"-----

CASA
A ORGANIZAÇAO

- - -

E FÁBRICA

POLÍTICA

DA MULHER

TRABALHADORA

Amélia Rosa sã Barretto

Teixeirô

Ana Clara Torres Ribeiro
Filippina

Apresentado ao IV Encontro Anual d.:l As soc açào
e Pesquisa em Ciências $ociais, UêRJ, 1980.
í

Chinelli

Nacional

de Pós-Graduação

Este texto é decorrente da pesquise "Casa e Fábrica": um as t udo do trabalho
industrial a domicílio no Rio de Janeiro", aprovada no concurso "Dotações
para pesq~isa sobre a Mulher" da Fundação Carlos Chagas, são Paulo, 1980.

•

Introdução.

•

A Mulher

o

A Trabalhadora

Trabalhadora

Dona-de~Casa
A Externa

Industrial

Industrial

ã

Domicílio

a Domicílio

ou Operária?

e o rvIundoda Moda

~

I

CASA E FÁBRICA:

A ORGANIZACAO

POLÍTICA

DA MULHER TRABALHADORA

BOfLdade.J.Jw. - Precisa-se

para serviços
externos. Favor apresentar-se
com Clmo§
9
tra à Estrada dos Três Rios, n 243-A.
Freguesia - Jacarepagúá.

Co-ótuJtVjtCl4 - Precisamos de over-Loquí.s
tas. singeristasi e tiguezagué. Paga-se
bem. Aceitamos para fazer serviço
em
casa. Av. Copacal;lana, 796, 29 endar ,

INTRODUÇÃO

Estes
cia

anúncios

de um jornal

qualquer

das chamadas e.xte.fLna-:s de. .6ábfLic.a.

sas e das operárias
hoje,

nos grandes

trabalho

-

que expressa

centros

urbanos

industrial

mação social,

representa

para qualquer

proposta

ti tui

~típicas
outro

De fato,

este
I

desafio

ação concreta

do país,

forma

--

das empr~

a plena
dave

lha

vigência
forma do

mas,

a

da nossa

de trabalho

totalidade

fo~·

um desafio

de transformação

nao somente esta

da nossa

forma de trabalho
das chamadas

cons-

formas

a-

ou r'es Ldueí.s de +r-analho -'- ou qualquer

de inserção

utili~ar

-

que conformam a sitlt

no mercado de trabalho

de grande pa~

brasileiro.l

te do prolêtariado

A MULHER TRABALHADORA

pliada

esta

que se queira

Dltimo elo

/ indica

da complexidade

/ estratégia

tradicionais

conceito

Categoria

a domicílio.

Demonstração viva e sofrida

realidade.

denunciam a existê~

social

dé relações

INDUSTRIAL

e político

A DOMICILIO

de uma rede extremamente

econômicas, a operária

a domicílio

am-

é uma das

2
expressoes
feminina

históricas

reais,

no Brasil.

Na verdade,

dora encontra-se

colocada

para que ocorra

sua eleição

trabalho

industrial.

da,

complexa,

ou seja,

lher

ções

trabalha-

socialmente construída

e sua incorporação

nesta

forma d~

de maneira mediatizada

suas

numa situação

e trabalho

de trabalho

numa situação

capital,
cria

casa e trabalho

panheiro

de trabalho

a mulher da classe

condições

de reprodução

através

do lançamento

no caso em análise,

trabalhadora

entre:

de força

Neste momento, conseguimos perceber

dament.e como o próprio
turalmente

do conceito

i

de necessidades

filhos

e salário;

remunerado

arrebanhável

I

niti
e

cul

aroplis
da m.:y

contraditórias

relações

com o coro-

que a trans forma naquela força

facilmente

pela

indústria

de conte c--

2:

"Meu companheiro me p r-o tb í.u
r-e l , Não vai mais trabalhar

(trabalhar como partei
nisto não,pelo amor de
Deus, eu me viro dia e noite, arranja
outra coisa
para você fazer. Então, eu voltei para minha cost~
rinha de novo. Eu voltei para a costura por este
problema. A família é numerosa, eu não po~so ficar
sem casa. Coma vida conjugal desmantelada
(com o
primeiro companheiro)', eu comecei os novo.
Então'
comprei este terreno ... Depois de ter três casas,
fiquei praticamente debaixo da ponte com cinco filhos. Ele acabou com tudo. Este lote é caríssimo ...
Estou trabalhando para ajudar m~u companheiro(o atual) a pagar e, construindo a casa ao mesmo tempo.
Ele mesmo que faz ..~" (Maria, costureira externa,
cerca de 50 anos).

