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RESUMO

A centralidade da exploração da força de trabalho para a acumulação capitalista é o fio 
condutor desta dissertação. Para realizar sua construção nos baseamos na ideia de que, 
para superar crises de caráter econômico e se reproduzir crescentemente, o modo 
capitalista de produção necessita intensificar e modificar os níveis e as formas de 
exploração da força de trabalho, dando-lhes novas dimensões. A partir dessas ideias 
gerais, buscamos compreender o contexto histórico e recente das formas de exploração 
da força de trabalho adotadas em três dos seis elos que conformam uma cadeia têxtil de 
produção, os processos de trabalho nas plantações de algodão, na produção têxtil e na 
comercialização das confecções. Para a consecução destes objetivos, elaboramos uma 
revisão de literaturas que contemplam a natureza das formas de produção e de 
(re)produção do modo capitalista de produção, assim como estudos empíricos nos três 
elos da cadeia têxtil de produção na região Noroeste do estado do Paraná, abordando 
sempre as consequências das mudanças pelas quais passaram o modo capitalista de 
produção para o conjunto de trabalhadores que a conformam. Ao traçar essa trajetória de 
pesquisa, chegamos à ideia de que a exploração da força de trabalho, nos moldes do modo 
capitalista de produção, assumiu uma nova forma, ainda mais intensa, que passa pela 
experiência do espaço-tempo.

Palavras-Chaves: trabalho; exploração da força de trabalho; cadeia têxtil de produção; 
espaço.



ABSTRACT

The importance of the labor-power exploitation for the accumulation in the capitalist 
system is the guiding aspect of this text. To carry out this construction, we base our 
hypothesis on the idea that to overcome the economic crises and keep high, the capitalist 
system needs to intensify and modify the levels and forms of labor-power exploitation, 
giving them new dimensions. From these general ideas, we seek to understand how the 
historical the recent context of the forms of labor-power exploitation adopted in three of 
the six links forming a textile chain of production: the work processes in the cotton 
plantations, the work processes in the textile production and the work processes in the 
commercialization of clothes. To achieve these objectives, we will review literature that 
considers the nature of the production and (re)production forms of the capitalist system, 
as well as empirical studies on the three links of the textile production chain (based in the 
Northwest region of the state of Paraná), addressing the consequences of the changes 
through which the capitalist production means have passed on to the set of workers 
conforming to it. In tracing this trajectory of research we come to the conclusion that the 
labor-power exploitation in the molds of the contemporaneous capitalist system, took on 
an even more intense new form that surpasses space and time.

Keywords: labor; exploitation of labor-power; textile production chain; space.



RESUMEN

Esta tesis de maestria está basada en la importancia de la explotación de fuerza de trabajo 
para la acumulación en el modo capitalista de producción. A partir de este hilo conductor, 
nos basamos en la idea de que para superar la crisis de carácter económico y generar 
crecimiento - (re)producirse -, el modo capitalista de producción necesita intensificar y 
modificar los niveles y las formas de explotación de la fuerza de trabajo, dándoles nuevas 
dimensiones. Tomando como punto de partida estas ideas generales, buscamos trazar un 
enfoque histórico y reciente de las formas de explotación de la fuerza de trabajo adoptadas 
en tres de los seis eslabones que conforman una cadena textil de producción los procesos 
de trabajo: en las plantaciones de algodón, en la producción textil y en la comercialización 
de las confecciones. Para la consecución de estos objetivos revisamos obras que 
contemplan la naturaleza de las formas de producción y de reproducción del modo 
capitalista de producción, e hicimos estudios empíricos en los tres eslabones de la cadena 
textil de producción (situados en la región Noroeste del estado de Paraná). Esto para 
comprender las consecuencias de los cambios por los cuales pasaron el modo capitalista 
de producción para el conjunto de trabajadores de la cadena textil. De esta trayectoria 
presentada, deriva la idea de que la explotación de la fuerza de trabajo, en los moldes del 
modo capitalista de producción, asumió una nueva forma, aún más intensa, que pasa por 
la experiencia del espacio y tiempo.

Palabras claves: trabajo; explotación de la fuerza de trabajo; cadena textil de producción; 
espacio.
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APRESENTAÇÃO

O item Apresentação, exposto a seguir, reúne alguns elementos de caráter teórico- 

metodológico que indicam a maneira como foi conduzida a pesquisa. Ele contempla 

algumas reflexões, os procedimentos metodológicos das diferentes etapas da construção 

da pesquisa, a problemática formulada preliminarmente, os objetivos de pesquisa, as 

categorias analíticas utilizadas na dissertação e o procedimento seguido ao longo de sua 

elaboração.

A Geografia presente: traçando o itinerário da ciência geográfica

Antes de indicar os direcionamentos de nossa pesquisa propriamente dita, faz-se 

necessário descrever o quadro teórico e conceitual que fundamenta o que compreendemos 

ser uma possibilidade de reflexão, dado que existem muitos caminhos de pensar e fazer 

geografia.

Uma das definições mais precisas de ciência geográfica é a apresentada pelo 

professor José Bueno Conti. Ele compreende que

A geografia está entre os primeiros interesses do homem culto porque 
é a mais abrangente e singular das ciências. Associa fatos heterogêneos 
e diacrônicos e é a única comprometida, ao mesmo tempo, com a 
sociedade e com a natureza. Seus limites são os da inteligência humana 
e seus horizontes, infinitos (CONTI, 1999: 24).

Comecemos questionando, de que se ocupa a ciência geográfica?

Direcionada a empreender o estudo da sociedade, a ciência geográfica vem sendo 

concebida desde os primórdios por diversos pontos de vista. Se retornarmos às ideias de 

Immanuel Kant (considerado um dos precursores da geografia antiga) veremos que ele 

considerava o espaço enquanto unidade, em seu todo, e a região em sua particularidade, 

enquanto parte. Para Kant (1910)1, a geografia deveria se ocupar com a descrição de uma 

diversidade de fenômenos presentes no espaço, tomando-os enquanto substratos da 

história. Por isso mesmo, o espaço e o tempo em Kant são fontes que organizam toda 

experiência sensível e representada dos homens. É ele quem fornece as categorias 

essenciais para compreendermos a ciência geográfica enquanto tal2.

1 Tratam-se de escritos publicados na página da Universidade de Toronto, traduzidos livremente. Por isso, 
nas citações dessa obra não constarão a página e o ano da publicação.
2 As ideias de David Harvey apresentadas na obra El cosmopolitismo y  las geografias de la libertad (2017) 
são basilares para quem se preocupa com a razão geográfica.
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Naturalmente, Kant não tinha a intenção de formular princípios para a ciência 

geográfica, e sim pôr em relevo categorias fundamentais para que elas fossem empregadas 

enquanto pertencentes à geografia. Mas nem mesmo tendo contribuído em grande medida 

para a sedimentação da geografia enquanto um saber científico, Kant desempenhou a 

tarefa de institucionalizá-la.3

Coube aos geógrafos alemães a tarefa de elencar, inicialmente, esforços para 

institucionalizarem a Geografia como ciência no século XIX. Sob as premissas de 

estabelecer uma relação espacial entre o homem e o meio, através de métodos 

comparativos, os geógrafos Alexander Von Humboldt, Friedrich Ratzel e Karl Ritter 

foram responsáveis por institucionalizar a geografia enquanto ciência. Para lembrar 

outros nomes entres os precursores deste momento destacaremos os de Paul Vidal de La 

Blache, Elisée Reclus e Piotr Alexeyevich Kropotkin, entre tantos outros considerados 

precursores do momento da institucionalização4.

