entre os diversos analistas que 

tem se colocado para estudar a referida temática82. Em geral, a recorrência a este 

termo serve para pretende indicar, na particularidade brasileira, o conjunto de 

mudanças processadas no modelo de desenvolvimento socioeconômico do país 

com o ingresso de Lula da Silva na presidência da república.  

Na análise de Boito Jr, embora sejam perceptíveis as mudanças entre 

neoliberalismo e neodesenvolvimentismo, não se trata de um corte absoluto com 

este primeiro, mas de uma mudança nesse sistema que não anula as contradições 

próprias da dinâmica do capitalismo flexível. Trata-se, em verdade, “[...] do 

desenvolvimento possível dentro do modelo capitalista neoliberal periférico” (BOITO 

JR. 2012, p. 69). 

                                                 

 

82
 Um bom debate sobre a temática pode ser encontrado na Revista Serviço Social & Sociedade 

número 112. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0101-
662820120004&lng=pt&nrm=is. Acesso em: 07 Jun. 2015. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0101-662820120004&lng=pt&nrm=is
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0101-662820120004&lng=pt&nrm=is
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Assim, nesta década neodesenvolvimentista, , de um lado, observamos a 

continuidade e aprofundamento de alguns princípios neoliberais, como por exemplo, 

a reforma tributária (Março de 2003), a manutenção das taxas de superávit, via 

Desvinculação de Receitas da União (DRU) ou ainda a conformação das Parcerias 

Público-Privadas (PPP), como explanamos em outro momento (TRINDADE, 2013), 

do outro lado e concomitantemente, vemos iniciativas mais democráticas, dentre as 

quais poderíamos citar a redução nas taxas de desemprego, a expansão da política 

de assistência social, o aumento nos níveis de salário mínimo e os direcionamentos 

para a indústria nacional. 

Nesse sentido, merecem destaque os desdobramentos singulares desse 

processo para o Nordeste em geral e para o Rio Grande do Norte, mais 

particularmente. Em matéria veiculada no jornal Estadão, diz-se: “Safra do Nordeste 

supera a do Sudeste pela 1ª vez em 41 anos83”. E este não é um acontecimento 

apartado desse modelo de desenvolvimento em curso. Inclusive, de acordo com 

Boito Jr. (2012, p. 69) uma das novidades do neodesenvolvimentismo reside no fato 

de que o mesmo: “[...] concentra-se nos setores de processamento de produtos 

agrícolas, pecuários ou de recursos naturais e, no caso da indústria de 

transformação, está focado em segmentos de baixa densidade tecnológica”.  

Assim, como se pode depreender, os rumos do Nordeste, enquanto produtor 

e exportador de gêneros e produtos diversos se vê afetado por essa dinâmica, nos 

pontos mais positivos que ela pode acarretar, mas, também, pelas contradições e 

disputas de interesses que se processam dialeticamente entre os setores da frente.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

83
 Disponível em: http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,safra-do-nordeste-supera-a-do-

sudeste-pela-1-vez-em-41-anos,1685979. Acesso em: 07 Jun. 2015. 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,safra-do-nordeste-supera-a-do-sudeste-pela-1-vez-em-41-anos,1685979
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,safra-do-nordeste-supera-a-do-sudeste-pela-1-vez-em-41-anos,1685979
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4.2 – Um passeio pela Casa de Costura... 

 

Durante os anos que compreenderam nossa inserção no mestrado, nutrimos 

o desejo de realizar uma visita junto à fábrica Casa de Costura. Apesar de ter 

consciência da dificuldade desta investida. Sabíamos que, por meio dela, 

poderíamos nos deparar com diversos elementos e que a nossa compreensão da 

realidade estaria mais enriquecida pela possibilidade de defrontarmo-nos com as 

minúcias e particularidades que pudessem ter passado despercebidas nos outros 

mecanismos utilizados para a investigação. Mobilizamos, durante esse tempo, as 

vias que se apresentavam como possíveis, todavia, infelizmente, nenhuma delas foi 

suficiente.  

Quando ainda da qualificação de nosso trabalho, o professor Marcelo Braz 

fazia uma analogia entre a fábrica e a caixa preta de um avião. Em nosso caso, 

todavia, o difícil não seria encontra-la, mas abri-la para conhecer seus mistérios. 

Realmente, a indústria capitalista guarda, em si, muitos segredos e é por isso 

mesmo que seu acesso se torna tão difícil. A dificuldade em reconstruir a trajetória-

histórica é evidente e isto é ressaltado, inclusive por Silva (2011) que, em seus 

estudos de doutoramento, evidenciou as dificuldades em reconstruir a história de 

uma grande empresa do ramo têxtil potiguar. 

Nesta parte da dissertação, pretendemos sistematizar algumas informações, 

tanto sobre a história, quanto sobre a estrutura e funcionamento da Casa de 

Costura, em seus diversos setores. Para discorrer sobre a trajetória histórica da 

empresa estamos apoiados, fundamentalmente, nos estudos de alguns sujeitos, 

bem como nos escassos dados disponíveis nos veículos de comunicação.  

Assim, até o final dos anos 1950, a Casa de Costura, tal como a conhecemos 

hoje, não existia. Anterior a este período, data a existência das chamadas 

“fabriquetas”, ou seja, das unidades produtivas de pequeno porte, no geral, 

embaladas pela produção doméstica e baseadas na informalidade do trabalho. 

Naquele momento histórico, como é fácil prever, o alcance das peças produzidas 

não conseguia ir além de alguns estados nordestinos, realidade bastante diferente 

da que se sucede nos dias atuais, quando a produção ganha todo o território 

nacional. Antes de dar seus primeiros passos como grande empresário do ramo 

têxtil no território potiguar o fundador do grupo Casa de Costura dedicou-se, dentre 
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outros ofícios, à atividade de mascate, fato este que lhe possibilitou acumular 

recursos financeiros para ingressar de modo mais estruturado e seguro, no âmbito 

do mercado industrial-têxtil.  

Apesar de já terem uma loja na Cidade do Natal e de, posteriormente, 

mediante os avanços possibilitados pela própria onda favorável do setor na 

realidade brasileira, expandirem sua atuação no segmento varejista, seus 

responsáveis resolvem se estabelecer na cidade de Recife, por volta dos primeiros 

anos da década de 1950. De acordo com os estudos de Silva (2011), algumas 

hipóteses podem ser levantadas para explicar a escolha por tal cidade, dentre elas 

figura a própria dinamicidade do polo têxtil, expressa no conjunto de tecnologias 

disponíveis, na existência de um mercado consumidor mais amplo, dentre outros 

aspectos que, tomando-se por base uma economia ainda incipiente como a norte-

rio-grandense, se mostravam como mais atraentes e propícios.  

Nesse contexto, é preciso mencionar algo: em terras tupiniquins, mesmo que, 

direta e indiretamente os efeitos provocados pela Segunda Guerra Mundial – leiam-

se a urbanização e a implantação de determinadas iniciativas de cunho empresarial 

– tenham contribuído para impulsionar algumas atividades daqueles sujeitos que, 

posteriormente, estruturariam a Casa de Costura, o êxito de tais atividades estava 

limitado pela própria vigência da Guerra. Nesse sentido, “Com seu término, as 

condições do comércio varejista em Natal passam a sofrer forte oscilação e se 

revelavam pouco promissoras para as primeiras empresas desta família” (SILVA, 

2011, p. 134). Daí, as investidas terem se direcionado para Recife.   

Ainda segundo o autor supramencionado (Op. Cit.), esse impulso foi 

fundamental para que os então jovens empresários conseguissem reunir as 

condições fundamentais para lançarem-se de volta ao Rio Grande do Norte, como 

empresários do ramo têxtil. 

Assim, entre os anos 1960/1970 verificamos uma expansão rápida e 

acentuada da empresa Casa de Costura. Data de 1959 a inauguração da primeira 

fábrica na Cidade do Natal, com extensão de 2.700m². Pouco tempo depois, 

registramos o surgimento de outras fábricas em Fortaleza ao mesmo passo em que 

consuma a modernização da fábrica já existente. Atualmente, as unidades fabris de 

Fortaleza concentram toda a produção de Jeans, enquanto, no polo do Rio Grande 

do Norte ocorre a especialização, com a  fabricação das roupas em malhas, com 

destaque para a camisa polo.  
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Mas, a rapidez com que a Casa de Costura vai se expandindo não se deve a 

obra do destino. Sem esquecer algumas formas e tomadas de decisões que 

caracterizam muito particularmente este grupo, como é o caso da gestão familiar, 

não podemos perder de vista que, nesse momento, o nordeste encontrava-se sob os 

direcionamentos da SUDENE para a implementação de uma política de 

industrialização direcionada, sobremaneira, para ramos tradicionais da região, a 

exemplo do setor têxtil, como explicado no item anterior (Cf. item 4.1). Nesse 

sentido, a consolidação da Casa de Costura foi também possibilitada pelo conjunto 

de mecanismos e incentivos financeiros oferecidos pelo Estado aos empresários e 

grupos econômicos estabelecidos na região. Como enfatiza um estudioso do grupo: 

“Isto foi fortemente decisivo para o ingresso da família [...], no rol das elites 

empresariais do setor têxtil nos anos 1970 e a permanência de suas empresas no 

RN na década posterior” (SILVA, 2011, p. 143). 

