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A MTJLHER NA llIDÚSTRIA DO VESTUÁRIO

Nesta pesquisa o objeto de estudo, se concentra na mulher tr2-,jalhadora, produtora de valores de uso para a família e produtúrade valores de troca para o capital dentro do ramo do vestuário

,

ramo este, que tem envolvido c om=baae em um sistema de produçãocapitalista que se expande,articulando organicamente ao seu processo, a produção baseada no trabalho assalariado com a produ ção baseada no trabalho familiar, utilizando
contratações

com oficinas e

lou

um sistema de sub-

com trabalho de costura domici-

liar, os quais por sua vez, também se desdob~am
contratações

em outras sub -

num sistema de repasses, numa sequência de elos-de

uma mesma cadeia. Trata-se portanto de um processo no qual a
reprodução

ampliada do capital é obtida recriando

do dentro do sistema capitalista

e incorporan-

formas de produção anteriores-

ao capital.

Tomando-se dados do desempenho do setor, podemos verificar
esta formula

deve estar propiciando

que

condições favorávei~xp~

são do ramo, na medida em que; conforme analisa Maria da Conee!
ção Tavares, "••• a intensidade

de capital é muito reduzida e -

permite uma taxa de excedente bruto sobre o capital para o conjunt_o do gênero (calçados e vestuário)
de 200~J

elevadas acima":

somente inferior a Farnacia e Perfumaria.C ••••• ) esta-

taxa é sensivelmente
Calç'ados•••n (1)
Em

das mais

maior na indústria do vestuário

se tratando de um ramo altamente

absorvedor

ou seja, das mercadorias
da reprodução

de mercadorias

de

de mão de obra -

feminina e sendo que a mulher por nós investigada
prooesso integral de reprodução

que na

participa

do

para o capital ,

produto acabado do trabalho, e também-

da mercadoria

força de trabalho, se faz necessá

rio entender, por um lado como são ajustadas as tarefas
(1) Tavares, Maria da Conceição,

de

(Coord.), Estruturi. Industrial

e Empresas· Lideres, Grupo de Estudos de Progresso TécnJ_co e
Estrutura

Industrial, FllillP-Grupo de Estudos e Pesquisa

(mímeo), p. 188.
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produção domestica e produção para o mercado, quais os arranjos

\

:formais e informais que se apresentam para esta. viabi1ização,
.por outro lado verificar
de organização

a interação entre as diferentes formas

da produção que compõe a produção capitalista

deste ramo e captar neste processo de articulação
cial eo

significado

ecônomico de um contingente

a si~ção

níveis de remuneração

so

de força de

trabalho feminino que se incorpora ao processo de produção

em

e'xtremamente baixos .He1eieth Saffioti, -

mostra em seu trabalhonDo Artesanal ao Industrial:
da mulher,n(2)

e

que 83% das mulheres brasileiras

a exploração

ocupadas no ra-

mo em 1970 auferiam.um rendimento inferior ou igual a 1,16salá
•

I.

rl.OS m1.DJJI1OS.

Entende-se

que o uso da força de trabalho efetiva e potencial

t

nas economias capitalistas,

só pode ser entendido se consideraJ
.
i

das as condições históricas

de emergência

lismo em cada formação social.

e evolução do capita-

É nesse processo que se estrutu

ra a divisão social do trabalho e nela a divisão sexual do trabalho. Concretamente,

esta divisão social do trabalho e dentro-

dela a subdivisão pOr sexo, define a

posição das pessoas de,g..;..

tro da sociedade e se traduz pelo valor que a sociedade atribue
ao desempenho economico e social dos componentes

de cada um des

tes .grupos e subgrupos.

A r~posição renovada e continuada do sistema capitalista ou se_~tJ."o
ja sua perpetuação, só se poderá manterrde um processo de repr~
dução ampliada do capital e do controle dos excedentes aí produ
zidos. neste controle são dominados os meios de produção e as mercadorias

produzidas,

portanto o trabalho.

Esta domãnaçáo

do

capital sobre o trabalho, no caso da mulhe~, tem implicações
bem mais profundas

e abrangentes. A mulher

não só é incorpora-

da as distinções de classe, como é dis~inta dentro dela. A posi
ção de inferioridade

no mercado tem raizes históricas

que

(2) Saffioti, Heleieth Bongiovani, DO ARTESAHAL AO nmUSTRIAL:a
explo~eção da mulher. Universidade Estadual Paulista, C~
.pus de Araraquara, Instituto de Letras, Ciências Sociais e - .
Zducação.Araraquara,1980
(mimeo) p. 41.
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reportam

à sua atuação simultanea como produtora de força de tra

balho potencial

e como reprodutora

da força de trabalho efetiva •.

A essencia da dominação mascu'lj na, diz Lourdes Benéria, (1) "se de
senvolve

em torno da necessidade

seus diferentes

aspectos",

veis de reprodução

da reprodução

como a mulher participa

classe incorporando

em

dos tres ~{

que moldam e definem a continuidade

ma, faz se necessário

Para se entender

do controle

do"siste-

um controle que pe.rpaase o da c ond.í.çáo

de

nele o de sexo./

a posição da mulher na sociedade

-,

.

preciso nao so relac.ionar ~

capitalista

tipos distintos

08

é

de reprodu-

ção, nos quais atua a mulher, (e que correspond.em a diferentes
veis de austração
mas compreender
emergên~ia

teórica, conforme propõe

como estes se modificam
de c ontzrad.l

constante

ç

ní

Edholm e Young,)2)-

num processo

êe s , ajustes,

dinamico

contradições

de
ete

\

.A mulher oostureira

objeto de nosso estudo participa

dos .: tres n Ive í.s .. ' '.
na reprodução

do processo

do contingente

de reprodução

pOPUlacional;

ça de trabalho efetiva e potencial
serviços

domesticos;

participação

Para se compreender

da-la separadamente,
cesso de dominação
se analisado,

nos diferentes

no conjunto

e as mudanças

for

através de sua -

os graus de subordina

CrPitalista,não

-

se pode est--ü..