A mulher trabalhadora
riada

por peça3,

sal

submetida

rio

por peça ~

çao da classe

sem qualquer

aparentemente
trabalhadora

externa

é uma operária

vínculo

em sua casa ao ritmo

nimo (da categoria)
balhadora

a domicílio

reconhecido

1,

do estatuto

Esta

O sal§;

como forma de explora-

-,- pe rmanece em plena
de fábrica.

com a empr§

da produção fabril.

superado

através

assala-

do salário

vigência

trabalhadora

para
recebe

míéi.

tra

pelo

3

número de peças produzidas
de da fábrica,
lário.

balho

passa

aprovado,

controle

a depender,

atribuído

de qua Lí.da

de previsão

do sa

tanto

inteiramente,

como também, da própria

(número de peças

variação

pelo

o que gera a impossibilidade

Já que este

trabalho

e aceitas

existência

de tra-

a cada trabalhadora),

de volume da produção pela

estrutura

do.

dada a

basicamente "sob

encomenda" do setor.
Além disto,

a incerteza

ce .a impossibilidade
de realização
rência

fisica

dos contatos

de qualquer

do salário
para

também se verifica

a continuidade

com a fábrica

e,

ângulos. -'
ta

I

força

da produção ou

e dos mais expressivos
de trabalho,

submetida

apagamento dos vinculos

-

à 'oeor

ainda,face

problema com os instrumentos

No e nt.ant.o, a forma de assalariamento

fª

·de trabalho.

,é somente

um dos

do nível de expIDração de s

a um processo

operária-fábrica.

articulado

de

Outros aspectos

po-

~

dem ser

identificados

na inexistêncià
multiplicação

freqüente
de oficinas

des de produção
.ç6es pessoais
A fábrica

os seus

de teste

de intermediaçãoi

de aQmissão na fábrica;

que empreitam o trabalho

das operárias
transborda

tantas

para

unid~

da rede de rela-

seus limi tes

a sua técnica,

físicos

os· seus

inc.orporan,do: a
instrumentos:

as suas horas

vezes utilizados

.de,

de repouso

em tarefas

acessórias:

"Eu eris neí. (a um menino criado por elaJporquenão
tenho outro recurso ... Então ~ o seguinte.
estou
apressada, tem uma costura para entregar daqui a 8
dias. Aí eu digo. meu filho faz isto aqui, vai t:!:
rando estes fiapinhes assim, se estiver
agarrado
não puxa não, que ai tem que cortar senão solta o
ponto. Ai ele j~ sabe. Aí ele vai deixando. ai ele
vê um defeito e diz: aqui e st e assim .... Aqui est~-í

na

a domicílio.

o seu espaço doméstico;
filhos,

cadeias

de maior pes o : na utilização

casa da trabalhadora:
trabalho,

nas múltipias

e
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solto, aqui n~o est~ costurado n~o" (Maria, exte~na
de f~brica, cerca de 50 anos).

Esta

externa

operária

à legislação

toda a ambigüidade de uma situação
operária

sem fábrica

trabalhadora
ros nas filas
fábrica.

trabalhadora,

ances no processo
gravemente,
Esta
sa,

res

através

de exploração.

a organização

fragmentação

com carteira

trabalhadores
contrato

dade/trabalhadores

regidos

por fora

da carteira;

portas

historicamente

Nuances estas

da

antigo

trabalhadora

5

pode ser expreê

das seguintes
de fábrica;

sí.t.uaçóese
trabalhado-

sem carteira

asstnada;

/ trabalhadores

trabalhadores

com

com estabili-

pe io fundo de garantia;
ajudantes;

nu-

que dificultam,

brasileiro.

'de experiência

dores especializados/serventese
reconhecida

nas

do qual são estabelecidas

internas

de tempo indeterrninado;

especialização

-

assinada/trabalhadores

com contrato

,é uma

reproduzido, de fragmentação

do contraste

externas/operárias

legalmente,

a externa

acabado,

do operariado

da classe

por exemplo, através

operárias

é fruto

constantemente

Portanto,

_. vive

eventualmente. seus companhe!

do produto

trabalhadora

de um processo,
da classe

que encontra

de entrega

Esta

não reconhecida

e sem direi tos.

isolada

trabalhista

trabalha-

trabalhadores

em carteira/trabalhadores

com

ganhando'

menores que ganham comoaprendizes e com

petem com Os profissionais

("sentam na máquina") :

"I ... ) eu me lembro que quando entrei na fábrica,
eu tinha 14 anos. Quando eu fui para a fábrica. e~
trei, me entregaram no departamento de ~essoal.m~u
Lrrnâo me entregou ... porque eu era a mais velha. ~
quele heg6cio todo, e quando me apreseritaram assim
~ chefe, eu fiquei cega. Tinha ,mil pessoas e ~uito
barulho. A moça que me apresentaram também era uma
chefe~ Falou assim: 0oc~ vai sentar nessa máquina,
você pega ela assim, voce pega ela assado. tá? Ag9
ra, vou lhe prevenir uma coisa:voc~ n~o pode olhar
para os lados. Eu simplesmente não olhei. Você não

5

poçle conversar.
Você tem que dar esta produção.
V~
cê vai aprender
quando eu ver que você est~ a~ta a
fazer todos estes pespontos
assim,
dessa- largura.
Eu ~unca tinha visto uma mãquina industrial
na minha frente.
Eu estudava
no SENAI, SENAC, fazia
curso comercial
naquela época. Tinha uma colega.
Ela chegava na s~
Ia de aula e dizia par-a mim: Puxa, você trabalha
do
meu lado e ·nem me vê, heim meriina?" (Ana,ex-oper~
ria. interna,
atualmente
gerente
de uma indÚstria
de
confecção fina).