A partir de então, o grupo econômico, reproduzindo-se de modo particular, por 

meio das diversas frentes (cadeias produtivas) possíveis no ramo têxtil, galgou 

passos rumo à nacionalização. E, atualmente, Tem grande peso na confecção de 

vestuário da América Latina, investindo em pesquisa, criação, desenvolvimento e no 

processo de distribuição - com uma produção de quase 185.000 peças por dia.  

Feitas estas breves considerações sobre a história da empresa, buscaremos, 

agora, “adentrar” em seu interior, a fim de explicitar sua estrutura e funcionamento. 

Os registros ora expostos são provenientes, das entrevistas realizadas, das 

informações registradas em diário de campo e de pesquisas realizadas na internet . 

Nela, consta uma série de fotografias do lócus, que serão aqui utilizadas como forma 

de expor e ilustrar, ainda que limitadamente, a estrutura e dinâmica da fábrica.  

Em todas as fotos se evidencia o amontoado de pessoas, um verdadeiro 

formigueiro humano de mulheres e homens defronte suas máquinas a produzir 

incessantemente. A estrutura física da unidade fabril parece estar marcada por uma 

dualidade. Vista de fora, a indústria exala um ar de modernidade. Contudo, ao 

mergulhar dentro do espaço, a impressão é de que estamos diante de um imenso 

galpão, assentado em uma estrutura física bastante simples.  

Em tempos de desterritorialização da produção, a simplicidade das fábricas, 

sempre prontas para serem montadas e desmontadas de acordo com o dinamismo 

da economia em cada região onde se abrigam não é novidade, muito embora, no 

caso particular da Casa de Costura, a concentração das empresas em apenas duas 
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cidades  e o largo período de existência que possuem, não pareça apontar para isto. 

De todo modo, algo é certeiro: O “belo” está à vista de todos, mas a terrível situação 

das condições e relações de trabalho dos homens e mulheres que ela “guarda” não 

se mostra com a mesma facilidade.   

 

 

Imagem 03 – Um formigueiro humano 

 

             Fonte: http://eliasjornalista.com 

  

 

Milhares de aparelhos produzem um som insuportável que, certamente, fica 

martelando no juízo dos trabalhadores durante o período de sua jornada de trabalho. 

Do ponto de vista objetivo não há conforto. Se observarmos a estrutura física 

veremos que o teto é constituído de uma espécie de brasilit, um material que 

absorve bastante calor. Além disso, as inúmeras lâmpadas acesas também 

contribuem para exponenciar, ainda mais, este efeito. Ora, numa localidade marcada 

por elevadas temperaturas durante a maior parte do ano, portanto, este calor se alça 

consideravelmente, afetando todos os que estão no espaço. Em outro momento da 

dissertação (Cf. item 2.2; 3.3), mencionamos casos de desmaios ocorrendo e, 

muitos deles, justamente em virtude das altas temperaturas registradas no ambiente. 

Em uma publicação no perfil da Casa de Costura no facebook, a empresa 

parabenizava seus funcionários pelo primeiro de Maio (dia do trabalhador). Em meio 

a uma série de comentários, um nos chamou especial atenção. Segue:  
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“[...] tbm me orgulho em fazer parte desta empresa, mas por favor 
facam algo por nos, o calor ai ta insurpotavel... Funcionario feliz 
produz mais!!!!!!”84 
 
 

 

 Essa situação é ainda agravada para aqueles operários que se encontram 

exercendo suas atividades no setor de acabamento e, mais especificamente, na 

tarefa de engomar as roupas antes de encaminhá-la para as lojas. Isto porque, 

nesse caso, além do calor natural, proveniente do clima e da maneira como a 

indústria está estruturada fisicamente, soma-se o vapor oriundo do processo próprio 

de engomar. Nesse sentido, é emblemática a afirmação de um trabalhador  

 

“[...] a dificuldade da gente, quem questiona muito assim era mais a 
parte assim.. é... da quentura, né? Porque lá como é a parte do 
engomado, a gente trabalha na parte do vapor ai num tinha muita 
ventilação...” (SAM LEHRER). 

 

A ventilação é reduzida às venezianas existentes no local. Não há ainda, 

outro mecanismo para amenizar o calor que gera tanto desconforto nos 

trabalhadores85. E não se trata apenas de uma questão do nível de produtividade, 

como sugere a fala transcrita, mas, trata-se principalmente da qualidade de vida 

desses sujeitos. 

 

“A questão do calor, tbm... olhe... questões ambientais, assim.... [...] 
o barulho! O calor... ei, época de calor, gente é de morrer... desmaia 
gente! Desmaia gente, assim, desmaia! É... ei.. olhe... tem pessoas 
lá que anda com uma toalhinha... ai molha a toalhinha e bota aqui no 
pescoço, ó, pra poder trabalhar... pra vê se dá um alivio da quentura, 
[...] pra poder trabalhar, porque é muito quente!” (ANNIE ROSEN). 

  

 

No que tange à questão do conforto, observamos ainda que o espaço 

ocupado por cada trabalhador é bastante exíguo. Cada um deles tem uma pequena 

área, constituída pura e simplesmente do espaço suficiente para desempenhar suas 

                                                 

 

84
 https://www.facebook.com/156496601087999/photos/pb.156496601087999.-

2207520000.1428673031./649600815110906/?type=3&theater 
85

 A partir de maio do corrente ano, iniciou-se, no âmbito da indústria, a abertura de alguns “janelões”, 
mas a medida ainda se mostra insuficiente, de acordo com as impressões de alguns operários. 



222 
 

atividades. Vivem, assim, encurralados pelas próprias máquinas, que os cercam em 

todas as direções. Não podem “sair da linha”, ou seja, devem andar conforme o 

embalo da empresa. Os fios (como pode ser mais bem observado na Imagem 03) 

também fazem parte do cenário da indústria, dando uma impressão de um 

emaranhado constante... 

A descrição feita por Annie Rosen é ilustrativa dessa realidade. Em sua fala, 

ela relata as impressões que teve ao chegar à Casa de Costura, em seu primeiro dia 

de trabalho. Vejamos: 

 

“É como se fosse um depósito de pessoas, eu tô sendo sincera com 
você, eu tô dizendo porque eu vivenciei isso [...] Quando eu cheguei 
na [Casa de Costura], quando eu vi aquilo, assim, a sensação que 
você tem... porque é muito fio sabe? Eu num sei se hoje é assim, 
quando você chega... [...] noooossa no primeiro dia ali foi... eu já 
tinha trabalhado noutras, mas num era daquela maneira, era.. sei lá é 
diferente eu acho que quanto mais se moderniza, mais as coisas 
ficam [piores]... gente... quando eu cheguei lá que, foi no final do... 
cheguei né, aqueles fios todos assim né? (ANNIE ROSEN) 

 

 

Annie Rosen trabalhou na empresa os anos 2000. Na fala, ela diz não saber 

se aqueles fios que dominaram sua visão ao se deparar, pela primeira vez, com a 

fábrica, continuavam ou não existindo. As imagens nos comprovam que eles 

continuam, sim, fazendo parte do cotidiano dos trabalhadores.  

Na fala de nossa entrevistada, aparece ainda uma espécie de estranhamento 

face à situação em que a empresa se encontra, mesmo diante da “modernização”. 

Percebemos que, para ela, tal modernização deveria expressar uma melhoria nas 

condições e relações de trabalho no universo da empresa. Infelizmente, a realidade 

não é esta. Nos marcos de aprofundamento das crises do capital, modernizar 

significa, tão somente, encontrar formas de aumentar as taxas de lucratividade da 

empresa o que têm correspondido, sempre, a emersão e/ou aprofundamento de 

formas de trabalho cada vez mais precarizadas.  

Interessante observar também algumas nomenclaturas utilizadas pelas 

operárias para descrever o ambiente de trabalho. Annie fala em um “depósito de 

pessoas”, o que nos soa como uma tentativa de demonstrar a perda da humanidade 

dos sujeitos naquele ambiente, já que, como sabemos, um depósito é um espaço 

destinado, no geral, a acomodar mercadorias ou a utensílios velhos/com pouca 
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utilidade. Por sua vez, Rosey Safran faz uma analogia ainda mais forte para 

qualificar o espaço em que desenvolvia suas atividades. Para ela, trata-se de um 

“matador”, e ela nos explica o porquê disto: 

 

“Olhe, era bem organizado lá, os setores... o matador era bem 
organizado... [O matador?] É, por que ali, meu filho, quem num sai 
dali... quase todo mundo que sai dali, sai com problema... problema 
de estresse, sistema nervoso...” (ROSEY SAFRAN) 

   

 

A fala acima transcrita é impactante, mas demonstra as impressões, apoiadas 

na própria vivência de uma trabalhadora que, objetiva e subjetivamente, sentiu-se 

afetada pela dinâmica das relações de trabalho estabelecidas. Mais cruel ainda, 

especificamente no caso de Rosey (e que, certamente, se estendeu e se estende, 

ainda hoje, para tantas outras), é que, mesmo fazendo esta análise de seu ambiente 

de trabalho, ou seja, mesmo sabendo que ele a prejudicava acentuadamente, ela 

não tinha para onde ir. Necessitou, assim, se submeter ao “matador” e só saiu lá 

porque a demitiram, alegando que ela não conseguia atingir as metas de 

produtividade estabelecidas. 