O fato é que em diferentes temporalidades, e sob diversos pontos de partida, o fio 

condutor comum das pesquisas em geografia foi (e segue sendo) a relação da natureza 

com a esfera terrestre, uma interação (metabólica ao nosso entendimento) que constitui 

as relações que estabelecem os seres humanos entre si e com a natureza (Marx, 2004 

[1867]). E, se naquele momento as pesquisas em geografia estavam atreladas à busca pelo 

entendimento da natureza da esfera terrestre, hoje ligam-se mais aos graves problemas 

derivados da interação entre a sociedade e a natureza, às relações homem-meio, homem- 

natureza, físico-humano, homem-homem (MENDONÇA, 2001: 118).

Com o avanço dos estudos geográficos (que acompanha por sua vez o 

desenvolvimento complexo das forças produtivas) passou-se a privilegiar ora a análise 

dos fenômenos da natureza, ora os aspectos que interessam à sociedade, conduzindo a 

uma tendência de separação da geografia como ciência da natureza ou como ciência do 

homem (LENCIONI, 1999: 188). Essa cisão nos leva ao segundo questionamento: como 

dar seguimento a uma investigação à luz de um conhecimento que vem sendo acumulado 

desde os tempos remotos (muito anteriormente, inclusive, que o modo de produção que 

estamos a experimentar), sem privilegiar um “ramo” ou outro da ciência geográfica?

3 Mais informações sobre este tema podem ser acessadas no texto Lógica e Espaço na obra de Immanuel 
Kant e suas Implicações na Ciência Geográfica (2003), de Élvio Rodrigues Martins.
4 Uma síntese das correntes de pensamento da geografia, bem  como as diferentes abordagens, pode ser visto 
na obra Geografia -  Pequena história crítica (1994), de Antônio Carlos Robert Moraes.
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Se bem compreendido o que escreve David Harvey (2017), a construção da 

ciência geográfica requer, independente da abordagem metodológica, que se identifique 

a(s) base(s) ideológica(s), as categorias para a elaboração dos vários conceitos e teorias, 

para que seja possível, primeiramente, fazer uma leitura científica de mundo, e por 

conseguinte, inter-relacionar os fenômenos físicos e humanos sem privilegiar apenas um 

de seus ramos (HARVEY, 2017).

Sabendo que os geógrafos podem contribuir para a reflexão de problemas 

complexos do mundo atual, abordaremos a reprodução das relações sociais de produção 

e seu caráter exploratório (no sentido amplo da palavra), ao qual a estrutura de classes é 

trazida para o centro do debate. Trata-se, portanto, de avançar a partir dessa relação 

metabólica de “interação e organização” que envolvem o homem e a natureza, tal como 

sugere a professora Amélia Damiani (DAMIANI: 2005: 67).

Tentaremos, portanto, empreender dentre as várias possibilidades teórico- 

metodológicas abertas para nossa ciência (crítica, humanística, ambiental, pós-moderna, 

quantitativa), uma geografia calcada na reflexão dos interesses antagônicos de classes, 

das reivindicações materiais e espaciais, que enfrenta ideias e preconceitos oriundos da 

invasão da lógica neoliberal da eficiência e da competição construída ao longo da 

constituição histórica da humanidade e, principalmente, do desenvolvimento do modo de 

produção capitalista.

Essa geografia não é (e nem deve ser) parcial. Posiciona-se e compreende o espaço 

geográfico como “extensão do mundo da mercadoria” ou seja, mediador do processo de 

acumulação capitalista em que: solo urbano, terra, força de trabalho e tudo o que pode ser 

mercantilizado na esfera terrestre, contribuem para este processo (CARLOS, 2011: 21). 

Isso porque a ciência avança não apenas no campo das ideias, mas também dos ideais, 

Ao seguir por essa via buscamos pensar o espaço geográfico, retratando-o não como 

gostaríamos que ele fosse (como fazem muitos geógrafos), mas como ele é, para então 

refletirmos como ele deve ser. Essa geografia de base popular busca na vida cotidiana do 

conjunto de trabalhadores, mediada no plano do espaço, empreender questionamentos 

que direcionam o avançar das ideias.

Esse avançar passa pelas múltiplas leituras que se faz do e no espaço; isso porque, 

enquanto ciência humana5, a geografia não é independente das demais ciências.

5 É possível questionar essa indicação, como fazem alguns autores ou algumas bases curriculares que 
elencam a geografia como uma ciência da terra, ou ainda como uma ciência exata. Para tanto, nosso
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Em um momento histórico em que se reproduzem conhecimentos cada vez mais 

segmentados, especializados e verticalizados, a compreensão do real (extremamente 

complexo) é um grande desafio. Essa dissertação vai na contramão dessas construções. 

Ela se estrutura a partir de explicações que tentam superar a verticalização, a 

fragmentação, a especialização e o dogmatismo. Vai contra a hegemonia de um 

pensamento único e simplista que coloca os textos de dissertação no patamar meramente 

ilustrativo.

Dessa forma, busca-se (re)estabelecer um movimento de diálogo interdisciplinar 

que resgate a universalidade do conhecimento, não compartimente ainda mais os campos 

disciplinares e que, ao mesmo tempo, abra espaço aos sujeitos para que possam 

primeiramente contribuir na solidificação da unidade do conhecimento enquanto uma 

totalidade concreta, para, em seguida, atingir profundamente os processos que o 

compõem.

A geografia que se pretende oferece, pois, diversas possibilidades de se 

compreender os processos que sedimentam a construção do capitalismo enquanto tal. 

Aqui, ela nos interessa sob o ponto de vista humano, o que não significa que os elementos 

que simbolizam o ambiente (ou se preferirmos a natureza)6 devam ser desconsiderados. 

Pelo contrário, eles aparecem entre as diferentes tentativas de explicação geográfica 

possível. E para que não se confunda as pesquisas que se orientam por um ou outro 

caminho, devemos lembrar que a unidade geográfica (que passa pela experiência do 

espaço e do tempo), é empreendida quando se localiza os fatos, de modo a elencar os 

elementos físicos e humanos, em tentativa de desvelá-los.

Eis que o saber fazer cientifico virtuoso é aquele que, ao nosso entendimento, 

combate os extremos, as fragmentações e empreende, dentro das possibilidades de um 

pesquisador (aprendiz de geógrafo), uma pesquisa que busca o caráter de natureza 

geográfica, para que haja, principalmente, a possibilidade de subversão da lógica 

desigual, complexa e contraditória que nos é imposta. Assim pensamos os elementos 

fundamentais de nossa ciência geográfica.

direcionamento vai no sentido do oferecido por David Harvey (2017), que a indica como uma ciência 
humana.
6 As origens do termo natureza carregam em si o peso da lembrança de uma tradição de fragmentação dos 
campos de conhecimento da ciência geográfica. Nos dias atuais, existem vários debates e investidas de 
recuperação da unidade disciplinar, que fizeram emergir os termos ambiente/ambiental/socioambiental 
como forma de superação da clivagem entre os campos do conhecimento da ciência geográfica: a geografia 
física e a geografia humana. Arlete Moysés Rodrigues (1998) e Francisco Mendonça (2001) são vistos 
como dois expoentes, entre tantos outros autores que realizaram a tentativa (bem sucedida) de travar este 
diálogo.
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Em busca de um norte: os direcionamentos de nossa pesquisa

A importância de nossa trajetória acadêmico-pessoal é, na perspectiva do 

desenvolvimento dessa dissertação, muito relevante. No plano metodológico, ele apontou 

alguns caminhos a serem percorridos ao ponto de sedimentar a pesquisa ao grau de 

exposição que faremos a seguir.