Estas

di visões

cesso estrutural
balho

realizado

e político

tematização

da legislação

controlador

a partir

do, tais

trabalhista

conStituída

transformou-se

vezes,

corno: estabilidade

direi to de greve.

luta

dos sindicatos

7

a sis-

de trabalho

ao nível

pol~

Luta-se

até

e
hoje

extremamerite complexo de leis

da gestante,

que se cristalizam

a empresa capitalista

traditoriamente,

Respaldo

homoqeneLz a.dor'

operárias.

Restringe-se,

da categoria.

tando as relações

paulatinamente

reproduzem bandeiras

bre,

somente,

de tr~

à hegemonia

vincula-se

em parâmetro

das reivindicações

ta do conjunto

dos anos 30.6

da economia brasileira,

cumprimento de um conjunto
muitas

cruel do. prg

de acumulação de capital.

Tal legislação,
tico-jurídico,

o reverso

de homogeneização da força

pe Lo Estado

da forma industrial

que,

constituem

à mudança de órbita

necessário

- pelo

internas

antigas

do pr oLet a r í.a

pagamento do insaludesta

f'orma, .o foco de

numa rotin.a que, os afa§.:

Lembremosque este
estereotipadamente

foco ilumina,
padrão. Ocu],

e produção que contribuem,

para que o modelo se realize

e expanda.

corr-
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A TRABALHADORA INDUSTRIAL
DONA- DE-CASA

A DOMIC!LIO

OU OPERÁRIA?

Embora nao lhe

sendo especifica,

a domicilio

desempenhado pela

fabril

mente à questão

da sua articulação

fas

ou seja,

domésticas,

a análise
mulher,

do

remete

trabalho
imediata-

com o desempenho das· tare'"

aquelas

voltadas

para

a

reprodução

do grupo familiar.
Umadiscussão.
culação

das formas concretas

no co t.í.d ano da família
í

te naquelas

de grande

relevância.

artigo,

optou-se

por tecer

bastante
lação

trabalhadora

em que se faz presente

parece

Lní.c i a.is , acerca

informa

que aSSQTUe
esta

e spe c t f cameg

'e,

a costura

àrtií

a domicilio,

Contudo, dados os objetivos
algumas considerações,

deste

ainda

de como a nece s s í.dade

a autopercepção

nos

desta

da mulher engajada

que

a r t.Lcu+

neste

r.í.po

de trabalho.
No seio

da classe

trabalhadora

em função das pressões

nômicas já

apont.a das fartamente

problema

um numero cada vez maior de membros da farnllia

8,.

tá sendo compelido
caso da mulher,
da unidade

ao exercício

doméstica,

do lar,

disponíveis

não permitem,

trata

do
es-

remuneradas.

destes

econômicas

vêm r

de dar continuidade

na medida em que os recursos
evidentemente,

serviços,

nas camadas mais privilegiadas

engajamento

de é;ltividades

as pressões

das tarefas

A alternativa

que

No

not adame.nce daque Ia incumbida do ge.renciamento

acompanhadas da necessidade

da prestação

na literatura

eco

optar

ao

exercíciQ

financeiros
pelo

conforme acontece, via

pagamento
de regra,'

da população.

que mais comumente lança

em atividades

em geralr

mão a mulher

remuneradas que possam ser

e

exercidas

o

7

dentro

de sua própria

gados,

lavagem de roupa,

para

fábrica,

etc.)

venda de produtos
te

unidade

costura

.par a freguesia

ou na vi zinhança
de beleza,

etc.).

em maior ou menor intensidade

cidas,

quase

sempre,

(por exemplo:
brica

Alguns dos es tudos

balho
da,

x esfera

que recai

ma para

o orçamento

le observar
retamente

mo apresentando
Isto

atividades
Este

tência

ao ritmo

porque parece

ça de trabalho,

é o trabalho

I
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e tra-

ou esfera

priva-

Ou seja,

dada a

de alguma for .....
entre
em ativi

mesmo aquelas

Vª

mais di-

são consideradas
ao trabalho

co..•.

doméstico.

o ritmo

em

que· as

exe.rcidas.

surge

esta

cen+

o conflito

determinaria

como problemático"

encaminhar

para

entre

remunerado que está

da exi~

doméstica

e apenas

mais

e por isso

submetido

e a

aparente"

e a da reprodução

a uma mesma lógica

Em segundo lugar,

em prt..;,..

a conclusão

a esfera

autonomia

a da produção

submetidas

do capital.

fª

doméstico

engajamento

do capital,

de uma autonomia relativa

tando ambas as esferas,

de Laa

ã casa da trabalhadora.

subordinado

doméstico

Na verdade

pelo

atividades,

esquema analltico

.do trabalho.

lógica

estabelece~se

remunera.das seriam

meiro lugar

do trabalho.

ou próximas

um caráter

é I o trabaiho

trabalho

redu~ido

que tais

submetidas

uma

feminino

a mulher de contribuir

que seria

ainda

de

e são exe;ç

ao mesmo tempo para

x trabalho

casa

familiar,

dades exerci das dentro

faze.m paE

doméstico

do trabalho

entre

pÚblica,

sobre

ambas as esferas

cabeleireira"

atividades

do saber

que tratam

remunerado na oposição

pressão

Estas

e

!