âmbitos de sua .amação...,;'
o p.r~

da mulher só poderá

destas atividades,

do através da interação famili~ /capital,
os arranjos,

da

de mercadorias •

na sociedade

e liberação

na reprodução

do capital

• I
a poslçao
da ~i1her,

ção a que é submetida

da sociedade:-

através da pr-oduçâo de bens e

e na reprodução

direta na produção

ativamente-

ser entendido

devendo

procurando

ser apanhaentender

formais e informais criado_s para sua v í.ab.í.Lt.z açáo
nas relações familiares

e sociais decorrentes.

(1) B€nériá:Lourdes, F.eproduotion,Prod~ction AND TEE SEXUAL
Division OF LABOUR - ILO, R~~
Employement Policy Research
Programme Geneva, 1978,1'.3
(2) Edholm,F. Barris, O. and Youngk.: "Conceptualising 'rlomen"Critique of Antropology, 9/1011977, pp.lOl-130. apud, Benéria Lourdes, opus cit pp. 4.
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~sta abordagem se apoia na afirmação de que a articulação destes
tres níveis de reprodução dependem de uma única lógica,.-:alÉgioa
do capital. Sabe-seque

dentro desta lógica o sistema se repõe

através de um processo ~ecorrente de valorização

do capital,

o

qual implica a cada volta ~.uma ampliação de montante acumulado.Se o processo de reprodução da sociedade é regido pelo capital e
se este é um processo em constante evolução, deve-se deduzir que
interação entre os diferentes níveis de reprodução e a posição de seus agentes também devam ae . combinar·:

de formas diferen.;4.j

tes em cada momento histórico.

Assim sendo a compreensão da posição/participação

da mulher

na

sociedade deverá ~ambém acompanhar estes movimentos.
A dificuldade é'transpor esta proposta teórica de análise à
tica.

A

prá

idéia é a de não se restringir aos limites estáticos das

unidades físicas nas quais a mulher atua, mas trabalhar com

os

processos em movimento, ou seja acompanhar através do sistema.
de articulação entre os 3 níveis de reprodução, as alterações ob
servadas, e ao mesmo tempo tentar ver sua correspondência,nas

di

ferentes formas de organização da produção que se abrem para

a

participação da mulher na produção' de mercadorias na industria ~

.

,

do vestuario •.

Contudo o conceito de articulação é um conceito vago que não
presta a uma operacionalização

se

empírica, mas se c ona.ider-armoa- em

forme já visto,que a reprodução da sociedade capitalista se

'dá

através da produção de mercadorias e se entendemos que para o ca
pital,mercadoria

não é apenas produt~ acabado do trabalho,

também a força de trabalho, pode-se aventar a hipotese de que
elemento dinâmico, do processo de articulação é a mercador~a.

,

mas
o

;- 5 -
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Portanto uma forma de dar concreção ao conceito abstrato de arti
culação poderia ser alcançado acompanhando-se a trajetória

de

produção destas mercadorias e a forma como são produzidàs e valo
\

rizadas.

O perigo deste tipo de abordagem é o de se deixar levar pelo

re

ducionismo economico e deapenc'ar-em explicações funcionalistas
que pouco falam das contradições inerentes destes processos.

Pode-se, num apanhdo bastante geral mostrar que as raizes da subordinação do trabalho feminino no Brasil, explicitada concreta~
mente através do valor alcançado por seu trabalho no.mercado, eSr
tá na forma histórica de introdução do trabalho livre na econo/mia cafeeira~ e que este processo, não ocorreu de uma forma line
ar simples, no cotejo entre dominados e dominadores, mas "- foi fo~
jado numa correlação de forças contraditórias, que se defronta. raro em diferentes momentos da evolução capitalista.
Podemos para.ilustrar, lembrar de forma bastante rápida e geral
alguns fatos do perío~o inicial do processo de industrialização.

o

trabalho colono, introduzido no Brasil através de uma alta su~

venção do Estado à imigração europeia, era um trabalho familiar,
as energias dispendidas nas atividades economicas e que deveriam
ser .reposta.~ pertenciam a vários trabalhadores e não apenas ao
chefe de família. Os cálculos de remuneração do colono, no entan
to,computavam só o trabalho dos adultos homens, sendo que o traba
lho das mulheres e crianças que partic ipavam não só do trabalhono campo,na produção do café e a da produção de subsistência
ra consumo e para mercado,como acumulavam

além destas

pa

ativida

6

des'aS da lavoura de ~ubsistência e de produção de valores de
uso não era considerado.
Vale citar o trecho de um relatório de um adminjstrador da pr~ vinciade

são Paulo em 1888, referente ao assunto: "Um articulis

ta justificava em 1881 a imigração por familias, entre outros ar
gumentos com o fato de que "muitas das pessoas de que constam
aquelas, mulheres e menores, são com proveito empregados em certos misteres das grandes explorações agrícolsd, místeres esses para os quais seria exorbitante a soldada paga ao trabalhador iso"Ia do ( •••) (1)" Ir

r

Quando o Estado assume, através da subvenção, o traslado da mão
de obra imigrante da Italia para a Hospedaria dos Imigrantes,

as

regras do jogo continuam as mesmas, e a importância econômica \

desta vantagem se institucionaliza na imposição de, para o

imi-

grante:",ser aceito no programa ser casado e com prole abundante •
.As estatisticas mostram que o tamanho médio da familia emigrada.no programa de subvenção do Estado era de 6,5 pessoas e as nao subsidiadas que desembarcaram no porto de Santos era de 3s-8 (2)
I-O •• ,

o"

o"

o

~'~~~do esta f or-ça d e tr aba.Lh o se trans f orma na massa d e aas a.LaA
•••• Y..CW..L

riados para a nascente indústria, o salário pago ao trabalhador,
continua sendo assim como também o foi no café, um salário,individual.
Assim sendo o ca.pital industrial não se defrontou no início
seu processo de desenvolvimento

do

com problemas de mão de obra,

pois a transferência massissá dos colonos do café para os cen
tros urbanos ( o Estado durante todo o periodo de imigração sub-