A preocupação inicial em nossa pesquisa girava em torno da compreensão do 

trabalho das sacoleiras que compram mercadorias no polo atacadista de confecções de 

Maringá e as revendem em diversas regiões do Brasil, de onde realizam longas e 

constantes trajetórias. Em busca de esclarecer as relações envolvidas nesta realidade 

laboral, buscamos compreender como se dava o processo de produção do espaço do 

referido polo atacadista de confecções. Conjuntamente, fez-se necessário considerar o 

contexto e a dinâmica da produção das mercadorias vendidas àquelas trabalhadoras. 

Dessas indagações, surgiu o seguinte questionamento: por que o polo atacadista que 

revende as mercadorias está localizado no Noroeste do estado do Paraná?

A busca pela resposta (que tentamos elaborar ao longo do primeiro e do segundo 

capítulo), teve início através dos primeiros levantamentos bibliográficos e em seguida por 

meio do aprofundamento teórico e prático, este último realizado para verificar a validade 

dos apontamentos teóricos presentes nas referências consultadas. Assim, aventamos a 

possibilidade de visitar algumas fábricas que produzem confecções na referida região. 

Sabíamos que havia grande chance de não sermos recebidos, mas, para nossa surpresa, 

nos foi dada a oportunidade de conhecer não apenas uma, e sim três fábricas de diferentes 

portes estruturais e produtivos.

Na medida em que fomos entrando e circulando no interior das fábricas 

percebemos que nossa investigação tinha muito a desvendar. Pouco a pouco, estabelecia- 

se a visão de um crescente cenário de penúria em cada espaço que visitávamos. Notava-

se nas feições e olhares dos trabalhadores, como poderá ser visto ao longo dos capítulos 

que compõem essa dissertação, o drama de não ter outra alternativa a não ser submeter- 

se a condições laborativas escandalosamente precárias para sobreviver.

A cada visita realizada tornava-se mais clara a importância de elaborarmos uma 

pesquisa que apontasse para a totalidade dos fenômenos ali materializados e 

presentificados. Preocupava-nos a todo instante que nossa pesquisa não multiplicasse o 

parcelamento da ciência geográfica, fragmentando ainda mais as relações sociais.
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Precisamente, temíamos ignorar o cotidiano dos trabalhadores e sua espacialidade, 

preservando aspectos particulares e ajudando a mascarar as relações sociais, perdidas nos 

pormenores e nas especificidades (LEFEBVRE, 1973: 57-58)

Pensando na enorme dívida que temos com a classe trabalhadora, com as causas 

sociais e também na validade de nosso estudo, arriscamo-nos a ampliar nossos olhares, 

de modo que fosse possível fazer uma ponte entre o presente e o passado, os sujeitos e o 

espaço, o particular e o geral, acessando o cotidiano dos sujeitos (LEFEBVRE, 1956: 

150-154), isto é, verticalizando mas também horizontalizando nossa análise.

Tratou-se então de seguir duas orientações: a trajetória de exploração dos 

trabalhadores na produção têxtil e as trajetórias espaciais da cadeia de produção no 

Noroeste do estado do Paraná. Antes de mais nada, é bom destacar que na cotidianidade 

que vamos adentrando uma cadeia têxtil não limita-se exclusivamente a uma região - por 

uma série de questões que mencionaremos ao longo dos capítulos que compõem essa 

dissertação. Por isso mesmo, as escalas de análise do objeto em questão se intercruzam7, 

de modo a não limitarem-se, exclusivamente, ao Noroeste do estado do Paraná, ponto de 

partida e de chegada dessa dissertação.

Estabeleceu-se assim a procura de um entendimento que revelasse de modo mais 

completo as relações de trabalho envolvidas na cadeia têxtil de produção de vestuário. A 

partir do objeto/sujeito inicial (as sacoleiras), fomos conduzidos, através da articulação 

entre o real concreto e o conhecimento (nos termos de Lukács), às novas trajetórias a 

serem perseguidas. Essas trajetórias explicitam, dialeticamente, dois elementos 

principais: primeiro, o protagonismo da classe trabalhadora na produção e reprodução do 

modo capitalista de produção; segundo, a relação entre capital e trabalho, que demarca 

uma contradição fundamental -  ideia presente em Harvey (2014: 63).

Tratamos assim de reformular nosso projeto de pesquisa. Desde então nos 

esforçamos para compreender a totalidade das relações mascaradas pelo sistema 

capitalista e, com isso, contribuir, por meio da geografia e dos debates em torno da 

temática do trabalho, para o avanço social. Os debates vieram através dos diálogos 

interdisciplinares. Isso porque temos em mente que para fazer progressos importantes nas 

questões fundamentais de um tema de uma pesquisa é preciso mobilizar abordagens de

7 Foi Carolina Knowles (de quem falaremos mais adiante) quem propôs, em 2013, a apreciação da vida 
cotidiana de milhares de trabalhadores ao longo do globo. A autora seguiu os rastros da produção de 
chinelos por três continentes, fornecendo um panorama geral de cada momento da produção. Trajetórias, 
assim foi nomeada sua incursão empírica.
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várias disciplinas: da sociologia, da economia, da antropologia, do direito. Uma avaliação 

relevante, já realizada por David Harvey (1984) quando escrevia que o concreto é 

demasiado concreto para que se perca tempo com pequenas disputas de território que 

indicam vagamente quais os fenômenos que cada ciência deve se ocupar.

Para a compreensão do todo das relações sociais, sobretudo no atual momento 

histórico de retrocessos,8 é importante buscar respostas para questões que ultrapassam os 

limites do entendimento isolado da ciência geográfica. Sendo assim, a 

interdisciplinaridade se colocou como horizonte a ser buscado para o avanço da pesquisa. 

Deste modo, ampliamos a escala do debate, elevando-o a um grau mais universal.

Assim, percorremos os meandros da pesquisa, indo e vindo, questionando e 

buscando compreender espacialmente os fenômenos sociais ligados ao trabalho, com a 

perspectiva totalizante de análise. Após essa breve apresentação dos caminhos e desafios 

trilhados para a elaboração desta pesquisa, seguimos para O caminho metodológico, 

exposto no próximo item.

O caminho metodológico

A orientação metodológica sobre a qual apoia-se nossa construção tenta percorrer 

a trajetória que vai da abstração até a concretude, diferenciando o método de investigação 

do método de exposição do texto. Para tanto, busca-se considerar as relações sociais 

concretas entre diferentes classes -  a trabalhadora e a burguesa -  que são mediadas no 

plano do espaço, a partir das múltiplas determinações que essas mediações contraditórias 

estabelecem e pelas quais o modo capitalista de produção se (re)produz.

Primeiramente, tratou-se de considerar a totalidade dos fenômenos, observá-los 

buscando compreender os aspectos que conduzem às temporalidades que datam as 

metamorfoses do mundo do trabalho e do espaço geográfico, por meio da orientação 

espacial e temporal.