da articulação

doméstica

(manicure,

que costuram

partic~lares)

tram a análise

par t.Lcu Lar

de formá a combinar mais

as mulheres

e para

(venda de doces e s a],

doméstica

da foI'

ampla
mesmo,

ao trabalho

e§

F

a
nao.

domés-

8
tico,
bril

mas sim,

e de forma mais extrema

a domicllio,

são as atividades

mir um novo ritmo
estruturação

pa r'a manipular

dos colhidos

junto

pelo

apresentar

do trabalho

pela. fábrica,

nos ,dias

de novas peças

via

nao tem o controle

de regra,
até

que seu trabalho

Umaentrevistada

rência
em casa

dias

é tão

prontas,

residente

balhà,

na Tijuca.

acrescentado

o seguinte

fundame!!

do estabele

de costura

que

que

minuciosamente

a

costureira,
á

na

fá-

inspecionado.

é

esperando

a conf@

posslvel

chegar

sua refeição

respeito

com

por exemplo, narrou

próximo à confecção
A este

podem

coincidem

do tempo que rpas s ar

fazendo

também,

Como
prazo

de, costureiras

o almoço,

é

'em sua montagem. 11

grande que não lhe

de um parente,
situada

ind!

de costura

em são Gonçalo,

em que a fila

a tempo para

entrevistadas

a serem montadas,

seja

residente

das peças

Os .~

a serem montadas neste

de entrega

ou na vi

grandes.

não so através

das peças

o recebimento

existirem

externas

uma maior ou menor dificuldade

Além disto,

brica

re-

que tr~

casa

seu tempo não são tão

do praz.o de entrega

número de peças

a mulher,

da sua própria

às costureiras

determinado

cimento

que vão impr!

e sua conseqüente

de que dispõe

dentro

cam c Lar arnerrt.e que o ritmo
talmente

domêsticas

as possibilidades

de forma remunerada

zinhança,

remuneradas

f~

.

. Assim,
balha

às tarefas

no caso do trabalho

para

na
a qual

casa
t:ra-

também pode ser

depoimento:

"Tinha dias que tinha bem umés cinq~enta
pessoas
(na fila) ... Tinha' dias que eram duas pessoas aten
dendo. Mas tinha dias que era uma só ... Tinha qu~
olhar tudo, confeTir peça por peça, tudinho.Quando
eles davam a costura para levar para casa nós tínhamos que contar tudinho que ~s vezes vinha f~ltando fecho-éclair ... E depois nós é que· tínhamos
que pagar. Nós tínhamos' que contar tudinho...
A

9

pessoa ficava l~ atª tarde mas. conferia tudo» (Ma~
lehe. ex-costureira externa. cerca de 40 anos1.

Umaoutra

entrevistada,

o seu dia-a-dia

colocou

ao ser

solicitada

imposta

frase

pela

fábrica

trabalhadora.

familiar"
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Naturalmente,
remunerada pela

rearticula,ção.

brica,

a ser

fisico

Assim, este

condicionantes

dade doméstica
passa

peculiares

no mesmo espaço

se trabalhadora.

pela

pê í.s e relações

está

na medida
e social
tipo

atividade

da unidade

fami-

regulares,

N() entanto,

orientado

I

aj udantes

é que

r-ear-t í.cu.l.açâc. a~ .
pro\dução

da reprodução

da cla~

tem como um dos

do controle
o cotidiano

pelas

de forma concomitante

í!!}

em que~

de trabaiho

mulher.

int!

familiar.

outra·

esta

a continuação

familiares

produção enquanto

r ,

básicos

profundamente

provocando

da unidade

a domicílio

renda

pos s í.bí.Lí.dade

loque

ou fora

da

Nas, o que se quer mostrar

fabril

.sume características

seus

dentro

saQ

I

" condí.cí.onada

ou não vf ncuLos assalariados

no cas o do trabalho

convive

de vida

seja

que se sL:-

base monetária

familiares

da

o que implica

doméstica,

o desempenho de qualquer

estabelecendo
nesta

fabril,

mas também, pela

e relações

mulher,

trapalho

domês t í.cas , mas sim

pela

ao ciclo

I

de

a domicílio

do trabalho

e não só por isto,

mamente relacionado

plicará

que o ritmo

às tarefas

da organização

papéis

,

I

na costura".

verdade, todo o cotidiano

e quantitativamente

de reestruturar

i

claro

impregna/na

que sofrem o impacto

qualitativa

liar

bastante

subordinado

numa reestruturação

sobre

I

.Assim, não é o trabalho

tua enquanto
estas

deixa

falar

que :

"A gente acorda e vai dormir pensando

Esta

a

da unida família

necessidades

da fá-

à rearticula,ção

o engaj amento de outros
da trahalhadoraexterna.

de p~

membrosna
13
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A casa da mulher
camente

numa extensão

da, a diluição
mésticas

trabalhadora

da fábrica, 4acarretando

da unidade

da classe

das fábricas,

sentam-se
muita

jilegalidade.
se confundem
no mesmo

notadamente

oscilam

físico,

utilizados

tantes

da planta

gratuito

Este

fabril

entre

graus diferentes
em muitos

doméstica

ou adaptando

porque

T

caráter

de legalidade

casos,praticamente

espaços

que

normalmente

portanto

muito

concebida.