(1) Spindel, Cheywa , Homens e MáqUinas na Transição de Uma Eo ono
mia Cafeeira, paz e Terra, são Paulo, 1980, p.l06
(2) Spinde1, Cheywa, opus cit. p. 108.

vencionada importou quantidades de mão de obra superior às neces
sidades da economia cafeeira) significou a incorporação dos ho
mens , das mulheres e das crianças. Além do que a penetração do
,

capital em setores antes estruturados em moldes artesanais e deprodução simples de mercadorias,VBi9

engrossar o contingente dos

enpoliados dos seus meios de produção.

A disponibilidade de oferta de força de trabalho somadas às

li

mitadas alternativas de trabalho de mercado urbano a falta de ar
ganização entre os trabalhadores nos primeiros anos do processor
de industrialização, a concorrência

de uma mão de obra mais

rata de' mulheres e crianças, faz com que históricamente
mar inicial de remuneração

ba

o pata-

do assalariado se'mantenha em m"Veis

que não eram suficientes para a sua repro~uçã0p conforme atestam
.as altas taxas de mortalidade do período. Quando o processo

de

industrialização se intensifica. a produção de força de trabalho
parece nao acompanhar a demanda (imigração estrangeira é desacelerada e a imigração nacional ainda não havia se iniciado) fican
do

O'

capital em parte dependente da reprodução da força de tra ~

balho existente. Dentro do livre jogo do mercado, a escassez

de

ofer.ta, deveria levar a uma elevação de salários. Contudo aumentos salariais poderiam, cobrindo as necessidades da família, desestimular a participação das mulheres e crianças no mercado
_w

de

trabalho.
Pode-se portanto deduzir que'aos grandes empresários, investimen
tos em infra-estrutura que permitissem, sistemáticamente gar~
tir um fluxo de operáriOS, de homens, engrossados por mulheres e
crianças para suas industrias, estivesse dentro da lógina do capital.

A construção de vilas operárias em são Paulo pelos próprios

em-

presáriOS, é uma prova de que as condições de vida a que era exposta a classe trabalhadora começava a delapidar os seus

esta

-,-

-~-'--"-'-'.._--

.~ .-.-.--

---_.~~_.~---

..

-

\

\
ques de força de trabalho, cada vez mais dependentes da reprodu~
ção do contingBnte

já formado, uma vez que a produção via imi~

ção nacional só se inicia a partir do final de 30.
Estas vilas operárias propiciavam,
,
De e conforto melhores

é verdade, condições de higie-

do que as existentes fora dela, .mas se

constituem numa forma de controle da produtividade
dores, não limitada apenas ao seu comportamento

dos trabalha-

dentro da unida-

de fabril, mas que extrapolava a planta industrial para, traves-

./

tido na nobre tarefa de zelar pela moral e bons costumes, interferir .nas relações familiares, multando os maridos que batiam
nas mulheres,

os que bebiam, e as pessoas que não obedeciam o ~o

que de recolher

(às nove horas), e em casos de participação

em/~

greves a'pena era o despejo da vila. Esta era uma medida de mui~
ta pressão sobre a classe trabalhadora pois os 'lue sofriam o de..ê.
'pejo eram obrigados a viver em casas muito precárias construidas
em tel~enos baldios.

As vilas operárias, ficavam sempre próximas às fábricas e dispunham de creches, jardins de infância e outros serviços, todos
voltados

a garantir a incorporação máxima de mulheres o crianças

ao processo de produção fabril. O salário diferencial
entre os sexost

e em relação aos menores,explica,

observado-

melhor,porque-

a.Lguns grandes capitais deste período assumiram este investimento chamado de ~não produtivoll.Segundo mostra, o Censo 1920,tom~
do como paramêtro o trabalho' do homem adultor a remuneraçao

do

-9
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trabalho

da mulher equivalia

à metade deste

no a 1/3 e a da menor mulher a ~4.

É bem verdade
isoladas,
elevadas

que estas

a intenção,

gas jornadas
condições

de trabalho

Por volta

'vindieações
a reforma

intensa

do trabalho,

operária

são de menores.ete

(1)

e "

de mortalidade

do trabalho,

baixos

salários.

as

Ent-re

(2)

pr-eaed onado-por-uma série

I
de

Bleançado as reen-

da regulamentação

de trabalho

Spindel,

limitar

mais di-

a exploração

os membros mais fracos,"

e crianças

_It.

da

As medidas propostas

da licença

da gestante,

-

admis

.••

se pro~unha a assumir,

agora nao mais a produção da

como havia, feito

com a imigração

Cheywa, Homens e Máquinas na Transição

mia Cafeeira,

Paz e Terra,

Rio de Janeiro,

Spindel,

Che~va

Opus • .ai t. P .165.

(3) Spinúel,

Che~va

Opus. Cit.