Sob essa interpretação metodológica retoma-se algumas das referências essenciais 

da análise geográfica crítica, a qual trata, por meio de diferentes dimensões analíticas, os

8 Gostaríamos de registrar que, no momento em que escrevemos estas linhas (segundo semestre de 2017), 
foi aprovada e promulgada a Lei da Reforma Trabalhista n° 13.467. Comandado por um governo ilegítimo, 
que não deveria ocupar aquela cadeira, a nova lei segue as imposições do capital transnacional e, por isso 
mesmo, desregulamenta ainda mais a legislação trabalhista brasileira, atingindo profundamente a classe 
trabalhadora. Para mais informações sobre a problemática, buscar os autores Gabriela Neves Delgado & 
Maurício Godinho Delgado (2017) Magda Biavaschi (2016), Jorge Souto Maior & Valdete Souto Severo 
(2017).
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conflitos que permeiam as relações entre capital e trabalho, as forças produtivas sociais e 

as relações de produção e (re)produção que ocorrem no plano do espaço. Dessa forma, 

esmiuçar a produção da mercadoria (as confecções) pode contribuir para o entendimento 

das relações de classe hoje, buscando entender como se condensam em tais relações 

passado e presente; tendências e sentidos.

Desse modo, a necessidade de atentar-nos para o real, de discernir fenômenos 

sociais invocando os efeitos econômicos, políticos e sociais mediante as diversas 

realidades que apresentam-se amplamente complexas e multifacetadas, coloca-nos em 

teste. Partimos do concreto (síntese de múltiplas determinações), tal como sugere Marx 

na Introdução à crítica da economia política de 1857, na tentativa de desvelar as várias 

formas pelas quais a exploração do trabalho na cadeia têxtil de produção se manifesta, 

para então fazer o caminho metodológico de retorno em seu modo inverso (MARX, 2008 

[1857]: 238). Esse é o movimento que parte do concreto, vai ao abstrato e retorna ao 

concreto pensado, o qual não é mais uma representação caótica do todo, mas uma rica 

totalidade de determinações e relações diversas (MARX, 2008 [1957]: 15-17).

Uma tarefa que nos parece custosa de empreender, ainda mais que não se deve, 

lembra David Harvey, perder de vista as pautas de superação das contradições existentes 

e ao mesmo tempo recorrer ao método analítico sem reproduzir teorias positivistas 

(HARVEY, 2014). É o que tentaremos fazer, interpenetrando os paradoxos presentes em 

nosso objeto, revelando-os, na medida do possível, em suas profundidades.

O problema de pesquisa

Com base nas ideias de David Harvey, apresentadas na obra obra Seventeen 

contradictions and the end o f capitalism (2014) pensamos que a força de trabalho é uma 

mercadoria (no sentido dado por Marx e por Engels), e que por esse caráter possui uma 

capacidade particular: a de criar mais valor (no processo produtivo e (re)produtivo) do 

que aquele requerido para sua aquisição e reprodução. Desse excedente (a mais-valia), 

que o capitalista se apropria ao comprar a força de trabalho, surge a exploração da força 

de trabalho. Para além desses pressupostos, destaca-se, na descrição de Marx, os 

mecanismos de extração da mais-valia utilizados pelos capitalistas para explorar a classe 

trabalhadora: a extensão da jornada de trabalho, a intensificação dos ritmos nos processos
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laborativos, aumento da produtividade e redução do capital variável em níveis menores 

que os valores pagos pela utilização da força de trabalho9.

Analisando as dinâmicas e as contradições inerentes ao modo capitalista de 

produção, assim como suas metamorfoses recentes, que mascaram a aparência dessa 

exploração de força de trabalho, buscamos construir o problema de nossa pesquisa. A 

questão central é que para superar essas crises de caráter econômico e se reproduzir 

crescentemente, o modo capitalista de produção necessita intensificar e modificar os 

níveis e as formas de exploração da força de trabalho. Essas mudanças vinculam-se 

também a processos nos quais o espaço, (condição, meio e materialidade dos processos 

de exploração), assume uma dimensão fundamental (CARLOS, 2011: 23). Essa questão 

central está assentada em questões secundárias, tratadas ao longo dos capítulos, são elas:

Como se sedimentam na realidade concreta brasileira as relações de exploração 

da força de trabalho, em especial nas modalidades laborativas da cadeia têxtil de produção 

do Noroeste do Paraná?

No estágio atual de prevalência da produção agrícola brasileira voltada à 

commoditização, em que um traço marcante são os cultivos intensificados em tecnologias 

e mecanização, como ocorre a incorporação do trabalho vivo nesse processo? Como se 

apresenta a degradação/precarização do trabalho nos espaços rurais modernizados e 

articulados a um dos momentos da cadeia têxtil de produção?

De que modo a produção industrial têxtil do Noroeste do Paraná, circunscrita 

numa lógica produtiva transnacional, tem conseguido disseminar a lógica exploratória de 

força de trabalho na atualidade, renovando as condições de trabalho que demarcavam a 

velha indústria têxtil do século XX?

A realidade a qual estão submetidos as “micro empreendedoras individuais” que 

realizam atividades laborais em diferentes espaços estaria, nos marcos da legislação 

trabalhista brasileira10, contribuindo para o mascaramento dos vínculos empregatícios?

A representação do trabalhador por conta própria (visto como empreendedor), que 

aparece como proprietário do seu tempo de trabalho, como profissional livre/liberado das

9 Mecanismos apresentados no volume I de O Capital (2004[1867]).
10 Aqui vale uma indicação. Nossa investigação iniciou-se em 2015. Portanto estamos nos debruçando sobre 
a redação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 01 de maio 
de 1943 e sobre a redação da Lei n° 13.015, aprovada por Decreto-Lei de 21 de julho de 2014. A partir de
11 de novembro de 2017, entrou em vigor a nova lei trabalhista, sendo alterados negativamente mais de 
100 itens na CLT (antiga). Não nos debruçaremos sobre ela neste momento. O que faremos, sempre que 
possível, serão indicações de como essas alterações, que ao nosso parecer conduzem a maiores níveis de 
exploração e de precarização da força de trabalho no Brasil, incidem sobre a realidade abordada em nossa 
pesquisa.
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jornadas de trabalho, como proprietário de si mesmo, tal qual as sacoleiras, contribuem 

para o mascaramento de modos precarizados de desenvolver atividades laborais?

Ao fim e ao cabo, essas problemáticas secundárias, organizadas em torno de uma 

questão principal, correlacionam a totalidade do objeto de estudo que nos propomos a 

estudar, ou seja: as formas de exploração da força de trabalho na cadeia têxtil de 

produção no Noroeste do estado do Paraná. E não apenas isso, já que, ao se fragmentar 

a produção, os trabalhadores são espalhados entre diversos setores na cadeia têxtil de 

produção, o que reflete não apenas no mascaramento das relações trabalhistas, como na 

problematização das relações socioespaciais.

Ao fazê-lo, reivindicamos a existência de uma relação entre classes e, mais que 

isso, o modo como vêm sendo regulados os conflitos entre capital e trabalho no modo 

capitalista de produção. Lembramos que não nos interessa denunciar o capitalismo por si 

só -  sobretudo porque esse trabalho já foi empenhado por uma série de autores -  e sim 

apresentar elementos que nos ajudem a compreender sua essência, no alvorecer do século 

XXI.