Tal relato contrasta, em alguma medida, com a fotografia que se segue.   

 

Imagem 04 – Por todos os lados, máquinas! (E sorrisos?) 

 
                Fonte: http://eliasjornalista.com 
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 Nela, nos deparamos com um grupo de trabalhadores e podemos verificar 

que, alguns deles, estão um pouco sorridentes. Certamente, por tudo o que 

conseguimos sistematizar com as falas das entrevistadas, bem como com os outros 

mecanismos de pesquisa utilizados para a produção de dados, sabemos que esta 

não é uma cena comum. E, aqui, aproveitamos para fazer uma ponderação sobre os 

limites que a forma encontrada para fazer a caracterização da empresa contém. A 

fotografia reflete um momento específico e, por si só, não consegue trazer à tona as 

contradições que embalam os sujeitos e os fenômenos, em geral. De todo modo, 

ainda que não possamos, por meio delas, analisar a realidade em maior 

profundidade, temos pistas interessantes, importantes e capazes de nos fazer 

caminhar nessa direção. 

Como é possível observar na Imagem 02 ou ainda na imagem 07, a fábrica 

possui uma grande extensão física. Ao todo, são 150.000 m². A imagem abaixo tenta 

demonstrar sua dimensão e forma de estruturação nos departamentos que a 

conformam. 

 

Imagem 05 – Croquis da Casa de Costura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                          Fonte: Elaboração própria 
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Por isso, a necessidade de um veículo para percorrê-la. Além desses 

“carrinhos” que podem ser visualizados na Imagem 06, são utilizados também 

motocicletas e bicicletas para atender a mesma necessidade de locomoção no 

interior da unidade fabril. Contudo, nem todos têm acesso a eles. Não há veículo 

para os trabalhadores que, nessa situação, têm que sair da unidade para o 

restaurante, por exemplo, a pé! Certamente, este fator aprofunda as dificuldades 

relatadas anteriormente pelos trabalhadores, no que se refere ao tempo destinado 

para almoço. E, apesar de não termos informações sobre a quantidade de banheiros 

lá existentes e sobre as distâncias que precisam ser percorridas para alcança-los, 

cremos que as dificuldades se materializam para os operários de modo semelhante. 

 

Imagem 06 – Percorrendo a empresa 

 
     Fonte: http://eliasjornalista.com  

 

 

A Casa de Costura não se ocupa apenas da costura das peças de roupa. Ela 

também produz parte dos tecidos requisitados pela indústria, mais precisamente 

aqueles utilizados na confecção das vestimentas.  

No setor responsável pela produção das malhas, os operários trabalham com 

duas máquinas, quais sejam: Orizio e Fukuhara (Cf. Apêndice C). Elas produzem 

tipos diferentes de malha: a primeira, italiana, produz à meia-malha, ou malha crua e 

a segunda, japonesa, gera o piquê-duplo (usado nas camisas de tipo polo). Assim, 
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no interior da indústria, mediante exploração da força de trabalho humano e com a 

utilização dessas máquinas e equipamentos tecnologicamente rebuscados, as fibras 

geram os fios e estes, por sua vez, dão origem aos tecidos. Esse processo de 

transformação do fio em tecido ocorre no setor de malharia. 

No setor têxtil/malharia, perduram algumas questões presentes em outros 

setores da indústria, em geral, mas, obvio também existem algumas 

particularidades. Há nele, por exemplo, a exigência das metas de produtividade. 

Contudo, neste caso, elas não se realizam exclusivamente pela disposição ou 

destreza dos trabalhadores e, sim, em função do desempenho de algumas 

máquinas. As “máquinas ruins” eram, no dizer de Jacob Klein, o motivo de 

determinadas pessoas não alcançarem as metas. Este mesmo entrevistado afirma 

que o trabalho era bom por haver uma “’estabilidade’”, mas, ao mesmo tempo, nos 

relata o grau de exploração que passavam até pouco tempo antes: 

 

“[você assumia] mais de uma função, não existia uma disciplina, por 
exemplo, eu era mecânico, mas eu tinha que varrer, tinha que 
acompanhar a produção, eu tinha que encaixar fio, tinha que 
abastecer máquina, tudo função diferente da de mecânica” (JACOB 
KLEIN). 

 

 

Segundo ele, esta era a situação vivenciada na empresa até 2010, momento 

no qual houve modificações responsáveis por alterar esta realidade. A partir desse 

momento, tudo está sendo definido pela meritocracia. Traduzindo: se você estudar e 

se capacitar, poderá galgar um cargo melhor na indústria. Mas, ao mesmo tempo, 

não basta ser um profissional capacitado e não estar em sintonia com o espírito da 

empresa. Nesses termos, é preciso se enquadrar no perfil de funcionário requisitado. 

É preciso andar nos trilhos. É preciso, em resumo, “trabalhar direito”, pois, como 

afirma Jacob: 

 

“Você trabalhando direito você trabalhava 20 anos, como eu passei 

27, né?” (JACOB KLEIN). 

 

Trabalhar direito é, nessa ótica, o mesmo que se submeter às condições e 

relações de trabalho exigidas pela empresa sem desviar a atenção para perceber 

erros e incongruências ou, ainda, para apontar dificuldades no serviço realizado. 
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Significa, em síntese, aceitar passivamente as ordens e executá-las sempre da 

melhor forma possível e com o máximo de dedicação e atenção. 

Parece-nos ser uma marca evidente da Casa de Costura, tomada em sua 

totalidade, querer utilizar, o máximo possível, ou seja, de forma intensiva e, em 

alguns casos, extensiva, a força de trabalho dos que estavam/estão a sua 

disposição. Esse é o fio condutor que interliga todos os trabalhadores que lá se 

encontram, desde a costura, passando pelo acabamento, tinturaria e malharia. Ser 

fortemente explorado é a marca que carregam estes trabalhadores e trabalhadoras. 

De acordo com nossas entrevistas, notamos que, em virtude das 

possibilidades de compra de tecidos oriundos da china, compra esta que, 

certamente, apresenta mais vantagens financeiras para o capitalista, a máquina 

Orizio vem cumprindo um papel secundário no âmbito da produção dos tecidos. 

Vejamos: 

“[...] quando o mercado da china entrou ai eles compram da china a 
malha [...] com a malha da china num precisa produzir, eles produz 
só pra fazer a média, tá entendendo? [...] a china tá tomando conta” 
(JACOB KLEIN). 

 

Em tempos de mundialização do capital, as relações de importação e 

exportação entre diferentes países se acentua e mesmo se acirra em meio à disputa 

por mercados, como vem acontecendo no caso do ramo têxtil, em que os países 

asiáticos, em especial a China e Índia têm apresentado uma posição de destaque no 

cenário internacional. Nesse caso, é preciso não perder de vista que o tecido 

importado da China é mais acessível do ponto de vista econômico, na exata medida 

em que, naquele país, além da produção de tecnologias na área, a exploração dos 

superabundantes trabalhadores é intensa e a remuneração que lhes é atribuída é 

baixíssima. Desse modo, para o capitalista o valor dos tecidos adquiridos pode até 

ser reduzido, mas para o conjunto de homens e mulheres que vendem sua força de 

trabalho, o preço pago é altíssimo: viver a vida no embalo da exploração e 

precarização do trabalho. 
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Imagem 07 – Tecidos e retalhos de homens... 

 
           Fonte: http://eliasjornalista.com 

 

 

Os tecidos que ainda são produzidos na Casa de Costura, saem em seu 

estado “cru”, como é comumente caracterizado. Para ganhar cores, eles passam 

pelo setor de tinturaria. Tratam-se, assim, de departamentos específicos da 

indústria, para cada uma destas funções. 

No setor de tinturaria, que compreende basicamente a parte de serigrafia e 

tingimento dos tecidos, em geral, dois momentos históricos se destacam: uma fase 

manual, com vigor até 2008/2009, e outra marcada pela incorporação da máquina 

vinda de Portugal, a Sroque (Cf. Apêndice C), entre os anos de 2009/2010 – mesma 

ocasião em que também vieram às máquinas para o setor de malharia. No período 

manual, na produção, prevaleciam características mais ligadas ao modelo fordista: 

as estampas eram feitas uma a uma, com tela e rodo, e as metas de produtividade 

eram estabelecidas de acordo com a quantidade de cores presentes nos desenhos 

estampados, tomando-se por base a atividade de serigrafia, da qual era oriunda o 

nosso entrevistado. Com a incorporação das máquinas, várias peças passaram a 

ser estampadas ao mesmo tempo. As metas continuaram existindo, mas, agora por 

turno de trabalho. Ao todo, são três turnos que se alternam nas 24h do dia. O 

numero de operários na função foi drasticamente reduzido. 