(2)

e mantidas

em são Paulo pe rmanecer-am

tentando

"protegendo

- mulheres

giravam em torno

força

para mu1heres e crianças,

na área de saneamento e s~úde interferia

exagerada

Estado,

lon-

e:X:igidas), que criaram 'um clima de intranquilidade
,
(3)
Que,
Carlos Chagas.
Era um progTamã)Arlémde propor uma ~

na política

o

uma vez que eréUn:·-ma.n..tidas
e impostas

(que embora não tivessem

retamente

classe

mais
pro-

de 1920, o Estado inicia,

greves 'trabalhistas

taxas

em

-

e nem era esta

de 18,1 por mil habitantes.

nos níveis

se traduzir

de trabalho,

:iJ1salubres de trabalho,

1914 e 1930 as taxas

além de serem experiências

concretamente

de r-epr-oduçâo da força

vavelmente

tuação

tentativas,

não poderiam,

e a do menor masculi

(1)

p.170.

subvencionada

de uma Ec ono

1980, p.160~

.1

- 10-

para o café, mas a proteção da reprodução da força de trabalho para a nascente industria. Mais uma vez o Estado assume, uma tarefa que cabia ao salário, e portanto ao capital. Mantido o Balá
.rio baixo e subveno ã.onada a reprodução da força de trabalh.o via
Estado, é também mantida a pressão ao assalariamento .familia.r;'.ê;
,

.

.

.

-.

~')-

.

lem.de esta forma:naa~onerar·o-capital.

Na verdade estas medidas, não visavam uma melhoria das condições
de vida do trabalhador, uma vez que não incorporaram as reenvindicações dos trabalhadores de aumento de remuneração, d~llluição
da jornada de trabalho, a diminuição do custo de vida. na rea.li~
dade o Estado, estava apenas thmandO algumas medidas para que
classe trabalhadora não fosse delapidada.pelo

.As reenvindicações

a

capital •

dos trabaThadores e alguns. projetos políticos
,.

.

que propunham implanta-Ias,

embora de certa forma pudessem

mais longo prazo beneficiar

os empresários foram intensamente

a

criticados. Vale citar, alguns trechos do discurso de Jorge Sue
et, sobretudo no que se refere ao trabalho do menor e da mulher,
bas tnn.be ilustra"tivos de como o capital pode usar a ideologia, I

adaptando-a aos seus interêsses.

'

Quanto ao trabalho· de menores mulheres o discurso tenta mostrarque não há nenhum inconveniente nesta atividade."Estará

a moça ~

que fica em casa aos 16 anos mais ao abrigo de qualquer mau passo do que na f'ábr-Lc a certamente que não. Estou profundamente
vencido dos gravíssimos

con

inconvenientes para a família operária - .

li. -

'.da redução das horas de trabalho para moças e rapazes entre

as

idades de 15 e 18 anos, redução que para elas terá como canse
quência fatal a diminiução do g~o,

com desequilibrio

mia doméstica. As consequências,porém,
para o trabalho naciona~.n

da econo-

serão muito mais graves-

(1)

Portanto em nome da pátria, da família e da moral as mulheres me
nores tinham a obrigação de continuar como produtoras de.mercado
rias, nas condições impostas pelo capital. Na mesma linha eram feitas colocações exortando a importância do trabalho fabril das
mães de família.

Esta .rápida dlgre~são histórica,

e a colocação de algumas das

nossas inquietações teóricas, tiveram

apenas a intenção de mos-

trar algumas d.as reflexões feitas e como estas orientaram o dese
nho deste projeto de pesquisa.

Â

pesquisa foi pensada em 3 níveis, ao nível do processo de pro-

dução de mercadorias,

acompanhando.

a trajetória em cadeia do

pulting out system, ou seja: foram entrevistados
e/ou chefes de produção das gran~e~~~as;

-

os diretores

destes obteve-se a

indi"cação de uma ou mais oficinas com as qua í,e trabalhavam,

.I-.n~

IaS entrevistava-se o proprietário e obtinha-se o endereço de
mulheres que trabalhavam à domicilio para estas oficinas.
Com esta estratégia pudemoa

acompanhar as diferentes formas de -

organizações que se compõe na obtenção do produto fina~vestuário

(1) Spindel~ Cheywa, opus. cito p. 123," apud
Carone, Edgar, A Primeira República
são Paulo, DIEFEL, 1976, p. 303.

(1889-1930)

....• _
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e

procurar entender em cada um destes elos, ·como o excedente

apropriado.

o

segundo nível, também'utilizava a unidade de produção, mas

aí

não se acompanhuu mais as empresas, mas as mulheres trabalhado.ras nela inseridas, ou seja a mulher assalariada, reprodutora de
mercadorias tentando ver o quanto esta relação de trabaTho se
apresentava diferenciada em cada uma destas unidades, e os diferentes graus de exploração da mão de obra.

O terceiro ~{vel, procurou captar a mulher como reprodutora

I

da

humanidade ou seja como reprodutora da força de trabalho pote~ cial, e cvmo reprodutora da força de trabalho efetiva através da
produção de bana e serviços para o consumo da ~amília.
Neste nível tentou-se fazer uma correlação da posição da mulher.na família, com a forma de organização na qual participa como
produtora de mercadorias na grande empresa, na oficina, e no

do

mioílio e procurar entender, diretamente ou através das formaade conciliar, dos esquemas de ajustes verificados no desempenho-o
das suas tarefas nos 3 níveis de reprodução, os graus de subordi
nação! exploração familiar e a consciência da sua condição de mu
lher.

Neste texto apresentamos sómente um apanhado rápidO de
lementos obtidos nas entrevistas com os proprietários
SaB,

oficinas

e

com os líderes sindicais.