Objetivos da pesquisa

Esta pesquisa tem como propósito principal compreender os processos de 

exploração da força de trabalho da cadeia de têxtil de produção no Noroeste do estado do 

Paraná11. Em especial, estudaremos como se encontram as formas de exploração da força 

de trabalho nos dias atuais, elucidando três momentos da produção de uma cadeia têxtil, 

que são, ao nosso entendimento, teoricamente representativo dos demais. São eles: o 

trabalho na plantação de algodão desenvolvido nos espaços rurais; o trabalho na 

indústria têxtil desenvolvido dentro e fora dos espaços fabris; e o trabalho por conta 

própria desenvolvidos nos espaços públicos e privados. Sendo assim, buscaremos 

articular espacialmente estes três momentos na produção, acentuando a verticalização 

teórica do trabalho por conta própria no terceiro capítulo.

A isso somam-se as diferentes realidades sociais a qual estão submetidos os 

trabalhadores. Assim, apresentam-se os seguintes objetivos secundários:

Compreender as condições de trabalho na produção de mercadorias da cadeia 

têxtil de produção do Noroeste do estado Paraná.

11 Apresentaremos na introdução da espacialidade que estamos considerando como Noroeste do Estado do 
Paraná.
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Analisar os processos de inserção dos trabalhadores nos três momentos que 

conformam a cadeia têxtil de produção do Noroeste do estado Paraná, considerando 

sempre que possível a interferência das relações socioespaciais.

Entender o papel do espaço no processo de 

precarização/flexibilização/“modemização” do trabalho.

Diante do desafio proposto buscamos, entre outras coisas, compartilhar e 

problematizar nosso entendimento das relações de trabalho e nosso direcionamento 

teórico, sem pretensão de esgotar o tema.

Paralelamente, objetivamos contribuir com as pesquisas que preocupam-se com a 

mesma temática, indicando caminhos para que as reflexões sobre o tema da exploração 

da força de trabalho possam avançar, e ao mesmo tempo temos a utopia da construção de 

uma sociedade justa e sem exploração da força de trabalho. Para que estes objetivos 

possam ser realizados fez-se necessários alguns procedimentos, que serão abordados a 

seguir.

Procedimentos metodológicos da pesquisa

Fundamentados em literaturas e no mapeamento das atividades principais a serem 

executadas, iniciamos a escolha dos lugares, fábricas, cultivos, espaços a serem visitados, 

e dos sujeitos estratégicos para as entrevistas. O segundo passo foram as tentativas de 

agendar conversas com os sujeitos, realizadas através de telefonemas e e-mails. De 

maneira geral podemos dizer que ora elas foram bem sucedidas, ora não, mas adentramos 

em muitos espaços e adquirimos informações e dados significativos.

É da vida cotidiana, do plano do vivido, das práticas e das relações sociais que 

partimos. Os sujeitos que a compõem ocupam um papel central em nossa pesquisa. São 

eles quem contribuíram significativamente para que essa pesquisa ganhasse corpo e ao 

mesmo tempo pudesse trilhar os caminhos que traçamos. Ao longo da pesquisa 

dialogamos (contando todos os momentos da pesquisa) com 117 sujeitos, a grande 

maioria de mulheres de diferentes estados, etnias, grupo social, etc. Na medida do 

possível seguimos suas indicações, seus direcionamentos, para identificar novas 

possibilidades de compreender o concreto vivido.

O contato com os diversos sujeitos foi realizado por meio de abordagens de 

campo, que seguiram um roteiro de questionamentos elaborado para delinear os diálogos 

realizados em diferentes espaços, nos quais contávamos um pouco de nossa experiência
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no âmbito industrial a fim de construir uma aproximação e estabelecer confiança com os 

sujeitos, deixando-os a vontade para compartilhar conosco parte de suas experiências.

Pelo teor dos relatos e das observações descritas ao longo dessa dissertação não 

identificaremos os nomes dos entrevistados e as indicações espaciais que possam revelar 

os locais onde fizemos os trabalhos de campo. Sendo assim, os nomes que escolhemos 

são fictícios, e os espaços visitados serão indicados de maneira que não fiquem imprecisos 

e igualmente não os indiquem com total precisão. O que foi preservado e exposto de modo 

fidedigno foram os perfis, as trajetórias e os relatos.

Quando autorizado, os diálogos foram gravados em um aparelho smartphone. 

Sublinhamos que nem todos os sujeitos com os quais contávamos inicialmente em 

dialogar foram entrevistados, pois alguns não se dispuseram a conceder uma entrevista. 

Vale lembrar também que, exceto em uma das indústrias onde quem nos recebeu foi o 

proprietário, todos os outros diálogos ocorreram diretamente entre nós e os trabalhadores 

com os quais tivemos a oportunidade de dialogar.

As etapas do trabalho de campo foram desenvolvidas durante os anos de 2015 a 

2018 como segue descrito:

S  12/12/2015 -  Trabalho de campo realizado no polo atacadista de confecções de 

Maringá.

S  02/02/2016 -  Trabalho de campo realizado no polo atacadista de confecções de 

Maringá.

S  24/02/2016 -  Trabalho de campo realizado no polo atacadista de confecções de 

Maringá.

S  14/03/2016 -  Trabalho de campo realizado nas áreas centrais de Curitiba.

S  22/04/2016 -  Trabalho de campo realizado no polo atacadista de confecções de 

São Paulo (capital).

S  01/09/2016 -  Trabalho de campo realizado em uma indústria têxtil no município 

de Maringá.

S  02/09/2016 -  Trabalho de campo realizado em uma indústria têxtil na região 

metropolitana de Maringá.

S  05/09/2016 -  Trabalho de campo realizado em galpão de costura do Noroeste do 

Paraná.

S  06/09/2016 -  Trabalho de campo realizado nos domicílios das costureiras e dos 

trabalhadores das indústrias têxteis Noroeste do Paraná.
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S  09/09/2016 -  Trabalho de campo realizado em uma indústria têxtil na Região 

Metropolitana de Maringá.

S  27/10/2016 -  Trabalho de campo realizado na feira do Saara, Rio de Janeiro 

(capital).

S  29/11/2016 -  Entrevista realizada com um representante do Ministério Público do 

Trabalho do Estado do Paraná.

S  21/12/2016 -  Trabalho de campo realizado no polo atacadista de confecções de 

Maringá.

S  22/12/2016 -  Trabalho de campo realizado em domicílios de costureiras em 

Sarandi.

S  23/12/2016 -  Trabalho de campo realizado em domicílios das costureiras em 

Maringá.

S  04/01/2017 -  Trabalho de campo realizado domicílios das costureiras em 

Paiçandu.

S  07/01/2017 -  Trabalho de campo realizado em uma propriedade que cultiva 

algodão no Noroeste do estado do Paraná.

S  08/01/2017 -  Trabalho de campo realizado em uma indústria têxtil na região 

Noroeste do Estado do Paraná.

S  03/05/2017 -  Trabalho de campo realizado no Brás, São Paulo (capital).

S  29/05/2017 -  Trabalho de campo realizado na feira de artesanato de Belo 

Horizonte.

S  04/06/2017 -  Trabalho de campo realizado na Bela Vista, São Paulo (capital).

S  27/09/2017 -  Trabalho de campo realizado no Brás, São Paulo (capital).

S  16/10/2017 -  Trabalho de campo realizado na região Central de Porto Alegre.