De acordo com nosso entrevistado, no período manual, a utilização de um 

avental de couro pesado, em virtude de as mesas de trabalho serem térmicas, 
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dificultava a agilidade na produção mas, mesmo assim, as metas conseguiam ser 

atendidas. Com a inserção das máquinas, segundo ele, também não houve maiores 

dificuldades para atingir a qualidade e os níveis de produtividade requeridos. 

Diferentemente de outros setores, em que, como vimos, predominava o 

exercício de múltiplas funções pelos trabalhadores, na parte da tinturaria, cada 

operário desempenha uma tarefa específica, como nos esclarece um trabalhador: 

 

“[...] lá todo mundo tem um objetivo, um canto de ficar. Tem tudo 

bem especificadozinho, quem fica nas pasta, quem tomava conta das 
tinta, quem tomava de conta da parte de roupa, tudo era separado, 

na parte de revelação já era outro... lá é bem organizado, lá...” 
(BENNIE SKLAWER).  
 
 

Mas, nesse ambiente, algo nos chamou especial atenção: o fato de este ser 

um setor que lida com substâncias químicas/tóxicas e de os operários que nele 

ingressam não passarem por nenhum tipo de treinamento para manusear os itens e 

desenvolver o trabalho com maior segurança. Aliás, no âmbito da Casa de Costura, 

o treinamento, no momento da inserção, destina-se apenas para as costureiras. A 

entrada nos demais setores, naqueles que carregam o status de “mais pesados” e 

que são ocupados por pessoas do sexo masculino, ocorre sem que a empresa 

ofereça capacitação específica.  

Nesses tipos de função em específico, a habilitação dos funcionários para o 

exercício do trabalho dá-se na dinâmica que embala o cotidiano da produção, ou 

como nos relatou Bennie Sklawer, “na base de peão”. O ambiente e os artefatos 

presentes no dia-a-dia dos trabalhadores da tinturaria foi-nos apresentado por nosso 

entrevistado: 

  

“[...] você trabalhava com produtos químicos demais.. solvente, 

nossa... aqueles biodiesel, é muita tinta, muito tipo de tinta misturado, 

fumaça.... muita coisa ali dentro!” (BENNIE SKLAWER). 

 

Certamente, este é um caso em que as condições de trabalho materializadas 

no contrato de trabalho e/ou em outros documentos que tratam do vínculo 

estabelecido pelo trabalhador, diferem daquelas que, depois de inseridos no 

ambiente de trabalho insalubre, degradante e permeado por riscos, encontram e 

precisam se adequar. 
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Além disso, aprender a realizar as funções exigidas na “na base de peão” 

representa uma série de riscos e consequências para os trabalhadores. Na 

entrevista que nos forneceu, por exemplo, Bennie relata ter se aproximado, certa 

vez, de um solvente e, por não conhecer o produto ou por não saber a maneira 

correta de manuseá-lo, acabou sofrendo um acidente, como relatado abaixo: 

 

“Ah, que eu também nunca tinha mexido, né? Foi na parte do 

solvente, que eu botei as mãos dentro do solvente, minha mão 

pipocou todinha” (BENNIE SKLAWER). 
 
 
 
 Felizmente, no caso que envolveu o operário em questão, o acidente não 

ocasionou maiores consequências, mas o poderia ter feito, sem sombras de 

dúvidas. Os acidentes de trabalho, assim, são constantes. Eles perduraram mesmo 

na fase de inserção das máquinas. Com as alterações processadas, embora o 

contato dos trabalhadores com os produtos químicos tenha diminuído, outras 

determinações passaram a fazer parte de seu cotidiano de trabalho. Vejamos: 

 

“Quando chegou a máquina, diminuiu... continuava mexendo com 

produtos, mas diminuiu... pronto, diminuiu a parte de química, mas 
de acidentes de jeito nenhum! Acidente ali já mudou, já ficou mais 
perigoso porque [...] lá tinha umas barra, lá num funcionava, já vi 
gente quebrar pé, se queimar... já vi muita desgraça ali dentro, 
home!” (BENNIE SKLAWER). 

 
 
 Além das dificuldades relacionadas aos acidentes de trabalho, outro quesito 

foi apontado por nosso entrevistado: a remuneração. Segundo ele, o salário que 

embolsava não era equivalente à função que exercia na indústria. Ele recebia uma 

quantidade inferior ao realmente devido. Ora, nos marcos da precarização estrutural 

do trabalho, a dimensão da remuneração se associa às péssimas condições e 

relações que regem seu emprego tornando o trabalho extremamente degradante.  A 

despeito disso, Bennie conseguiu progredir na empresa, no sentido de ocupar 

funções mais favoráveis. Mas, mesmo assim, quando encontrou outra oportunidade 

de trabalho, não hesitou em deixar a empresa. Hoje, ele continua trabalhando “na 

profissão que aprendeu na Casa de Costura”. Aprendeu, mas a duras penas, 

diríamos... 



231 
 

Interessante observar, ainda, que neste espaço predomina fundamentalmente 

o trabalho de homens, ao contrário do espaço das confecções onde praticamente 

todos os postos são ocupados por mulheres. As raízes disso estão assentadas na 

chamada divisão social e sexual do trabalho, como já procuramos caracterizar em 

outro momento da dissertação (Cf. item 2.2). 

O setor de acabamento é responsável pela execução das ultimas atividades 

necessárias para que as mercadorias possam ser encaminhadas para as vendas 

nas lojas. São elas: pistolar, colocar o preço, engomar e embalar as peças já 

fabricadas, exatamente nessa ordem. Há um grupo composto por aproximadamente 

60 pessoas que é responsável por todas estas tarefas, realizadas já depois de o 

produto ter passado pelos setores da malharia e tinturaria. Ele é misto, mas, 

recentemente, as mulheres deixaram de ser direcionadas para a função do 

engomado, tendo em vista que as mesmas apresentavam diversas dificuldades. 

Vejamos:  

 

“A parte do engomado é só homem. Antigamente era homem e 
mulher, mas começou aparecer, incomodar as mulher, umas 
começaram a adoecer por causa do vapor, a temperatura muito 
quente, ai retiraram as mulher e deixaram só os  homem” (SAM 
LEHRER). 

 

Ao mesmo tempo, quando esta mudança ocorreu, Sam chama a atenção para 

o fato de a empresa não ter despedido as mulheres que estavam exercendo aquela 

função e, sim, ter tentado encaixá-las em outras atividades, o que, na verdade, é 

algo que a Casa de Costura conhece muito bem: flexibilizar! No âmbito do 

acabamento, a parte do engomado é a pior. Certamente, por isso, quando novos 

trabalhadores vão se inserir – diga-se, também sem passar por capacitações ou 

treinamentos – eles devem começar por ela. Isto nos soa como uma espécie de 

“teste” pois, se o trabalhador consegue resistir aquele posto tão degradante, com 

certeza não terá dificuldade nos demais. 

 

 
“Ali a gente começa tudo dentro do engomado, pra a gente chegar 
pra partir pra colocar preço, pra pistolar a gente primeiro tem que sair 
de dentro do engomado, certo?” (SAM LEHRER). 

 

 



232 
 

Nesse setor, as pessoas se organizam em subgrupos para desempenhar 

cada uma das funções exigidas e fazem um revezamento para que todos possam se 

apropriar do conhecimento necessário para executar quaisquer uma das funções 

que conformam o espaço. No setor de acabamento também é preciso saber 

desenvolver várias atividades, é necessário ser polivalente! Nas palavras de um 

operário: 

 

“A gente trabalha em termo de rodízio. Vamo supor assim que, uma 
semana, o máximo duas semana a gente separa um grupo pra 
colocar preço, noutra semana outra pessoa pra pistolar as peças” 
(SAM LEHRER). 

 
 

Como algumas costureiras já haviam relatado anteriormente, a produção 

pode ser mais ou menos demorada a depender do tipo de remessa que lhes chega. 

No caso, quando se está defronte de uma remessa complicada, o tempo necessário 

para confeccionar as peças é maior. Por sua vez, se o tempo é maior, a quantidade 

de utensílios produzidos diariamente também será reduzida.  

Essa situação rebate diretamente no setor de embalagem, posto que, para 

atingirem suas metas de produtividade – a qual, de acordo com nosso entrevistado, 

oscila entre 23.000 e 25.000 peças por dia, eles dependem das mercadorias que 

chegam até eles. Nesse sentido, embora não tenha sido uma informação evidente 

em nossas entrevistas, cremos que esta é mais uma forma de as costureiras se 

sentirem pressionadas e criarem mecanismos para fazer avançar a produção. 

Observamos como esta situação é interessante, do ponto de vista da gestão 

da força de trabalho na indústria têxtil. Aqui, estabelece-se uma relação de estreita 

dependência entre o amplo setor da costura e o departamento encarregado do 

acabamento, donde este último só consegue levar a cabo suas atividades se, no 

âmbito do primeiro tudo fluir bem, pois é de lá que advém o material imprescindível 

ao trabalho que executam. Embora na contemporaneidade, as formas de 

organização do trabalho queiram ter a marca da autonomia e autogestão (como 

acontece com maior facilidade nos setores de malharia e tinturaria, por exemplo), 

nem tudo pode se resolver no interior das PUP, dos “times”, etc. Ainda há, assim, 

momentos em que a dependência é inevitável. Na situação em apreço, nos vem à 

memória a lembrança da própria dependência que uns e outros trabalhadores 
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firmavam no marco da esteira fordista. Agora, contudo, ela não se estabelece entre 

sujeitos individuais, mas entre os setores que a compõe.  