~J~

de empre

e

·.
I

\
i

\

A industria do vestuário, nos moldes de empresa capitalista,

se

desenvoive sobretudo a partir dos Últimos anos da década de

40,

coincidindo com um grande crescimento populacional,

originário -

da intensificação dos flUxos imigratórios do nordeste, servindoestes ao capital de duas formas como mercado de consumo e

como

mão de obra, além do que melhorias no sistema de intercomunica ção com as diversas regiões do estado e do país, amplia o raio
de circulação das mercadorias, abrindo novas frentes para a colo
caçao dos produtos.
Das 7 empresas levantadas na nossa amostra 6 foram instaladas
entre final dos anos 40 e meados da década de .50.
\

I

i
.1
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Todas elas sem exceção, vem ampliando suas instalações e a sua
produção, o que diz portanto da rentabilidade desta indústria.

Contudo ampliar a producão não significa obrigatóriamente

ampli-

,~

ar a planta indu.strial,na realidade o que se obaoz-va , quase como
regra geral ~ ampliação da rêde de subcontratação,

seja com ofi-

cinas de mão de obra e/ou com o trabalho domiciliar de costureiras.

Das sete empresas investigadas a maioria mantinha em torno

r"

de

3010 de sua produção fora da sua unidade de produção,' com exceçao
empresa" estudada ...
, com 90% do volume total . dUB
pr? dUZJ... do em of'1.Ca'..nas.ex t emas e~ut~
y-- n.as pequenas ~.naqu al, a a.n

~~a"

a' maior,

tria era antes um Labcrat ór-ã o de moda do que uma unidade de produção, pois nesta se executava apenas a modelagem sendo o vollwe
total da produção dado para fora.

Chama a atenção o fato de estar havendo um deslocamento esp~ctal.
~~

destas oficinas de mão de obra do municipio de são Paulõ{e tam -

'

bém uma diferenciação na capacidade produtiva das que permanecem
na capital e das que são criad8$ no interior. Em geral as que es
tão instaladas na cidade ou ~~riferia

são oficinas menores

com até no máximo 10 máqu.í.nas , enquanto o interior comporta oficinas de mão de obra, com até 100 máquinas.

Em geral as industrias maiores dão preferênCia às oficinas maiores, ficando as menores oficinas da capital e periferia servindo

)

·-
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as empresas de menor porte.

ÂB

vantagens aventadas pelos empresá

rios desta forma de organização da produção se referia às possibilidades'.de repassar parte dos custos da manutenção da: capacida
de ociosa, nos períodos'de entresafra e/cru conjunturas ciclicasde recessão do setor, para fora da empresa, e principalmente re~ativos ao custo da mão de obra, computados salários, benefícios
legais e condições de infra-estrutura

e investimentos sociais ~-

xigidos por lei, como creches, restaurantes,

etc., quando o nÚIDe

ro de empregados ultrapassa um certo limite.

"

,I

Somam-se a estes encargos, produto de um processo de'lutas·poli,
ticas e sociais, as pressões feitas por um sindicato, que
tendo sid'o ériado em 1942, ficou. por muito tempo sendo
cato só de homens e para os homens, mas hoj~e~~vra

um

sindi-

ainda guarde

no nome, em'primeira chamada a classe dos alfaiates - Sindicatodos Oficiais Alfaiates, Costureiras e Trab~lhadores nas Industri
as de Confecção de Roupas e Chapéus de Senhoras de são Paulo - é
um sindicato que nos Últimos anos vem atuando mais ativamente na.
.e s t a

defesa da mulher, não apenas porqüeYrepresenta

a grande naioria- .

de trabalhadores desta classe, mas porque a mulher começa a participar

diretamente na política do sindicato. Embora ainda nao-

tenha sido cogit~
a preSidência do sindicato para uma mulher,
,
trotL~e
ja por duas vezes a chapa de oposição~'omo
indicação para a
vice-presidência

um nome de mulher, sem contar que ,outros cargos

da diretoria são pr-eenchí.doe por mulheres.
,Das entrevistas com as mulheres ativistas dos sindicatos verifi-

90u-se a importQncia

dada a conscientização

das mulheres para

seus direitos, e pode-se deduzir que este tr~balho deve e~

08

tar surtindo efeito~ Primeiramente

pelo grande número de cau-

sas que são levadas a~ judici~rio, segundo por sua pertinê~ cia e validade. O relat6rio do mõvimento

do depart~mento

jurí

dico do sindicato em 1977, mostra que dos casos julgados IDl. justiça do trabalho, 1009 foram considerados pertinentes,
procedentes
~ratores

35··

em PQrte e apenas 2 improcedentes.

econômicos e políticos parecem se com.por, traduzindo

-se em contrQdições p~ra o capital pois tendem a limitar as ~
possibilidades

de aprOPriaçQo\doS

excedentes produzidos~

Es-

te é ao nosso ver o motor dinamico da procura de outras solu-

-

çoes na forma de produzir.

Sabendo que

Q

mRioria das grandes empresas para m~nter o

sistema de facç~o espalhada no· interior onera a produçao comdespesas de motorista, veículo, combustível, os 'iuaie em al gane casos rodam diariamente percorrendo dist~nciQs que perf~
zem em média 300 Kilometros

diários, deduziu-se que o difere~

cial de custo deveria ser muito grarlde para compensar ~stes
ãcréscimos de gastos. Neste sentido ara importante insistir
sobre

os fatores que viabilizavam

a oficina de mQo de obra

~o interior.
Através dos discursos dos empresQrios, propriet~rios

de ofici

n:ilSe das observações feitas pode-se alinhavar algurnRs explicações, que diziam respeito

O

2

condiç~o da mulher.

interior, muito provavelmente

dado o baixo nível de dem~n-

d~ de m~o de obra e o rebaix~mento

contínuo do salQrio real,é

um viveiro imenso de força de trabalho feminíno, que se di~ põe a tr2balhQr por s~lários bastante baixos, um~ vez q~e há
uma necessidade nuito grande de ~omplement~r
liar.Estasituaçüo
(

o orçamento fami

trans:form~ a força de trabalho femining em

.. ",...

mao de obr-a que t por não ter consciência dos seus direi _
tos trabalhistas ou por mêdo de perder o emprêgo não os

umai.