ter-se

ambíguo

das vezes,

referido

do setor e a diluição

domésticas

das trabalhadoras

estabelece

com a fábrica

na

absoluta

constituído •.R, o apag~

a ati v.i da deque

enquanto

entrevistadas

uma "ajuda"
considerada

percebem

ao orçamento
subsidiária

dos casos em que a mulher

ve L pela unidade

familiar

de dona-de-casa

-

informa

obscurece

o de operária,

que o

se apresenta pOll

também o fato de,

nao ser legalmente

sugere

todas as mulheres

qüéntemente,

a

da unidade pr2

ao

o papel

é

uma con

me n t.o dos vincu;Los com a fábrica, aliado

com exceção

disNão

14

ao mencionar

como interna,

para o que concorre

renda auferida

com

uma "casa de costura".

vInculo, que a mulher

penham

apr~

do empresário,convivendo

tradicionalmente

trabalhou

nas unidades

co nítido

do

e ve stuârí.o ,

confecções,

De um lado

o fato de que uma entrevistada,

ela como sendo

unidades

de confecção

para fins residenciais,

fecção para a qual

maiaria

em inúmeras

amb Lqua ,

com a unidade

seriam

em contraparti-

as pequenas

De outro, porque,

espaço

prati

I
\,

da indústria

de forma bastante

freqüência

dutiva

de produção

então,

trabalhadora.

No caso específico
muitas

se constitui,

fato de que quase

doméstico

-

desem

sendo a

à do chefe de família,
é a principal

responsá-

uma autopercepção

o de trabalhadora

contribuindo,

seriamente,

em que

e, consepara

a

I

11

redução
desta

da capacidade

parcela

A EXTERNA

de organização

da classe

E O

e mobilização

trabalhadóra.

"MUNDO DA MODA"

Podemos afirmar

que a externa

. mente pelo

;tJt~ba..e.ho.

doméstico

do cotidiano

Parte

15,

integrante

feminino

cóns t.Lt.uí, a úl--

de fábrica

tima engrenagem do "mundo da costura"

s uas prendas

política

marcado irremediaV"el-

deste

"mundo", o âmbito

e apropriado,

cruelmente,

em

indispensáveis:

"O nível de desenvolvimento material oetermí.ne-Ihas
destinos diferentes (para a mulher da classe média
e para a mulher oper~riat sob a mgsma apar~ncia de
subordinação ao homem: quàndo esse nível é baixo, o
capitalismo eo~~~o~ um lar oper~rio para, mediante
a produção de valores de uso pela mulher - a prePê
ração da comida. a lavagem· das roupas, a confecção
e reparo do vestuário. a educação das crianças -,e
a produção de valor pelo homem - o trabalho assalê
riado na empresa -, realizar melhor o seu objetivo
de e.xploJta.ç.ão; quando e sse nível se eleva. o capi
talismo .du:tJtô~ o lar oper er-Lo para.mediante a ut~
lização da mulher e do homem como força de trabalho, continuar essa exploração
em níveis superiores" .16

A costura

e a cozinha

lada e caseira

do ·papel

forma a esfera

onde o esforço

mente .escamoteado,

feminino.

plena

da mesma pa í.s aqem, iS9

sao aspectos
17

o

"mundo da costura"

das geraçoes
.

das classes
tureiras
mestres

populares.

internas

Este

e exterrias,

e gerentes),

cortadores

ras,

nervosos

da fábrica.

purificado

e dores

e

.

e modelistas,

e rompido 1 brilhantemente,
e anódino,

ritmo/cadência

antigas

"mundo";cheio de personagens

"mundo", sofisticado
de esgotamentos

total:

humano ainda não pode ser

de atividades

con

(cog

contr~

por

um outro

de suores

e cansei

na coluna,

de sUjeira

e

12

Eis que surge,

extremamente

onde fábrica

é butique

de segredos,

viajante

desfiles

e feiras

envol ven te, o "mundo da moda",

e onde patrão
bem transado

é estilista,

conhecedor

de lançamentos,

coleções,

da moda

"A afirmação ~ de Ana Frida. um dos mais respeitados nomes da alta costura no Brasil.
Ela explica
que a maior parte dos confeccionistas ainda envia
um membro da família. mulher ou filha.para compras
em Paris. Os enviados cO~9ram uns vestidinhos que
são desmanchados e colocados sobre um papel de mal
de que render~ ~uitas cópias".w
.-

Este mundo é marcado
lias recobridoras
re-vestir,

sábias

tre a casa

corpo

detalhes

do ato do trabalho.

da cobertura

da do nosso

por técnicas,

fulgurante

cotidiano.

Trata-se

de

um

padronizada/não-padroniza-

Estranhas

(e sua decoração)

e paraferná-

semelhanças

surgem en-

e a roupa.