Em virtude desta situação, Sam Lehrer nos informa que, algumas vezes o 

setor não consegue atingir a produção desejada. Todavia, quando isto acontece, 

eles já sabem o que fazer: 

 

“[...] se hoje a gente num conseguir, amanhã a gente corre atrás pra 
vê se, repor aquele dia que a gente não conseguiu, e sempre... um 
dia atrás do outro, correndo atrás pra vê se mantêm a meta pra fazer 
a embalagem” (SAM LEHRER). 
 

 
 O esforço em correr contra o tempo para atingir as metas dá-se, pelo menos, 

por dois motivos: O primeiro refere-se à pertinência de demonstrar, para a empresa 

e seus dirigentes, a capacidade produtiva que o grupo possui. Se os operários 

passam uma boa imagem para seus superiores, poderão ser lembrados no 

momento de uma promoção. Especialmente tomando-se por base o caso deste 

trabalhador, sabemos da importância que é para ele ter um vínculo com carteira 

assinada. Em sua entrevista, Sam, que ainda é um jovem, nos diz que trabalhou um 

largo espaço de tempo por contrato. Incialmente, por que não podiam assinar sua 

carteira em virtude de ainda não possuir a idade requerida e, depois, porque não 

encontrava emprego. Nesse sentido, hoje, ele procura zelar o máximo por este 

trabalho, se empenhando e mobilizando para que tudo saia nos conformes. O 

segundo motivo, por sua vez, está associado ao fato de os trabalhadores (não só os 

da embalagem, mas de toda a empresa, como já expusemos anteriormente) terem 

participação na produção, ou seja: quanto maior for à produção, maior também será 

seu salário. 

 Sam quer, também, aproveitar os “bons ventos” que estão soprando no 

interior da empresa, com as “oportunidades” a emergirem. Ele nos relata que seu 

objetivo é fazer um teste para mudar de função – o Programa de Recrutamento 

Interno (PRI) –, ter um trabalho melhor e ganhar mais. 

 

“[...] antigamente a gente não tinha assim, é, muita oportunidade de 
crescer dentro da empresa, a gente trabalhava, a gente suava, a 
gente dava a nossa meta, mas a gente num era bem reconhecido 
pelo trabalho da gente, mas hoje em dia lá dentro da empresa a 
gente...é a gente tem.. é a gente chama de PRI,  é uma avaliação 
que a empresa faz” (SAM LEHRER). 
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No caso do operário em destaque, a promoção no emprego está carregada 

de uma tripla significação: 1) o reconhecimento de seus esforços em dar o seu 

melhor para fazer o trabalho fluir de acordo com os interesses da empresa – o que, 

ao que transparece, para ele, é algo de grande importância (e marca o sentimento 

do espírito do operário perfeito, cunhado por Taylor);  2) A possibilidade de aumentar 

seu salário e, dessa forma, poder sanar as múltiplas necessidades que enfrenta 

cotidiano e, 3) Inserir-se numa função cujo esforço seja inferior ao que ele vem 

realizando, atualmente. 

Assim, como podemos notar, no âmbito da Casa de Costura, todos os setores 

existentes, apesar de realizarem atividades específicas, apresentam similaridades 

em alguns aspectos que marcam suas condições e relações de trabalho. Além 

disso, estão bastante interligados. 

Num diálogo travado com uma trabalhadora da Indústria responsável pela 

coordenação de algumas PUP – Zuzu Angel –, achamos interessante a expressão 

que, por vezes, utilizou para caracterizar a dinâmica de trabalho no espaço. Dizia 

ela: “É mágico!” remetendo-se ao fato de estar tudo muito articulado, concatenado e 

obedecendo a uma lógica de bastante precisão. Nesse sentido, ao percorrer todas 

as etapas de produção, o tecido simples poderia ser modificado e, rapidamente, se 

tornar uma bela peça de roupa a ser comercializada nas lojas. Mas, na realidade, 

toda mágica se assenta em um truque e, no âmbito da Casa de Costura – assim 

como de quaisquer outros segmentos industriais – não é diferente. A transformação 

da matéria prima só é possível com a intensa exploração do trabalho de todos que 

ali se encontram. Obviamente o truque precisa estar escamoteado e, por isso 

mesmo, a exploração do trabalho, a carta na manga do capitalista, acaba sendo 

“invisibilizada”, fazendo com que a produção ganhe essa dimensão mágica. 

Desmascarar a farsa significaria surpreender-se com as possibilidades que 

dispomos de atender as necessidades sociais; significaria reconhecer, como bem 

demonstrou, Vinícius de Moraes, com seu “Operário em construção”, que tudo ali e 

ao redor de todos é fruto dos esforços realizados pelo empenho do trabalho de cada 

um e de todos. Significaria enfim descobrir que, antes de ser mercadoria, valor de 

troca, o trabalho é valor de uso, é necessidade humana! 

O fio condutor a tecer os nexos da fala da operária tem como centro o tempo. 

Não apenas por algumas palavras chave mencionadas repetidas vezes, mas pela 
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própria lógica que perpassa todo o seu depoimento. De um modo ou de outro, todas 

as ações são guiadas na tentativa de conformar mais produção com menos tempo. 

Vejamos!  

Há um espaço para a capacitação dos profissionais, conhecido por 

“escolinha”. Trata-se de uma forma de habilitar as trabalhadoras que estão 

ingressando na indústria, para que elas se adequem tanto ao padrão de qualidade 

quanto ao ritmo exigidos. Contraditoriamente, para algumas operárias, este também 

passa a ser visto como um mecanismo favorecedor de oportunidades para as 

pessoas sem experiência, interessadas em trabalhar na fábrica. Fazendo inferência 

a esta situação, Ida afirma: 

 

“[...] hoje em dia tem mais oportunidade pra quem não tem... assim, 
num conhece nada de costura, mas eles dão oportunidade porque lá 
dentro tem uma escolinha, que eles vão [...] aprendendo lá mesmo” 
(IDA JACOBOWSKI). 

 
 
  

 O discurso da entrevistada é motivado pela própria trajetória percorrida, para 

alcançar o objetivo de ser admitida para trabalhar na empresa. Ora, quando ela 

entrou na empresa não havia ainda esta escolinha e, para fazer o teste de aptidão 

necessário, necessitou pagar um curso de costura para adquirir alguns 

conhecimentos básicos na confecção das peças de roupas. E, ainda assim, ela só 

conseguiu ser aprovada no segundo teste realizado. Por isso, para Ida Jacobowski, 

há um progresso nessa realidade. Contudo, esse tal “progresso” nos aparece mais 

como uma exigência do que como uma iniciativa livre e deliberada da parte dos 

sujeitos responsáveis por sua idealização. 

Assim, atualmente, a inserção na escolinha dá-se nos dois dos três primeiros 

meses de trabalho, que compreendem o período de experiência. No terceiro mês, 

elas são transferidas para a própria indústria, onde precisam pôr em prática o que 

aprenderam. Durante este último mês, estarão sendo avaliadas e, nesse sentido, 

podem ou não continuar fazendo parte do corpo de trabalhadores. Precisam 

incorporar o “perfil da empresa” e demonstrar isto na quantidade de peças 

produzidas.  

Interessante notar, nesse sentido, a reflexão de Luiza Brancaccio. Para ela, a 

escolinha não se limita ao período de três meses, mas materializa-se na própria 
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dinâmica da realidade, que vai impondo outras aprendizagens, o entendimento de 

manuseamento de outras máquinas, etc. Vejamos seu depoimento: 

 

“[...] a escolinha é o cotidiano! você precisar, num consegue, chega 
alguém lá, lhe ensina e você acaba aprendendo. Porque nem todas 
remessa você trabalha com aquela máquina, tem remessa que 
trabalha só com uma, tem remessa que trabalha só com a outra... Ai 
vai aprendendo, quando alguém falta... ai a gente tem que dá de 
conta daquele serviço que a outra tava fazendo” (LUIZA 
BRANCACCIO). 
 
 

No que tange especificamente ao processo de adaptação, chamou-nos 

atenção quando, em seu relato, Zuzu Angel afirmou serem raros os casos de 

demissão. Segundo ela, isto só ocorre “quando não tem jeito mesmo”. Mas esta não 

foi à realidade a nós exposta por todas as outras entrevistadas, que afirmaram ser 

constante tanto as demissões, quanto as admissões (Cf. Item 3.3). Acreditamos que, 

por estar em uma situação “mais favorável” dentro da empresa, a trabalhadora não 

quis chamar atenção para aspectos da realidade que se mostram, em alguma 

medida, problemáticos. 

Ainda no que se refere a este aspecto, não podemos deixar passar uma 

informação despercebida: é interessante notar que a vivência na escolinha não se 

restringe apenas aos trabalhadores que se propõem a ocupar a função de 

costureiros. Também ingressam nela, os supervisores das PUP. Certamente, eles 

passam pelo experimento nesse espaço para poderem ter noção dos verdadeiros 

limites, das estratégias e do melhor modus operandi da costura e, 

consequentemente, cobrar os trabalhadores com mais propriedade. Em resumo: 

eles preveem, a partir da própria experiência adquirida no espaço, o nível de 

produtividade que a capacidade humana pode atingir e cobram os operários a partir 

disso. 