---.....,..----..-"""'"---

•••••••

._.",._

.••.••

A""

..3,.

•

~eenvidica. Esta situação, em grande parte tamoém se sustenta
por umM fiscalização trabalhista menos rigorosa.

Toda esta pressao cria uma situação que no discurso de um empresário aparece sintetizada na frase seguinte liasmulheres no interior sQ'omaí.s d6ceis".

Parando a discursSQO por aqui vale aind~ lembrar, o que diz Vergoupolos

"El capital no tiene ninguna preferencia de prin-

cipio por um tipo particular d,e extorsion de1 sobretrabajo; dicho tipo viene definido cada vez mas, no en funcion de
imperativos generales mataftsioos

108

sino en f'uncion de Ias "soI

luciones" indicadas

por el nível e el contexto de 1as luchas-

(1)

ao cã a Le a'",

O que se pretende buscar Rtrav~s da compreensQo desta Itsolu'~
ção" encontrada pelo capit21 investido na indústria do vestu~
rio.,de superar as contrg,dições que poderiam obstaculizar
I

I
I

{seu desenvolvimento,

o

.

é, além das novas formulas recriada.s de

ex~ração ~e excedentes, as suas implicações políticas. A ~
d/~/.Je//.é)O

~

.

..•

no espaço geogr~fico da produçao, e descentraliza -

-e I?? . c-: r} /é! .?d~.sJ
~rmenores
dos trabalhadores pode vir a ser um elemento

de

/72-

retrocesso ~

€. ~

luta social das mulheres trabalhadoras

deste ramo.

=

I

(1) Vergoupolos, Kostas -EI Capit~lismo Disforme
in La Ques
tion Campesina y el Capitali~~ot editorial Nuestro Tiem
po, Mexico, 1980, p. 234-. .

I.
l
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1) Introdução: .

o
~
98.0

objetivo ê colocar ns diferentes formas d~ rernun.ere~

..

da força do trobnlho no rano de conrecçc os: o sal.:.ll--1o por peça a

é fe! ta uma diferencia-

.o oo.l!~o por horas tmbal~..adaa.lnicialnenta
,

I

çã~ entre o salário poj" peçn(cono ele ê
remmej'aÇão

das trabalhadores

à dO~11cfuolrf e enquanto

rsr:nmero.çoo

industriais.: s.ão colocados alGUns cri têrioG

de t~balhedorea
nl:tan entender

conuoente entendido)anqUELnto

que pa~

por peça teu objet1vos,or1.Ccnseconae--

porque o salário

.A

quencins diferentes noa dois

caSOSD

a.indn que a foma de renu.neroçno estL~ cen .••

~:tendeooa

d1cionndn pelo tipo de prceaso de t~õnlhO(l)
ractorísticas

pl'incipo.io ..Aindne eat.endenoa

CODO
oeio do procecso do valoriznoão
~

\~~

r.w..nj.festaçao decta .•Uesta Do'tono

sendo uca de suas ca-

o processo de trabalho

do capital e e~ Últ10c análise

f1cn clara

a necesD1dnde do se coo-

preendor us estrsté:::;ina do ca!1ital ar.; rellição

a rernm~re9ão da for-

. ça de trnbaJ.hoo

3vi brei

~;Jtl'nr
'~eDpre que D03síve~ 1MB tacn1calidades"

as-

'"'
do encemharic de ProdU.~:MD

peqificu9

lI) Ja pesqlÜeo.:

.,

A expceã.çao

ac baseio. no resuJ. tado de duas pesquis8.':

1 Q )reáLizada pelos aJ.unoede L~-adunção ao en~\3nharia de produçO-õ da
'07:J en ~rço/ju1ho

de 1~8C na cadeira. de 6rgarrlzac:ão

o levant~cnto

do ?rabcJJ10~~inha·cooo objetiVO
~cas

de en.:;" de pz-od, ar: industrins

ramo ae deu pel.o elevado nmero

e Avaliação

d~ aplicação

de tôo-

de conf'ecçóea • .fi. escolha

de indáatria~

existentes

do

e pela

(l) :isso ficare na1s objetivndo 0018 ecüante;po:.:'. e~:er.plo:o. e~in-

tôncia

do salárioG por peça está llcada ~ processos

parcelados.
__ .• _

..•.., ••..•. ,.••.•.. ,...",-tt •••.

_

•• o

,

.••..•

~

de trabc.lho

Dia horlO&'1me1dade( en ternos dmaplicação
caçaôdesoos

técn.teas)da

anostragalsó

ou possibilidades

da eeT o ramo o ooior

gador de Dão de obro no :-:io de Janeiro .!ieata
56 induBtrias

forao

enpre-

te.se fOlmJ vi ai tadaa

na tirea do r.;un.ic!p.to do i1ioo(2)

2!1)pesq,Uis::.»erl andanentogV1sando

sobra

de apll-

a elaboração

o estudo do processo da trabalho

da meatrado

en confecçôas,.ITes'ta

vá.r1a.s indústrias nno só no

Vi si tadao

de tese

x:m

fusa

Jia eerao ew mun5..-

C!pi08 liDit~foso

II1)

Jo.láTio por peça:

confecções a expressão salário por peça está ligada

~
no trneclho

das costtlreiros

fato de que por
_ a uma quantia

cada

tarefeiraa(a

Q.onic:ílio}e 00 refet"B ao

peQn pronta eeo defeito produzida cOITesponde

!I!'é a.etem1nadn;loGO

o. renda nonnaâ

desaea

trobo.1ho..d

ra~ vari2 con a Quantidade de pcçes feitaBo
l\.qui estou

entendendo ooJ.5ti-.., ror peça.