S  21/12/2017 -  Trabalho de campo realizado em uma propriedade que cultiva 

algodão na Região Metropolitana de Maringá.

S  22/12/2017 -  Trabalho de campo realizado no polo atacadista de confecções de 

Maringá.

S  23/12/2017 -  Trabalho de campo realizado em domicílios das costureiras em 

Sarandi.

S  04/01/2018 -  Trabalho de campo realizado em domicílios das costureiras em 

Paiçandú e Maringá.

S  12/02/2018 -  Trabalho de campo realizado com trabalhadoras que desenvolvem 

as atividades de estilista e modelista na indústria têxtil.
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A seleção dos espaços em que realizamos o trabalho de campo foi realizada de 

modo que pudessem se articular com os objetivos principais e secundários de nossa 

pesquisa, contribuindo para as respostas de nossos questionamentos. Para além dos dados 

coletados em campo, realizamos: registros de audiovisuais, análise de relatórios (quando 

possível), busca de reportagens, contato com associações e sindicatos, coleta de 

documentos, panfletos, revistas e jornais de propaganda. Neste processo buscamos 

articular as literaturas e as questões teóricas ao plano do cotidiano.

É oportuno destacar que na medida em que realizávamos o trabalho de campo - 

que nos insere em temporalidades distintas: aquela dos trabalhadores e aquela da pesquisa 

- íamos, paralelamente, estruturando as análises estatísticas e conjugando-as com as 

análises teóricas dos conteúdos empíricos que iam se apresentando. Após a coleta das 

informações qualitativas e quantitativas demos início a elaboração das representações 

gráficas (mapas, tabelas e quadros) a fim de sistematizar os fenômenos e localiza-los 

espacialmente.

Um outro aspecto a sublinhar é que valorizamos meios complementares de obter 

indicações que contribuíssem com nossa pesquisa. Assim, elencamos na dissertação um 

conjunto de referenciais como fontes, imagens, documentários, filmes de curta e de longa 

metragem, canções e até mesmo informações televisivas. A isso soma-se a observação 

participante, como poderá ser visto em alguns momentos da pesquisa.

A organização de todo esse período de pesquisa/trabalho, que compreende os anos 

de 2015 a 2018, foi pautada por indicações anotadas em dois cadernos de campo, um 

bloco de notas no aparelho smarthphone e uma aba específica para fins acadêmicos em 

nossa agenda, o que tornou nosso procedimento mais dinâmico. Tendo apresentado os 

procedimentos de investigação, nos empenharemos em expor as categorias analíticas 

basilares para nossa dissertação.

Categorias analíticas utilizadas

Pensando nos ensinamentos de David Harvey (2014), e tentando alicerçar nossa 

dissertação, elencamos três categorias analíticas (conceitos bases), que se interligam e se 

conformam sincronicamente. São elas as categorias: espaço12, trabalho e exploração da

12 Não se trata de sustentar a geografia como a ciência do espaço e sim de indicar a importância do espaço 
para a produção e a reprodução social.
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força de trabalho. Essas categorias são pertinentes para a investigação do tema proposto 

pois atua como guia na fundamentação teórica de nossas hipóteses.

A conexão entre estas três categorias e a relação destas com outras que 

abordaremos ao longo de nossa dissertação é fundamentalmente importante, já que “é na 

captação do movimento dialético existente entre as categorias” aqui abordadas que a 

“totalidade explicita o complexo de complexos, entendido como um emaranhado de 

mediações de primeira e segunda ordens que associadas de forma integral expõem a 

perversidade do particular” modo capitalista de produção capitalista que vigora como 

modo hegemônico a mais de três séculos (TRASPADINI, 2016: 28).

A primeira categoria -  o espaço -  tem como referência os textos que narram o 

movimento de sua particularidade e de sua totalidade ao longo dos processos de 

sedimentação das ciências humanas. Na condição de categoria principal, admite-se que o 

espaço e os múltiplos recortes espaciais a ele associados -  região, lugar, território, 

paisagem -  “se referem a ação humana modelando a superfície terrestre” (CORRÊA, 

2005: 16). O espaço tomado em sua totalidade (real abstrato e real concreto) aparece 

enquanto dinâmica e processo em suas inúmeras dimensões, níveis e escalas (CASTRO, 

1995).

Essa categoria “tem sido objeto de amplo debate, tanto interno como externo à 

geografia, envolvendo assim não geógrafos,” apresentando diversas concepções 

(CORREA, 1995: 16). Entre os pensadores que buscaram acompanhar o movimento de 

uma geografia que, desde a década de 1970, vinha se renovando em escala global, 

indicamos Henri Lefebvre (1972)13, David Harvey (2014), Paul Claval (1981) e Neil 

Smith (1984) como sendo alguns entre os mais conhecidos que buscaram aproximar a 

categoria espaço ao centro dos debates realizados pela ciência geográfica numa 

perspectiva crítica.

No caso brasileiro não foi diferente. Tendo sido fundamentada, em grande medida, 

na escola de geografia francesa clássica, a geografia brasileira seguiu seus preceitos e, 

como se fez na França por mais de dois séculos, elencou a categoria espaço como um 

“conceito-chave”.14 Confere-se importância a Milton Santos (1999), a Roberto Lobato 

Correia (1995), a Arlete Moysés Rodrigues (1998), a Ana Fani Alessandri Carlos (2011)

13 Confere-se aqui ao sociólogo Henri Lefebvre a importância dos estudos acerca do espaço em perspectiva 
marxista.
14 O texto de Roberto Lobato Correia (1995), bem como sua contribuição para o entendimento de uma 
geografia que se apoia no espaço como categoria chave são fundamentais para o aprofundamento deste 
momento.
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e inúmeros outros, que em diferentes chaves analíticas (indicadas mais adiante), 

contribuíram para a compreensão da importância do espaço em sua dimensão 

transhistórica.

Na filosofia e na sociologia, a tarefa foi muito bem realizada por Henri Lefebvre. 

Duas obras15 de sua autoria assinalaram com precisão esta minucia. Numa chave 

marxista, Lefebvre (1972; 1973, 1986; 1981; 1992; 2000[1974]; 2008) não reduziu a 

dimensão do espaço a um mero elemento físico. Sua contribuição é considerada por 

muitos como um salto na compreensão do espaço (espaço social, espaço teórico, espaço 

relativo, espaço absoluto, entre outros), que se preocupa com uma totalidade aberta e 

dialética, com o plano do cotidiano e com a unidade entre as categorias espaço e tempo.

Para o autor, o espaço serve como base para a atuação humana já que abrange um 

conjunto de formas do/no tecido espacial. Ou seja, é o único recurso pelo qual os seres 

humanos produzem sua auto interação e, ao mesmo tempo a interação efetiva com a 

natureza -  ainda que com certos limites (LEFEBVRE, 1973). Os limites podem ser 

considerados, por exemplo, a impossibilidade humana de traspassar elementos naturais 

como rios, montanhas, ou mesmo artificiais, como pontes e construções, dada a 

transformação em valor de troca de determinados espaços/paisagens.

Lefebvre apresenta a superação da ciência do espaço (do espaço lógico/formal) 

por meio de uma análise dialética da produção do espaço. O espaço é (para Lefebvre) o 

“locus da sociedade” concreta em que desdobra-se sua evolução, onde a sociedade exerce 

seu domínio que se desenvolve historicamente. Sendo produto da história é o espaço 

quem possibilita as relações sociais e “integra” a sociedade em determinadas condições 

de desenvolvimento social (LEFEBVRE, 2008: 62-63).