Algo nos chamou atenção e nos despertou curiosidade. Em algumas 

fotografias utilizadas por nós, a exemplo da imagem 04, visualizamos um conjunto 

de luzes, nas cores verde, laranja e vermelho. Imediatamente, imaginamos que se 

tratava do conhecido sistema de controle da produção de mercadorias, típico do 

toyotismo. Tomado em comparação com o semáforo, a depender da cor que 

estivesse acesa, o trabalhador saberia se poderia continuar no ritmo de produção ou 

ainda acelerá-lo/diminuí-lo. Contudo, ao indagar Zuzu Angel sobre tais luzes, ela 
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disse tratar-se de uma forma de expor as necessidades do PUP para otimizar o 

tempo. Nesse sentido, cada luz expressaria uma requisição específica e um 

funcionário deveria estar encarregado de observar à dinâmica e ir até o PUP supri-

la, sem necessitar que a supervisora ou até mesmo uma das costureiras precisasse 

se ausentar de seu posto em busca dos materiais. De acordo com ela, a luz verde 

indica a necessidade de reposição (agulhas, linhas, etc.), a amarela está relacionada 

à remessa (retirar os produtos já fabricados) e a vermelha a viés.   

Realmente, tomando-se como premissa o fato de que a produção gerada no 

interior da fábrica, por si só, não é capaz de atender toda a demanda existente, 

posto que a mesma necessita externalizar uma parte da produção para terceirizadas 

e facções, não faria sentido estabelecer um mecanismo para controlar a produção, 

como pretenderia o semáforo. Mas, diante de um quadro de tantas mutações, 

também permanecíamos com a ideia de que a utilização do sistema de cores teria 

sido uma adaptação em relação ao sistema originalmente implantado. Para suprir 

nossa dúvida, retornamos as nossas entrevistadas e, realmente, percebemos que, 

anteriormente, as referidas luzes cumpriam o papel de controlar o processo 

produtivo. De acordo com Rosey Safran, nos anos 1990 esse mecanismo das cores 

existia para mediar à intensidade da fabricação de produtos, mas não era utilizado 

para reposição de materiais, como ocorre hoje. Naquele momento histórico, quando 

as costureiras necessitavam de agulhas, viés ou qualquer outro utensílio, 

estabeleciam contato com a supervisora de produção que, por sua vez, se 

encarregava de sanar a necessidade. 

Antes de prosseguir, precisamos fazer uma ponderação sobre a 

disseminação da terceirização, posto que, hoje, ao que parece, ela está sendo 

utilizada para amedrontar os trabalhadores, tornando-os obedientes e atentos ao 

perfil de operário que a empresa prioriza. Em nossa entrevista com Sam Lehrer, o 

operário nos relatava uma suposta imposição que estariam fazendo a empresa, para 

que a mesma contratasse serviços terceirizados o que acarretaria, como corolário, 

na demissão de alguns funcionários que se tornariam desnecessários. Vejamos 

suas palavras: 

“[...] porque tem esse negócio que aconteceu duma terceirizada, que 
tá acontecendo aí que quere que a empresa contrate de fora pra 
dentro, ai tão vendo ai como é que vai ficar essa situação, porque 
caso aconteça isso aí pode ser que haja corte lá dentro, desse 
negócio, né?” (SAM LEHRER). 
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 Certamente, Sam se refere à expansão do Pró-Sertão. Mas como Zuzu Angel 

bem elencou, a atual produção realizada na indústria não é capaz de suprir a 

demanda existente. Ao mesmo tempo, ela também nos relata que não é possível 

depender apenas dos produtos oriundos das facções e fabriquetas terceirizadas, 

posto que a qualidade dos produtos delas oriundos é inferior se comparado com 

aquele produzido no interior da Casa de Costura. Mas, como desconhece esses 

fatos, Sam se preocupa em fazer um bom trabalho, para ser reconhecido e crescer 

dentro da empresa. Por certo, esta deve ser a forma que ele considera apropriada 

para não perder seu cargo para um terceirizado. 

Outro trecho da conversa que nos despertou interesse refere-se ao que Zuzu 

Angel denominou de cronoanalise. Segundo ela, o estudo dos tempos e 

movimentos. E isto nos pareceu interessante por demonstrar uma ruptura com a 

forma de cálculo no tempo. Nos anos 2000, nossa entrevistada, Annie Rosen, 

afirmava que o cálculo do tempo para as metas estabelecidas e, consequentemente, 

para a confecção de um produto baseava-se na própria destreza da costureiras. 

Vejamos como ela nos relata esta situação: 

 

“[...] quando elas [as supervisoras] querem medir essas metas, elas 
vão, traz um cronômetro, [...] olha aquela costureira que for mais 
rápida... quem é a mais rápida, porque ela tá mais alimentada, 
porque ela tá... sofreu menos na vida, num sei... ela tem uma 
destreza mais rápida... eles vão medir naquela pessoa... e aquela 
meta ali é a que vai ser usada como protótipo, é aquela que vai ser 
usada como padrão. O restante é diferente? Tem que acompanhar 
ela!!” (ANNIE ROSEN). 

 

 

Atualmente, o cronômetro Taylorista persiste, mas este cálculo é extraído de 

um relatório produzido pelo setor de engenharia da produção, que verifica o menor 

tempo possível para realizar cada operação. Dessa forma, as trabalhadoras – 

humanas e, portanto, diversas em sua destreza e habilidade – precisam se adaptar 

ao tempo das máquinas – inanimadas e uniformes! 

Pequenas alterações podem ocorrer no que tange ao tempo, a depender da 

realidade de cada produto fabricado, já que tipos de tecido e costura apresentam 

graus diversos de dificuldades; alguns podem gerar atrasos. Quando isto ocorre o 
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engenheiro é novamente acionado e, se ele realmente constatar esta necessidade, o 

tempo é alterado. 

Inclusive, ainda no que tange às questões relacionadas ao tempo, cabe 

mencionar outros mecanismos ressaltados pela nossa entrevistada: primeiramente, 

é salutar registrar que, de acordo com os cálculos estipulados, uma mesma 

costureira pode se tornar responsável por duas operações no processo de produção 

de uma mesma peça, como casear e adicionar os botões, por exemplo. 

Ressaltamos que não se trata, aqui, de ter o domínio das outras atividades exigidas, 

como expusemos anteriormente (Cf. Item 3.3), mas, sim, de realiza-las 

simultaneamente, como tarefa obrigatória. Em ambos os casos, trata-se de 

mecanismos de incentivo a polivalência das trabalhadoras e, portanto, da 

exponenciação da intensidade do trabalho. Além disso, a própria lógica de 

organização das máquinas no interior da indústria pode ser modificada, sempre com 

vistas a reduzir o máximo possível o tempo necessário. Já há no chão da fábrica, as 

indicações, em marcas, para tais mudanças, que variam sempre a partir da 

demanda existente. Por isso mesmo, em algumas fotografias conseguimos visualizar 

a organização em forma de “L” e, em outras, prevalecem formas diferenciadas. 

Todo esse processo de fabricação tem como norte uma ficha técnica emitida 

pelos setores responsáveis por “pensar” o desenvolvimento das peças. Tal ficha fica 

disponível em cada PUP para orientar o trabalho.  Notamos, desta forma, uma nítida 

separação entre o trabalho intelectual e manual, entre aquelas pessoas que, 

utilizando de aparatos técnico-científicos serão responsáveis por pensar o produto e 

aquelas que irão se ocupar de sua produção direta. 

Ademais, o quesito “tempo” é, para a Casa de Costura, de extrema 

relevância, posto que a moda se inscreve num contexto marcado por sucessivas 

mudanças e à indústria precisa estar antenada com isso. Em resumo, são as 

requisições do mercado que dão a tônica no processo de produção das peças. 

Tanto é assim que, na contemporaneidade, prioriza-se a chamada “produção 

puxada” e não a “produção empurrada”. Neste ultimo modo, a fabricação era feita 

indiscriminadamente e baseada em alguns modelos chave. Por exemplo, no âmbito 

da Casa de Costura o produto chave era a camisa polo nas cores preto e branco, 

assim como o produto das fábricas fordistas era o modelo “T” de automóvel, na cor 

preta. Nesse sentido, apenas depois de produzidas as camisas é que se buscava 

saída para elas no mercado. Hoje, com a produção puxada, é preciso ampliar a 
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variedade das peças para atender ao público, além de “regrar” a produção de acordo 

com a solicitação das lojas.   