~

N

sao de una foros do r-crnmeraçao
)proces8os

encont radc

de trabalho

p:!rcol::.:dos(:$)a. WJ. n!vel
UL

<I

trabnlhQdora

e~

86 t1,!)o de coa-

t-ur-a ar.2 cada produto (4) Lu costur-a a dO!."lic:LLioisto
D.

a. sxpres---

0['1:

que ceda trobcl.hndol~ faça uca eiS costura ou

nendo que

C01:0

não acontece,

tro que ter um dorllru.(; doa diferon:tes

ti-

poc do coctura .•
b)en processos

seja

icpooto àtrnbalhadora

da trnblÜho

onde o ritmo

ã-:

produçiio.

e a esta rk~ reste alternativa e~;o

ser.u:L-lo(S}o
(2)O:;stapesquisa teve cone reffiÜ tudo una [,Tande D.aSOOinfon::e
dados., Sernu
linhas

COL10no priDeiro

contato

cor! o rnrao e :?é~rafornece:'.~

do pesqu~"sa. a seron npro:illndadns.

~3)?ratarei unicaoente da fase de costur~~.
(4)Correaponde

a idéio." dentarefa "introduzidB por '"_lo.ylor~

(5)ContrÔle.e~:terior

no trabaJ.hndor9

de

oobre o tenpoo

lT'so

'"

~

~

fi o oaso das ta.rêf~1ra,a onda em ul tina instaneia o controla
•... & auto

so(/xoe o r1mogjornada,etc

determin.ado

Q

c)en. p:roceasoe de trnbal.ho onde exista ununorna1ização dos fl.:uxos que interoJ0n
quaclrarff

na pl"'Odução.Uma tentativa

de se

-en-

e produção.
~

sunn er.~UL~ aistena

fabril

..•

'"

de pz-oduçao e en indus-

trias tayloristas a de produoão .em linh~(pel0 nenos ao seus aspectos
pr-incipais) •

Veranoa a;ora coco fmlciona o salário por peça na fábrica

G porque as condi.ções

sntenoTos

ten que e~a:r

a. sua ex:1stoocin ..;J:....~5.riopor peça.: nesse

sistema

pzoGsGntes

paro

cada trabalhad.oro

ganha oonfol'U04i-SU!l. prodw;ão~da seGUinte forn.a.:

:..cs<b. produto
r.l~ta.res

~G .são. ao 8e~'i.clo TG'UIlidos segundo un planejamento

preooa-l:esta

cabe a. cada trobalhndorn

planejenento

te eapec!fica

do. 80--

elabo:ra.r una pa:r-

do pro duto que segue uma oontucem en 1:lcl1a"li.c.ada
$

l"'01ro cabe antno
1"0

ê DUbdividido em naus componentes eJ.e-

011.

00 una "costura"

co atu-

no p;:,oduto ou só o n8$}O ti-

de costura no produtoo
_00

ae3U1da c eoprésc dotel"rnJ.na o tanpo

da du.rD.Qão da

cade. tarefn(6)aIsso pode ocr feito eoo crononetra~a~ díreta(regra)
ou coe. toopoa

pré-elaborados( excessão). :::ata tenpo (ternpo-pa.dreo)

pode ser Caia ou nenos aper.tadoovn1

depender da estruté0ia da ao-

preoo.(7) ~
_9.

por poça ou lote

este tenpo paa.roo
de poçna,

corresponde a una re!!.iunel"O.çoo

1':..rernmcraçüo

da trobo.lhadora vai ser

•• n

(6)Ou lote de tarefas.

C7 )Cono deve ficar claro n~is adiante ••quanto r;"~oro
nenoz-ea na produçáo{col:l aaJ.árlos
ra. a obtenç[Io doe preráosgloeo

de renor)naior

rrA1.a

apertados

nÚDerode

sere o es~o

pa.-

poden ser os ·toopos"

diretamente

~~

a. quantidade.

"

IV} Salárlo

por horas

de lotes

ou peças feitas(8)

tra'bsl.l1ada.z,:u

Aqui cada trablÜhadora ~..a.

independente

...

de aua prodnçãooU@

um salário fixo ma-.a.1)Q...l

000 "encont:.doa

rat!lO

Begu1rr sa 00.•.••

08

1&r1os na costura:
a) piso profiss1onaJ.-ptU"a
&nOS de cartetra

a.a~

enqtla.nto

cost"~roa

con ~1a

tsJ.t)wdependente

de doia

da. idaéle~Hoj~

o piso ~" d.e C~ 8307~UJo

r..moras

n'Íni

c) oalário

de nenoZ\-pngo as t~beJ.he.dora,s e. partir

4 anos e ã icueJ.

no-para

costureima

b)salmo

8,8

MO

a. metade do salál'"io m:!nioo no prtnei:rosno

pro-

de

2/'

9

i

do ealaria

t11n1rr,O

no segundo ano 9) ~

TIas eonreecoee são eneerres
, (;U":7.!."..ia CLOque a .•.el.açaô

entra

99

essss tres uiveis

eJ. e, ao oad.n. caso" Gstá condiciotl&-

da. por:
a)locallZBÇão
mas do centro

lá

:tOB

de

do ~o

DenOifl ~

da 1nddstri.a:

naa regioês·ma.ie

a propor~"oo daa trabalhadoroa

despramvelofl.