No modo capitalista de produção o espaço assume o valor de troca e se converte 

em uma mercadoria. Por se integrar às relações sociais, comandadas pela lógica do modo 

de produção mencionado, o espaço aparece para o autor como “realidade” e enquanto 

meio de acumulação, com todas as implicações e consequências disso. Ao mesmo tempo, 

o espaço revela-se como inacabado, assim ele é continuamente produzido sendo resultado 

da história (LEFEBVRE, 2000: 297-301). Lefebvre elabora três definições que

15 Tratam-se das obras A re-produção das relações de produção e La producción del espacio, publicadas 
em 1973 e 2000 [1974] respectivamente.
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contribuem para que possamos compreender a complexidade do modo capitalista de 

produção: o espaço (materialmente)16 percebido, vivido e concebido.

Entre os pensadores que consideram o espaço como categoria fundamental para a 

geografia, manifesta-se também o posicionamento do geógrafo David Harvey. Também 

de influência marxista, o autor reconhece ao longo de suas contribuições (1984; 1989; 

2000; 2005; 2010; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017), a validade do espaço e do tempo, 

também em uma perspectiva dialética17 para a ciência geográfica18. Buscando tornar mais 

atual a teoria a qual se baseia desde a década de 1970, Harvey traz à baila em A condição 

pós moderna (1989) as mudanças colossais pelas quais passava o modo capitalista de 

produção àquele momento, vinculando-as às novas maneiras dominantes pelas quais 

experimentamos o espaço (e o tempo). Da tese central dessa obra nasce o conceito de 

“compressão do tempo-espaço” (aprimorado em obras seguintes) dado pela intensificação 

dos processos de acumulação através de atividades econômicas diversas, realizadas no 

plano do espaço (HARVEY, 1989: 257-258).

Embora estando sempre atento à realidade estadunidense, suas formulações são 

de caráter universal e, em grande medida, explicativas da realidade brasileira. Em muitas 

de suas obras, Harvey é contundente ao realizar críticas aos trabalhos urbanos da Escola 

de Chicago e às teorias neoclássicas ou pós-modernas, que desconsideram a essência dos 

fenômenos que ocorrem no plano do espaço ao considerá-los em sua aparência. O autor 

toma o espaço em sua morfologia e o compreende como produto das ações sociais, 

buscando torna-lo inteligível, isto é, decifra-lo em sua essência, para que possam ser 

desmascaradas as formas de apropriação do e no espaço.

Muitos desses argumentos podem ser vistos em O enigma do capital (2010), obra 

a qual o autor suscita a questão da organização espacial e da expansão geográfica como

16 O espaço material é em Lefebvre o espaço do percebido e do vivido, através dos sentidos e das 
representações, as circunstancias materiais de nossa vida. Ainda que não sejam idênticas, as três definições 
propostas pela autor, e que apontamos, abrem caminhos, ao nosso entendimento, para compreender a tríade: 
espaços materiais, espaços de representação e a representação do espaço (LEFEBVRE, 2000).
17 O autor assim o faz mesmo que eventualmente o pensamento marxista não tenha tomado o espaço como 
central (este fato pode ser discutido). Não seria útil rever a atitude de Marx (e em parte de Engels) ou 
mesmo questionar em relação aos conteúdos que abarcam o espaço como central na abordagem, quer seja 
essa descritiva ou historicista. Entre os anos de 1850 e 1860, Marx se ocupa das ciências naturais, 
principalmente da fisiologia e da geologia, reconhecendo-as basilares para o avanço do socialismo, já  que 
essa (a natureza), também está sujeita ao desenvolvimento histórico. Para mais detalhes sobre esse debate, 
ler, entre outros, o capitulo Marx, Engels e a Geografia da obra Marxismo e Geografia (2004) de Massimo 
Quaini.
18 Em seu texto On the history and present condition o f  geography: an historical materialist manifesto, 
(1984), David Harvey elenca uma série de respostas à discussão que pairava em torno das cisões da ciência 
geográfica, aproximando as teorias e (re)situando o lugar do geógrafo nas ciências.
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produto necessário para o processo de acumulação. Ao longo dessa obra, sua proposta 

caminha para a compreensão dos conteúdos que dão consistência à acumulação do e no 

modo capitalista de produção, implicando em múltiplas transformações socioespaciais.

Essa última interpretação aparece no núcleo da argumentação apresentado por 

Harvey em O novo imperialismo (2009). Nessa obra, que deriva teoricamente da 

reformulação da teoria do imperialismo (desde de Marx até Rosa Luxemburgo), o autor 

demonstra que entre tantas transformações que experienciam o espaço e o tempo, 

encontra-se o processo de acumulação. Sendo essa acumulação, por sua vez, econômica, 

ela pode gerar (o que ocorre de fato), como efeito negativo, crises profundas de 

sobreacumulação, que possuem resultados avassaladores (HARVEY, 2009: 1-48).

Harvey trabalha a unidade entre o espaço e o tempo, dado que para ele o espaço é 

incompreensível se tomado independente do tempo (HARVEY, 2017; 157-160), e o faz 

em três formas distintivas: absoluta, relativa e relacional (HARVEY, 1973; 2006; 2017). 

Para o autor, o espaço assume essas três formas ao mesmo tempo a depender das 

circunstancias (HARVEY, 2017: 164), a “depender das atividades humanas que criam e 

fazem uso” do espaço19.

Harvey tem elencado esforços no sentido de acompanhar e interpretar as 

transformações e as manifestações que tem passado o modo capitalista de produção nas 

últimas décadas. Um dos muitos méritos das obras do autor é demonstrar seu 

comprometimento com um projeto de transformação radical da sociedade, feito que tem- 

se tornado raro nos dias atuais. A obra Cidades Rebeldes (2013) pode ser vista como 

expressiva da posição crítica radical do autor que se dedica a interpretar os fenômenos 

socioespaciais a luz das lutas por justiça social no plano do espaço.

Entendemos que ele contribui para o movimento que compreende a totalidade e, 

ao mesmo tempo, as particularidades que constituem a espacialidade. Este movimento é 

central na obra 17 Contradições e o fim  do capitalismo (2014). Nesta obra, o autor invoca 

os efeitos econômicos, políticos e sociais mediante as diversas crises que o modo 

capitalista de produção tem sofrido ao longo do tempo, buscando compreender suas

19 Indicações realizadas por David Harvey em sua primeira aproximação conceitual de espaço absoluto, 
relativo e relacional, apresentada na obra Social justice and the city no ano de 1973. Vale indicar que neste 
momento de sua obra, Harvey estava muito influenciado em mensurar e quantificar, ainda que numa chave 
basilar geográfica crítica, o espaço. O autor considera em grande medida, os processos sociais influenciados 
pelas transformações tecnológicas, elencando-os, ainda que não de modo profundo, materialmente. Para as 
obras seguintes, suas formulações assumem uma chave mais crítica, sendo composta pelo incremento da 
produção capitalista do espaço, como pode ser visto El Cosmopolitismo y  las geografias de la libertad 
(2017).
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limitações e nos ajudando a pensar como superá-las. Harvey (2014) empreende críticas à 

maneira como o modo capitalista de produção conforma a vida cotidiana e o espaço já 

que, para continuar se reproduzindo mediante as crises que passa, tende a aumentar os 

níveis de exploração: humana e de recursos naturais.