   Relatando-nos o direcionamento de uma reunião recente com um dos 

diretores da empresa, Zuzu Angel revelou o lema que, atualmente, rege a empresa, 

qual seja, “moda com qualidade a preço acessível”. Como se pode pensar em 

qualidade, num contexto em que está instalada a tendência a redução decrescente 

da taxa de valor de uso dos produtos, ou seja, do tempo de vida útil das 

mercadorias, com vistas a possibilitar uma renovação cada vez mais rápida da 

produção de mercadorias para garantir a obtenção das taxas de lucro? Isso não faz 

sentido e, de fato, Jacob Klein nos auxilia a desmentir a assertiva a partir de sua 

vivência na produção de malhas. Vejamos o que ele nos relata: 

 

“[...] um dia o engenheiro falou pra mim, que é supervisor lá: a 
tendência da [Casa de Costura] vai ser você vê a lua do outro lado 
[da malha], porque eles tão afinando pra ganhar mais” (JACOB 
KLEIN). 

 

Ou seja, estamos diante de mais uma estratégia do capital com vistas a fazer 

o seu ciclo produtivo reproduzir-se mais rápido. Ora, se a malha é mais fina, 

consequentemente, o produto terá uma durabilidade menor e, na mesma linha de 

raciocínio, podemos depreender que as pessoas necessitarão comprar novas peças 

de roupa mais rápido. E, como conseguimos observar na fala acima transcrita, trata-

se de um movimento calculado, pensado por setores específicos (engenharia). A 

intencionalidade é clara: reduzir os gastos na confecção dos produtos, diminuindo a 

qualidade dos tecidos utilizados, com vistas a fazer crescer cada vez mais o lucro do 

capitalista.   

No que se refere às formas encontradas para aumento da lucratividade com 

as malhas, podemos citar também a disseminação dos produtos produzidos com a 

malha flamê. Trata-se de um tipo de tecido construído a partir de um fio defeituoso. 

Se, noutros tempos, era considerado inadequado para a produção das peças de 

roupas, atualmente ele não é dispensado e chega ao mercado, inclusive como 

tendência de moda. Assim, o que outrora poderia ser inutilizável, transforma-se na 

possibilidade de aumentar as taxas de mais-valia. 

No caso da Casa de Costura, a dinamicidade da moda cumpre o papel de 

alavancar e permitir a realização do processo produtivo no ritmo almejado pelo 
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capital. Estamos nos referindo à realidade na qual, a necessidade (vestir-se) fica 

subjugada, ao passo em que ganha relevo os modelos, as cores, os cortes e 

combinações que estão “em alta”, fruto das efêmeras tendências e modinhas que 

alastram-se mundo afora. 

Desse modo, como podemos observar, há algo que unifica todos os setores 

da produção na indústria Casa de Costura: as formas de precarização da força de 

trabalho, a exigência pelo atendimento de metas de produtividade e por níveis de 

qualidade nos produtos, a captura da subjetividade do trabalho e, em síntese, a 

conformação de um padrão de condições e relações de trabalho cujas desvantagens 

são evidentes para os trabalhadores. 

Nos setores de malharia e tinturaria, a recente incorporação das máquinas 

veio modificar a forma de gestão da força de trabalho que, pautavam-se, até então, 

numa dimensão mais manual. Agora, a polivalência, o trabalho em equipes e outras 

tantas prescrições do toyotismo estão se sobressaindo, dando a tônica nesses 

espaços. No que se refere especificamente ao setor de acabamento, prevalecem às 

tarefas manuais, como o engomado, a inserção dos botões e preço nas camisas, 

que exigem o trabalho repetitivo, enfadonho e exaustivo. Portanto, também nesses 

setores, assim como no âmbito da costura, podemos detectar a existência das 

formas de trabalho compósitas que unem, em maior ou menor grau de intensidade, 

os princípios do taylorismo, fordismo e toyotismo. 

Todas estas informações condensam a nossa tentativa de “abrir” a caixa 

preta, ou seja, de adentrar a empresa capitalista, para conhecer aqueles aspectos 

que, só quem vive seu cotidiano e participa ativamente de sua (re)produção 

dinâmica sente na pele: as trabalhadoras e trabalhadores que tecem suas vidas 

prostrados defronte máquinas de costura, realizando movimentos repetitivos e 

exaustivos em meio ao calor, as pressões das metas de produtividade ou melhor, 

que levam uma vida estranhada, sem sentido pois marcada pela precarização 

estrutural do homem que trabalha. 

 Sabemos que muitos outros segredos não conseguiram ser revelados, até 

porque, já aprendemos que a realidade é sempre mais rica do que as determinações 

que conseguimos alcançar. Assim, certamente, a abordagem de alguns aspectos 

pode não ter sido suficientemente explorados ao longo deste tópico, quer seja por 

nossas próprias limitações diante de uma realidade tão complexa, ou mesmo por 

nossa “cegueira” em meio ao material que temos em mãos e que nos conduziram na 
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formulação destas análises, o que se apresenta como motivo para incentivar a 

realização de novos estudos e pesquisas na área. É só com esse movimento de 

sucessivas investidas no real que a descoberta de novas determinações existentes 

nos permitirão avançar na construção mais lúcida do movimento do real.      
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5 – Considerações finais: Desatando os nós 

 

“Não há na história, na vida social, nada de fixo, de 

enrijecido, de definitivo. E não existirá nunca. Novas 

verdades aumentam o patrimônio da sabedoria; 

necessidades novas superiores são suscitadas pelas 

novas condições de vida; novas curiosidades intelectuais 

e morais pressionam o espírito e o obrigam a renovar-se, 

a melhorar”. 

 

(Gramsci) 

 

 

Com Marx, aprendemos que ao conseguir saturar as múltiplas determinações 

a cercarem nossos objetos de investigação, ou melhor, que quando o movimento de 

sucessivas aproximações com a realidade consegue nos defrontar com os 

fenômenos estudados em um estado mais desemaranhado e límpido é a hora ideal 

para fazer a viagem de volta, ou seja, de percorrer os caminhos investigativos 

trilhados, agora com outra visão, com um estado de maturidade intelectual mais 

aguçado e com uma afinidade mais substantiva com o nosso “objeto”, haja vista que 

o mesmo deixa de ser uma representação caótica da realidade e torna-se mais 

compreensivo... 

Quando redigimos estas linhas “conclusivas” da dissertação temos ainda mais 

convicção da necessidade de, realmente, fazer a viagem de volta – que para nós, 

parece ter ficado incompleta. E, realmente, não nos falta interesse em arrumar 

novamente nossas malas, pondo nelas a experiência já adquirida, os nossos 

materiais de pesquisa e o desejo sedento pela descoberta do novo. Ingressar nessa 

viagem seria fascinante mas, pelas circunstâncias objetivas e subjetivas com as 

quais nos deparamos nesse momento histórico, ela não poderá ocorrer por agora. 

De toda forma, também temos clareza que um trabalho como este expressa, 

antes de tudo, uma construção possível de ser realizada em um dado momento 

histórico. Ela condensa, portanto, os limites e as possibilidades, objetivas e 

subjetivas, individuais e exteriores a nós, com as quais nos defrontamos nessa 

jornada encantadora e desafiadora que foi o mestrado. Não nos cabe, aqui, o 

lamento pelo que não foi possível, pelo que deixou de ser apreendido, pelos 

caminhos trilhados (muitas vezes espinhosos), pelas dificuldades em conseguirmos 

aprofundar a leitura de tantas obras importantes, dentre diversas outras situações 
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que poderíamos mencionar. Se estes aspectos não foram satisfeitos nessa viagem 

esperamos que, na medida do possível, com as contribuições que hão de fluir com 

as indicações da banca de defesa, possam ser superados ou atenuados e que, em 

nosso próximo trajeto, saibamos lidar melhor com eles. Thiago de Mello nos 

acalenta, nesse momento, ao refletir: "Como sou pouco e sei pouco, faço o pouco 

que me cabe, me dando por inteiro...".  Fiz, assim, o pouco que sabia, esforçando-

me o quanto pude para imprimir qualidade a esta dissertação. A partir do que 

trouxemos à tona, o patrimônio da sabedoria há de alargar e as curiosidades 

intelectuais hão de renovar-se, como proferiu Gramsci. 

E, por falar em trajetos e viagens pensamos não haver motivos para não fazê-

los, depois, é claro, de um merecido descanso. Ao longo de toda a nossa 

investigação, foram surgindo novas inquietações que, em nossa concepção, 

apresentam atualidade e relevância histórica não apenas no que se refere ao setor 

têxtil, mas ao aprofundamento das formas e rumos que tem percorrido o mundo do 

trabalho, de forma geral. Citaremos, aqui, alguns deles. Primeiramente, não 

podemos deixar passar por despercebido o que vem ocorrendo na região Seridó do 

Rio Grande do Norte, com a expansão do Programa Pró-Sertão, cujo objetivo 

consiste em alastrar, com explícito apoio do Estado e no auge da lei que pretende 

validar a terceirização, inúmeras facções da produção têxtil nas cidades do interior 

potiguar. Ou seja, o quadro é de expansão das relações de trabalho com a marca 

ainda mais evidente da precarização do trabalho, posto que estabelecidas nos 

marcos de um universo trabalhista que tende a apoiar-se em formas cada vez mais 

deletérias de trabalho como a terceirização e subcontratação. 

O “precariado” também se constitui, a nosso ver, um tema que merece 

investigação. Estes jovens têm vivenciado toda a sorte de desproteção trabalhista e 

de instabilidade pessoal e profissional. Engrossam as fileiras do exército industrial 

de reserva, modificam sua composição, se lançam na luta por melhores condições 

de vida e trabalho, põem e repõem as contradições desse sistema de metabolismo 

social.  