Ded1d.a 00

pl"'Oxi-

que recebem ~

qua se afasta. deste

cea-

1iro e ao municip:tos

1in!trôf'ee
ecao Nove. 19uaçull Ca:D.aslI são ~nçalo~
. I
essa proporçao eunenta checando n atingir era algu;oas induatrtaa Ser,)
de. não de obra totaloIaso

talV03

oxpl,ique o axooo das confecções

em diI ação a assas reu""1oêa"
'l,

(0)0000 exeoplo una râbrica

de cal.c1Dhas:a

e2aboraçã.o

da cal.cinba.

envolve por volta de 8 a 10 operaçõeso Para cada opel:"'Sção una cosrecebe Em.tre 7 n 19 cruaeã.roa

tureira
7 para

00

lotes

naí,a rapidos.19

(9 )I1:ir-a. que a industrla

ter un convenão

possa

para

por lote
08

ooia deno radca,

contratar 'menores ela é obricada ao

com o SJ;IM.I{óretÍõ da Confederação· nacional

ddetria)paraa ~stru~

n~soo"

da In-

desses manoreso~as confecçôes ~a1tadas

qu.ando se percm:r'cou onde era a escola. e. resposta
Prod'llgM

de 50 peças feitas;

1"01:"funciona

na

)esce~a. de produ{'ão.

~ e p-.radnção aunent9.(para

un meeno produto) fla.Ul.11ente.m as '" ssibi-

:~\''laét~s
da enpy'~esa ser"mcl.o!'A!.1zadm.11:
.I'

BBS

<

iD~~t

as paraw.a.dM

8.

p:\.~du<;âo altamente

~ua.ll.ficação e!:ig:i.d.a

v.;.1dos po~rtos de trobaUho (10) c& o qU.e l~a
'':'l~.Çã.o de flanoree

a não profissionID.1s(ll}
~

"t ~ esca1a.s ti

po,reelatlao

p~LS

boa pa.,.~

a una crescente

wt;i-

••

,

confeoçoes

:l

esoo-

nedida que a

da OO1presa:$

A

a noda dif'lcuJ. ta ao &tlstencia de

{:,Tall-

produQêo(al.em de ser a ra2'io da eobrevivencia

das

/.;'í1..ue~1~
e nêdi s empresas) ;i95O vai introduzir d:1.fiet11.dades
• 'i

C&S ~lc)'

a

etlst~wia

de _il1ha.s de produção

~,irloas do ponto da vista de enGenharia

Sob~ o oo.lârio por p

e

levar

de l'rt>dução

soluções eo-

cl~8s..1c..:a.",

a. duas cOl'1atde~'13.ções ~odeI!l

ele tml a, função de faz r

}priDeiro

a

teó-

cOY

o tHl-

qllH

·~a.l11ador"&[:.1..l.6!l e" u:J ri tao bezi mais inte.n130 ~un t:eaba.tho deStlo.!.ll.:i.

Oono foi
. ~~S'..bs.un
.y -

processo

dito

no imoio(12) o ooUir~o por peça

de trc-ba.lho parcelado a extrer'lOs~onde o

I'

&CO::J-

1:00 é

'censo e de u.wa nonotionãa e alienação elevada ..A nudança de una,

'10)~;J"j conf'ecç

...s de caJ.ças p~ ex •• postos qu.e ex:ice'o-l flla1o~rq:..lalifi=

,.,

~~ao!fecr~~en re pernaSpchuleiopooetuxaa
J/;lntoo que exi~·

especia1e~:~cont~10

pouca. Q.t1.O.1ifiCü.Çã.o:cascar~precar

botãopcostu.ra.

f:.flilJ.ee(mâquin..~ de 1 aCUlha.). etc~., •
'll)7Jrna menor tataloG!lte
·u~~ prodtlÇão

'1'::'»1.r.J.t.gaço.o~
11
N-

·..I••..
M

un

I'!:1a1.

sen qu.allficação

em 1.-3 meses está

dando

<10

processo

de t'rabalho

e foma

,.,

de rernJ.ncre.çaoo
.
I

I'

\

\
\

:f:O~lS da OTga,.VÜSçM do t?aoo.L1w anterio?

<ma ou. nãô ezist.iam

eran significativamente

012

'~COl:1panhada de un fe.to:t' atenumlte

b)~

onde essas

c~

caracte-"·ist.i-

mais f:r'Jlcasvem
s

de ...evolta:o

ea1d.,y-io rw..is a1to(1Jln~

do dito ~nterior terr~sequ~ o sal~x10 pox
trabe.1hadora terl11â un inte:. ease mo~eti-'

peç3 te.nbsn fe.z com que

rIo no 8V~ento da produçãoo
Como ~ óbVio o "inte!"e8seRda
fo~~e cresce

traba.l.hadoTe. aunerrta

cou-

a relaç~~prênio/~lár1o~da!a ex:olicação pa~ o t&tc

das empreoos qu.~ t1J.izarn do prOOio eezee

que nata enpz-egam no-

BS

no~eao(>
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to!' da orc.,ra.nieaçõ.o cientifica do trabalto
(14)]0 caso da fábrica
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u1trapassan

..

antoriol"(cs1CinhaS)oisso

ocorre quando as

o. produção esperada ao l~

e-
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teriol.Qea áLas poden ser desped.Blelas por justa
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da a.l te. va.:.t--iação
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para a
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presa.
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