"Como a própria palavra afirma, a regra do re-vestir ~ a rn~scara e a m~scara. no caso.~ moldada nas
originalidades do Morumbi e reproduzida em série.
A m~scara não tem originalidade. Logo a mais prec~
ria também serveh.~

As figuras
publicidade,

as revistas

VOs, as mulheres
financeira,

do mundo

da moda são outras estrangeiras,

abastadas

personagens

vos trabalhadores

conhecidas

se perfilam

engrenagem,

do fetiche,

se assim podemos

triais

frente

e operários

cios surgem

os figurinos

em busca de realização

fos.20 Nesta

ela, uma enorme

as agências

-

de nossas

manequins,

exclusi-

pessoal

e

telenovelas.

No-

modelos

e fotógr§

a roupa vira um novo produto,
nos expressar.

interligada

externos

nos jornais:

fetiche

Arrastando

de produtos,

e internos

de

setores

de fábrica. Outros

com
Ln dug
anu~
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COSTuREIRA - Pr-act s a-t,e, p/couro. Tratar Av.·
Copacabana, 1133, loja lli, após 10 horas.
SAPATEIRO - Precisa-se 10 pespontadores p/
sandália. Pago 15,00 o par. Rua Rocha Ca~
valho, 899, Belford Roxo.

A moda surge
sas

fantasias

que expressa,

plena

de acessórios,

de beleza

e sensualidade

bastante

amorfojestruturado

pia-se.,

adapta-se,

de Natal

atras

termo

de motor ideológico

"mundo da costura".

coleções

de no~

Ela é ·lançada,

..

bem, o seu papel

imenso,

hí.s t.or-í.camen t.e velho:

arvore

de coleções,

Lança-se

do

e co-

renovando

o

.

"( ••. ) Mary Quant, a" inglesa que ousou quebrar tabus, divertia-se em lançar vestidos que caricatur~
vam os trajes bdrdados das meninas dó s~culo XVIII
e as camisolas da era vitoriana. E faturava. Ainda
em 1969, cerca de 9 milhões de libras esterÚnas".2.1

Novas frentes
tas.

Estranho

utilizável,
cabeça
rio

de consumo sao,

processo
envelhece

de cada um.22

através

a roupa velha

renovaçao

do mercado,

trução

gavetas,

prateleiras
em espécie

quecomplementa

de "carregação"

guaçu -,

I

da remuneração

da empregada doméstica

na indústria

constantemente

do· qual o estruturalmente

em armários
Parte

assim,

abre

ainda
e

na

do s a Lâ+

·seu guarda~roupa

e nas feiras

de Caxias

carru.nh
o para

o processo

carro-chefe

aber

e Nova 1geral

de

de um amplo processo de cons

ideológica:

fI( ••• ) todos os padrões de consumo derivam, por grª
d~ções perceptíveis, dos hábitos de raciocínio
e
dos usos da classe social e pecuniária mais elevada, a classe ociosa abastada" .23 ..

Não estamos,
consumidor.

somente,

Mas, frente

face

a um processo

de alienação

a um esquema muito mais estruturado

do

14
de absorção

dos costumes

traposições

que encontrem qualquer

na cobertura

(das "tendências"),
tipo

das possíveis

de tradução

con

na roupa,

do corpo:

I
. t

"Durante a segunda metade da décad.a de 60 cada cen
tímetro de bainha que subia equivalia a novas con=
quistas femininas. Ao mesmo tempo em que mostravam
as pernas, as mulheres estavam se libertando.
Aiguns países chegaram a apelar para a força da sua
legislação na tentativa de impedir a nova moda( .••)
Não foram poucos os jornais, associações
de pais,
educadores e eclesiásticos que definiram
a minissaia como 'desgregadora da moral'."~

A confecção
do trabaiho

-

-

é, realmente,

modà, fantasista
ralmente
ela

marcada em seu próprio
o lado suado

e complexo. Articulação

subalterna

de uma matéria-prima

impondo moda. Os têxteis

lança,

suas necessidades

de ampliação

des circunstanciais,

da

I·

atuação

Locomo
t va
í,

necessária

da

e estrut~

que renova-se, também

surgem no cenário

à Europa, obrigando

viajando

nome pela

r-,

a tradução

de mercado,

pesando na b~

1

em

sohhos.

de

de suas dificulda-

de sua hegemonia :

"Se todas as previsões derem certo,
o Brasil vai
export~r est~ ano (1980) mais de 20 bilhões de d6lares. E s6 os têxteis e seus manufaturados contri
buirão com um bilhão -- 5% do total.
Contribuição
nada de sp r-e zd veI para um setor que começou a década de 70 bom Um total de expor'ta9ões que não cheg~
va aos 5Dmilhões
de dólares e que passou
quase
duas décadas· praticamente fora dos mercados mundiais" .25

No entanto,
tor

de confecções

das marcas,
bre

a projeção
e vestuário

da etiqueta

a criação,

traduzido

"nome capitalizado"
de esvaziamento

atual

não e so dos têxteis.

se afirma

e das griffes.

dos nossos

cofres.

da utilização

O criador

no desenhista

-.- constitui-se

através

ressurge

da moda. A etiqueta

num processo
26

O se-

Briga-se

so-

contraditório

pelo nome, pela

15

marca,

pelo externo

Este

processo

do "externo"
. abertura

vaidoso

de renovação

de espaços

produtivos,

de empresasj
definitivas,

tos com butiques

e acesso

empresarial

reira,

feminina

de sucçao

significa

a

rapidamente

vezes

por

seu sustentáculo

sempre possivel

a externa

e doméstica,

ao sabor de conta-

ao crédito.

preenchendo

ao seu espaço

Eis que ressurge
cerada,

muitas

circunstancial

de força de trabalho,

restringida

preenchidos

vai encontrar

cas, e na articulação--

-

bomba

bem ou mal instaladas, provisórias

ou pretensamente

cedente

C0nstante

para o âmago da nossa economia

uma hierarquia

lidade

da roupa.