Além das possibilidades supramencionadas e, malgrado já exista um 

considerável número de pesquisadores, dentro e fora do Serviço Social, 

empenhados em desnudar o campo temático da “saúde do trabalhador”, a realidade 

que se desvelou para nós, ao estudar a Casa de Costura é impactante. De um lado, 

o trabalho mecanizado, repetitivo ou, em suma, gerador de todo o tipo de 
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enfermidades. De outro, um rigoroso controle de saídas ao médico, quantidade de 

atestados, dentre outras medidas que se fazem com o intuito de inibir o trabalhador 

a não se ausentar de seu posto de trabalho nem mesmo para cuidar de sua saúde. 

São situações como estas que comprovam, de fato, a perda do caráter civilizatório 

do capitalismo (se é que se pode falar nesse caráter) e a materialização da 

precarização estrutural do homem que trabalha. Mas, diante desse quadro, qual o 

futuro da classe trabalhadora?  

Na medida em que as crises capitalistas se aprofundam, fazendo-se sentir 

seus efeitos, o mundo do trabalho se reconfigura e passa a ser marcado pelas 

determinações desse processo. As metamorfoses do mundo do trabalho foram muito 

bem explanadas por Ricardo Antunes (2011). Elas ganham forma na realidade na 

redução dos empregos estáveis e consequente disseminação de formas de trabalho 

temporários, part-time; na exclusão dos jovens e idosos do mundo do trabalho, na 

externalização da produção para espaços que permitem maior exploração do 

trabalho, dentre tantos outros fatores. Cada uma dessas medidas é sentida, com 

maior ou menor intensidade, em todo o território nacional. 

Também realizamos esforços, no intuito de analisar algumas particularidades 

e especificidades da realidade sociohistórica brasileira, destacando suas conexões 

com o padrão de produção e gestão da força de trabalho no âmbito da Casa de 

Costura. Nesse quesito, podemos constatar, em primeiro lugar, a necessidade 

evidente de, partindo dos clássicos da nossa formação, debruçar-nos no 

entendimento da realidade brasileira, como baliza fundamental para nortear nossas 

investigações. Destacamos, ainda, a herança de algumas desses episódios da 

constituição de nosso Brasil a repercutir-se na forma pela qual se materializa, no 

ramo industrial-têxtil, as condições e relações de trabalho, marcadas pelas relações 

de mando, autoridade, pelo peso do trabalho escravo, pela interferência do estado 

nos interesses capitalistas, etc.  

Entender, minimamente, algumas configurações do processo de formação 

brasileiro, deu-nos o aporte teórico fundamental para enxergarmos o sentido 

particular do mundo do trabalho e do processo de reestruturação produtiva que 

atualmente está em curso no Brasil. Entre nós, as formas de gestão do trabalho 

apoiaram-se na flexibilidade como característica estrutural. Nesse sentido, 

procuramos entender como se projetou o fordismo em nossas latitudes e, a partir 

disso, chegamos à conclusão de que, no universo da Casa de Costura há uma 
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relação compósita entre os princípios fordistas e toyotistas, responsáveis por dar 

uma conotação singular às relações de trabalho na indústria. 

No Nordeste brasileiro e, mais precisamente no território potiguar, as 

condições e relações de trabalho estão assentadas no conjunto compósito de 

mecanismos fordistas, tayloristas e toyotistas, tipicamente marcado pela 

modernização conservadora que avança preservando o atraso, dando um trato 

particular ao modo de ser e existir da classe trabalhadora. Nos marcos dos anos 

1990 à contemporaneidade, essas alterações foram se processando como em 

“efeito sanfona”. Às vezes mais lentas, outras mais aceleradas. Mesmo sabendo que 

os processos decorrem em temporalidades históricas singulares, cremos ser 

possível afirmar que, no Rio Grande do Norte, os princípios inspirados no toyotismo 

passaram a compor efetivamente essa mescla, de maneira tardia, mas ao mesmo 

instante, em intensidade acelerada. 

Assim, as análises que emergiram vão na direção de atestar que as 

condições e relações laborais, no âmbito da Casa de Costura, são marcadas pelo 

que Marini denominou de superexploração do trabalho. No que tange as apreensões 

possibilitadas pelas entrevistas realizadas com as operárias, defrontamo-nos com 

diversos aspectos: as metas de produtividade acompanhadas sempre de jornadas 

de trabalho extenuantes nas quais, literalmente, as necessidades fisiológicas dos 

trabalhadores e trabalhadores são subestimadas pelo tempo do relógio que corre 

depressa, para não deixar de citar a pressão a exercitar-se sobre os sujeitos que lá 

trabalham, o incentivo a polivalência, os baixos salários e as inúmeras formas de 

adaptação do trabalhador ao perfil de operário sonhado pelo capitalista. Todas estas 

características dão-nos prova de quão precárias são o trabalho e a vida dos 

operários fabris da indústria têxtil que nos serviu de lócus investigativo. 

Além disso, os trechos das falas da representante sindical nos impactaram de 

maneira especial. Preferíamos não ter de realizar as análises no sentido que elas 

tomaram. Mesmo que, hoje, não estejamos mais construindo nenhuma organização 

política, algum tempo atrás nos encontrávamos inseridos em espaços de 

organização coletiva que, na dureza do cotidiano, buscam lutar por um projeto 

societário diferente deste que está em voga fazendo todos os tipos de estripulias. 

Por isso, ouvir as falas de conformação e naturalização da realidade de 

superexploração dos trabalhadores têxteis nos deixou pensativos e preocupados 

com o futuro. Ao mesmo tempo, também nos vêm a mente alguns pequenos focos 
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de resistência, de parte de alguns trabalhadores. Então, se no sindicato a 

característica geral é de naturalização, não se pode dizer o mesmo de algumas 

trabalhadoras. 

 Lembro-me perfeitamente da primeira entrevista realizada, por entre um dos 

pátios da UFRN. Ao término daquele diálogo, vieram à tona algumas lágrimas da 

entrevistada, lágrimas estas que expressavam não apenas a lembrança dos dias de 

tormento vivenciados na Casa de Costura mas, também, a indignação pelo que ela 

mesma qualificou de “forma cruel de tratar os trabalhadores”. Naquele momento, eu 

também não me contive, e prometi a ela que continuaria me esforçando para 

transformar esta realidade, porque eu também não a aceito.  A lágrima dela se 

juntou a minha e não me falta esperança de que outras lágrimas, de outros tantos 

trabalhadores, se juntem as nossas, formando um tsunami revoltoso, devastador e 

capaz de derruir, sem deixar vestígios, a atual ordem societária.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

 Roteiro de entrevista semiestruturada 

1 Quais foram as principais motivações que lhe fizeram trabalhar na Casa de 

Costura? 

2 Possui ensino superior ou algum tipo de curso técnico/profissionalizante? 

3 A Casa de Costura foi seu primeiro emprego? Se não, como se deram suas antigas 

experiências? 

4 Já havia ouvido falar da indústria antes? Se sim, o que? 

4.1 (para o caso de resposta afirmativa) Então, ao fazer parte dela, você confirmou ou 

não as informações que lhe foram passadas anteriormente? 

4.2 (para o caso de resposta negativa) Quais as primeiras impressões que você teve? 

5 Como se dá o seu trabalho? (atividades que realiza, carga horária, turno, hora 

extra, etc...) 

6 Há quanto tempo você está/esteve na empresa? 

7 Quais as principais vantagens de se trabalhar na Casa de Costura? 

8 Quais as principais dificuldades encontradas neste espaço de trabalho? 

9 Adquiriu algum problema de saúde? Se sim, por que e quais  foram os 

procedimentos tomados diante disso? 

10 Lembra de algum acontecimento ocorrido (com você ou com outras pessoas) que 

lhe chamou atenção, por algum motivo? 

11 Vocês tem sindicato? Participa? 

11.1 (em caso de resposta negativa) por que não participa? 

11.2 (em caso de resposta afirmativa) por que decidiu participar? Que ações ele tem 

desenvolvido e como se dá sua inserção nelas? 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA PRESIDENTE DO SINDICATO 

DAS COSTREIRAS 

 

Nome: _______________________________________________________ 

Idade: _________ Escolaridade: _____________ 

Tempo de sindicalização: ________________________________________ 

Outros espaços político-organizativos que atua: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Origem e articulação do sindicato: vontades, necessidades e 
protagonistas históricos do processo 

Quantos filiados? De que indústrias eles vem? Como se situa, mais 
especificamente a Casa de Costura nesse contexto? 
Existe alguma atividade com os faccionistas? 
Quais os principais processos de luta organizados? 
Possui indicadores ou outros documentos com dados relacionados a 
saúde do trabalhador ou as condições de trabalho? 
Que canais são utilizados para fomentar o diálogo e comunicação entre 
o sindicato e os trabalhadores? 

Quais as principais pautas e bandeiras de luta que guiam a ação política 
do sindicato, na atualidade? Como ele vem se organizando? 
Quais os principais desafios encontrados e quais são as perspectivas 
para 2014? 
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APÊNDICE  C – MÁQUINAS 
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