Esta

ag~

no nosso

as vagas

e~

das fábri-

-- da mulher

costu-

doméstico.
de fábrica,

alienada

explicada

e alienante,

e dila-

p.ress í.ong

da e só
"Somente o trabalho que preenche lacunas r~ais pode pretender a dignidade de sua definição.
fazer
pelo qual o homem se faz. E bem verdade que na prQ
dução capitalista nenhum trabalho atinge esta dignidade, serro re distante, mediato, imposto,
em si
aleatório. Mas em nenhum local se espelha com tanta nitidez a indiferença direta pela utilidade,
a
sua estima somente como trabalho social médio, como
valor (de troca) perseguido na mercadoria, que has
ocasiões em que sua função preenchedora
decarências reais inexiste ou é muito tênue".27

Esta

trabalhadora,

operária

externa

lação trabalhis ta, .é uma trabalhadora
quer

tipo de organização

ais. Por isso mesmo,
politica
lidade

operária,

os indicadores

também externa

ções e vestuário

A estrutura
compõe

quem+s e as articulações

correntes

atu-

de participação

não espelharn esta

manufatureira

~~a excelente
entre

.a qual-

pelo menos nos moldes

da força de trabalho. feminina

oculta.28

à fábrica e à. legis-

rea-

do setor de confe~

base sobre a

o "mundo da costura"

qual
e

-0-

er-

"mundo

II
r
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da moda". A baixa

composiçao

t abe Lece o quadro

adequado para

taxas

de lucro.

do imp~antada

Mesmoque,

estão
Para

um dia

abrirem

tas

este

vezes,

sua própria

dizer,

pesa

restrita

à confusão
Para

de

máquinas
de tecno

produção

a esperança

de termos:

da
de

de alguma fQr-

da autonomia.

Reconh~
Aliás

I

"as externas?

o pagamento

qu~
quer

da

falsa

e a

esperança

fica

o "incérto"

(trabalho

para

(trabalh9

para

rendimeri tos

complemento indispensável

do "certo"

.

A ope râ r La externa:
tituindo

--

seg

no mercado.29

resta

as outras,

demais· em seus

. altas

de trabalhadora.

estatuto

es""

esteja

atingindo,

a que nunca venha a faltar

freguesia),
fábrica)

oficina;

pelo

as autônomas?".

autonomia

fina",

de sua situação

assistimos

suas

técnica

no processo

de "confecção

que passa

das

incorporadoras

colocadas

inseridas

ma, o reconhecimento
cimento

renovação

altamente

sendo fartamente

chamada indústria

no setor

de forma contraditória,

e alemã,

as externas,

do capital

a manutenção

a sua subterrânea

de o r.Lqern japonesa
logia,

orgânica

a face

ja trajetória

--

cump;r.-idaatravés
mant.êm, fora

oposta

na década

paredes,

de 30 --

"casa"

citação

parcelas

lmente distantes

n.ao+sí.nd.í.c a Lí.z âve L, conê.

dos nossos

da montagem de vastos

Estamos irremediave

na seguinte

da estrutura

definida

de suas

d.ícat.os enquanto

e uma operária

foi

aparelhos
inteiras

da antiga

do trabalhador,

sindicatos,

c:!J

plenamente
.

.

de Estado que
da categoria_

tradução

saudosamente

de Edgárd Leuenroth

"I ...) antigamente, a vida dos sindicatos estava no
sentimento da igwaldade e na eferv2scêncía das idéi
as. Hoje, qu~ndo entro nUm desses grandes sindica=
tos, diante dos guichês que separam
os operários
dos funcionáribs e diretores, tenho a impress~o de
estar numa repartiç~opGblica.
O corpo cresceu sem
o espírito do verdadeiro sindicalis~o".w

dos si!}
lembrados
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NOTAS

1.

Para

uma introdução

mas de trabalho
-relativa,

a discussão

enquanto

ver o.texto

manifestações

litica

Urbana deI Estado

(org.)

- E.6:tltuc.:tu.lta

colombiano"

de. C.ta.6e..6

Para

uma discussão

Cobos -

Ediciones.

"La Po

em ManOel Castells

PoLi..tic.a

lj

das for~

da superpopulação

de Emilio Pradilla

c,a. L a.:tin a., Buenos Aires,

2.

da complexidade

e.n Ame./t.{.

Ultbal1a

SIAP, 1974.

mais a,profundada das exigências

técn!.

cas dos di versos. segmentos que compõema indústria
fecções

e,

correlatamente,

arrebanhamento
da pesquisa:
dustrial

de força

a domicílio

Descrição

zer

I

essa

tação

seria

uma encomenda".
:tltO.6 E.6:tudo.6
janeiro,

Paris.

está

trabalhar

social

possibilidade

(quero

ele:

orá,

despedida

Eclea

Bosi

não

trabalhar.coro

mal, e dai morrer

tuberculosa

di-

lugar,

com seu trabalho,

Simone Weil - A Condiç.ão

por ter
Ope.ft.ãltio.
(org.),

de f'ome,
matado

e.

Ou-

Rio de

1979, p. 80.

da remuneração por peça:

o êxodo rural

Não havia

in-

15/5/80

período

Em primeiro

sozinho,

s o or:« a. Oplte..6.6ão,

"( ... ) fizemos

do trabalho

a não ser por lampejos

Ed. Paz e Terra,

A construção

19 relatório

r-emuner ado por peça:

senão contra

Exemplo, a operária

4.

fabril,

a revolta,

revoltar-se

irri

de

à Fundação Carlos Chagas, S.Paulo~

o que? A gente

poderia

ver o

um estudo

mesmo em termos sentimentais).

contra

relativas

no RLo de Janeiro",

do trabalho

"Impossível

de trabalho,

"Casa e Fábrica:

a 5/9/80, enviado
3.

as facilidades

de co~

dinheiro

de trabalhar

e fomos enfrentar

para

a cidade,

o aluguel

de casa,

mas a

nG que fosse.

De porta

em PO!

18
ta,

a· gente

encontra

confecções:
deve ser

antes

ria

social

cá estou

costurado,

de maquine ta na mão, operE
ao negro,

pois

- se emprega,
caro e nao

como segu-

t~abalho

se há peças

nem a saúde,

para

obra

coletiva

Costa et

Não dava para

alii

e dirigida

Corrêia,

nos é dado pelo

a

mínimo,nece2

por Albertina

de Janeiro,

em 64 na fabrica

Francisco

de Oliveira

à razão dualista"

Ed. Paz

-

entre

CEBRAP

6

- critica

2,. out_ 1972.

dos Trabalhadores

VAVOS

ELí.s abe ch Jelín
12,

-

nas In-

no Trabalho

Rio de Janeiro,.

73; da mesma autoral

"Formas de Organização

Econômica. e Estrutura

Ocupaoí.ona l.'", E-6tudo-6

lho/setembro

S . Paulo

". Belo Horiz.onte. - 26-28/7/19 ~

outros,

Feminino na Bahia",

dos acontecimentos

"A Economia Brasileira

em t-6tudO-6

'dúst.r-t as do Vestuário

0-6 Que.-<.xada.-6, de

de cimento Perús,

Anais do 11 Congresso Nacional

Por exemplo,

filme

1978. Reconstituição

ocorridos

1976,p.59da Atividade
CEBRAP

9,. j}J

1974.

Para Machado da 8il va
ficidade

safar

Me.moJU.a.-6 do Ex.Z.t-<.o (dM

vol. 11 ,Rio

I

só. há

e a pos s Lbí.Lí.dg

o·oxigênio

Lúcia
editada

pago

1980, p. 233.

Exemplo expressivo
Rogério

...

faziam entrar

nao sucumbir".

de Oliveira
e Terra,

a preparar

mas o mundo já vivido

viver,

ele

onde se assenta-

trabalho

Mu.the.ne.-6),

9.

eu,

zona de

(cada peça a 1/100 avos do nosso aluguel);

sário

8.

ser

nas partes

trabalhando

custa

de de outro

7.

existir,

por peça

pele,

6.

de peles

e raspado

especializada,

rança

5.

do casaco

preparado

rão as costuras.

o que nem suspeita

em relação

sua dupla natureza.

I

a cos t.ur-a apresentaria

as ati vidades
Ou seja;

mencionadas

a costura,

uma e spe cj,
r

devido

a

além de não fazer

19
necessariamente
desempenho

parte

a posse

do saber

doméstico,requer

'quina de costura,

de um instrumento
que também

para seu

de trabalho,

a

má-

es sere-

não é um componente

I
!

cial do equipamento
"As s m, a costura

enquanto

í

mesmo

tempo dentro

tônio Machado
méstico
ai

no

(A

Feminino

concreta

o autor,
estaria

ao

doméstico". Luís An
entre Trabalho

So ci>

em Mudanç.a

da SuboJtdinaçãol,

Do-

Rio de J~

1979, p. 198.

se reconhece

capitalistas

coloca

Remunerado"

Re.pJtoduç.ão

Ed. Paz e Terra,

sociais

atividade

da Silva - "A oposição

u o n.de.s t:«

"Geralmente

Conforme

e fora do trabalho

e Trabalho

neiro,

10.

doméstico.

que a continuidade

::;erealiza

no divórcio

das relações
entre produ-

ção e reprodução.
Este
gação
outras

divórcio,

porem,

da interdependência
palavras,

separado,

autônomo,

al da produção
Mâqu.,[na.ó

de Mestrado

11.

comone~

entre estes dois momentos.

e, do ponto
da esfera

capitalista".
Condiç.oe..ó

(A.ó

ser entendido

o que aparentemente

são da continuidade

mimeo,

não pode

se apresenta

como

de vista social, a expre~

privada
Paola

com a esfera: soci-
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