David Harvey elenca também os desdobramentos destas particularidades -  sob a 

égide do modo capitalista de produção -  relacionando, na cotidianidade que vamos 

adentrando, vivencias capazes de transformar o espaço/tempo. Como Lefebvre, o autor 

reconhece o valor do trabalho, ainda que os considere incompletos em Lefebvre em 

alguns aspectos20. Ambos os autores, mesmo que por diferentes caminhos, seguiram as 

pistas que Marx deixou ao longo de suas contribuições, tentando, a partir delas, interpretar 

a validade do espaço para as ciências e para as relações sociais a partir das vivencias em 

suas sociedades21.

A necessidade constante de refletir as contradições presentes no interior da 

sociedade brasileira fez surgir um movimento de pensadores que refletissem a partir dessa 

realidade: complexa e desigual (OLIVEIRA, 2007: 131). Tratou-se de empreender 

esforços epistemológicos a fim de apreender o sentido da ciência geográfica como uma 

disciplina que trouxesse respostas (ou mais interrogações) a partir da “espacialidade como 

um momento de elucidação da realidade social” do e no Brasil (CARLOS, 2011: 18).

A contribuição de um geógrafo como Milton Santos é, neste contexto, muito 

relevante. Vale registrar assim que, do ponto de vista teórico e metodológico, a visão 

crítica que apresenta Milton Santos ao longo de suas obras diverge da nossa. Não 

podemos negar, entretanto, a importância de suas contribuições para o avançar das ideias 

no campo da geografia em escala mundial.

Seguindo a tradição geográfica francesa que buscava renovar a vertente 

quantitativa na década de 1970, e inspirado, principalmente, em Jean Paul Sartre (1969)22

20 Ao longo de suas obras, Harvey empreende críticas a algumas das conclusões de Lefebvre, se colocando 
em alguns momentos ao lado de Smith, para apontar que suas teorias focam na reprodução (SMITH, 1984) 
e esquecem, por exemplo, das desigualdades sociais que estão presentes no urbano (HARVEY, 2016).
21 Em um aprofundamento reflexivo da obra de ambos os autores, percebe-se que os lugares de fala dos 
mesmos são os de quem reflete as realidades sociais a partir de países de economias fortalecidas e de 
industrialização considerável. Assim, tanto Harvey (de origem inglesa e experiência cotidiana americana) 
quanto Lefebvre (de origem francesa), não conhecem a fundo a complexidade que apresenta o espaço e as 
relações sociais de um país de industrialização tardia e economia inconsistente (caso do Brasil). 
Obviamente, não estamos cobrando que eles as conheçam, e sim realizando tentativa de lembrar que ao 
tratar de uma realidade brasileira, utilizaremos autores que contribuem para as respostas que buscamos 
acerca de nossos problemas.
22 Santos toma como pressuposto a ideia de Sartre, que compreende a totalidade como um processo em 
movimento (SARTRE, 1970: 37).
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e Jaqueline Beajeau-Garnier (1971)23, o autor ocupou-se em demonstrar sua compreensão 

do espaço numa relação sistêmica, tal como pode ser visto na obra A natureza do espaço 

(1999). Ao longo dessa obra, Santos se propõe a transcender a concepção limitada de 

espaço apresentada em suas obras anteriores, particularmente quando conclui que “o 

espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de 

sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente”, mediante o qual 

se faz concreta a totalidade social (SANTOS, 1999: 63).

Tendo observado o processo de globalização em uma de suas fases agudas para 

(principalmente aos países do Sul global), o autor preocupou-se em compreende-lo em 

sua espacialidade, elencando o fenômeno técnico (e científico). Santos tratou de saber em 

que medida o espaço pode contribuir para a interpretação dos fenômenos técnicos, 

verificando, sistematicamente, o papel das transformações da produção do espaço 

geográfico (SANTOS, 1999: 42-47).

Nesta chave, ele indica que a organização do espaço (e suas especificidades) nos 

“países subdesenvolvidos” caracteriza-se pelo fato de “se organizarem e se reorganizarem 

em função de interesses distantes”, em que as forças de modernização impostas “se 

comportam de maneira seletiva”. Trata-se, diz ele: “de uma história espacial seletiva” 

(SANTOS, 1978: 20).

Disso resulta a grande instabilidade na organização do espaço brasileiro. Marcado 

pelas diferenças espaciais e sociais, que se exprimem em todos os níveis de escala, “a 

produção tende a se concentrar” de modo seleto, privilegiando alguns espaços e agindo 

como um freio para os demais (SANTOS, 1978: 21). Criam-se assim, o que Santos 

compreende como dois circuitos econômicos24, dois subsistemas de “circuito superior” e 

de “circuito inferior” (SANTOS, 1978: 22).

A concepção de espaço (em Santos) tem oscilado entre a natureza e o meio, ora 

privilegiando um ou outro, ora integrando-os de modo “hibrido” entre ações e o objetos, 

que interagem e enfatizam seu caráter dinâmico e relativo para a produção do capital 

(SANTOS, 1999: 61-68). Seguindo os preceitos de Marx, Milton Santos indica que

23 É inegável a contribuição de Beaujeau-Garnier para a ciência geográfica francesa e brasileira. Para além 
de dar pistas para que Santos pudesse refletir sua teoria do espaço de totalidade sistêmica, a geógrafa reúne 
esforços para centralizar no âmbito da discussão geográfica a teoria da população, a qual a obra Geografia 
de População, traduzida e publicada no Brasil nos idos de 1980 é exemplar.
24 Debateremos essa teoria mais à frente a qual, embora seja sumariamente importante para que possamos 
compreender o espaço nos países de industrialização tardia e realidade social desigual, caso do Brasil, 
apresenta dificuldades se observada do ponto de vista dialético.
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teríamos um sistema de objetos sinônimo de um conjunto de forças produtivas e um 

sistema de ações que nos dariam um conjunto das relações sociais de produção.

Lembramos ainda que para ele, o espaço geográfico (acumulação de tempos), 

deve ser considerado como uma totalidade. Essa é para Santos uma “regra de método cuja 

prática exige que se encontre, paralelamente, através da análise, a possibilidade de dividi- 

lo em partes” (SANTOS, 1985: 5)

São numerosos, sem dúvidas, os momentos em que Milton Santos deu atenção ao 

espaço ao longo de suas obras. Entretanto, considerar o espaço como um sujeito pode 

levar a implicações, sobretudo se tomado o caminho de entendimento que se pretende 

nesta dissertação: a do espaço enquanto extensão do mundo da mercadoria (espaço- 

mercadoria), ele próprio elemento importante “da reprodução do capital (CARLOS, 2011: 

100).

Este caminho é de interesse de muitos geógrafos. Entre eles podemos mencionar 

Arlete Moysés Rodrigues, que elenca esforços para apresentar em suas pesquisas o espaço 

em suas múltiplas dimensões: sua relação de poder e enquanto substância material, 

tomado para a acentuação da lógica de (re)produção do modo capitalista de produção, 

que acirra ainda mais as contradições socioespaciais (RODRIGUES, 1988; 1998; 2005).

Para apresentar suas ideias e formulações, Rodrigues apoia-se na teoria do valor 

e formula o raciocínio de que o espaço ganha valor de troca enquanto possibilidade de 

realização do valor de uso, o que significa que a apropriação do espaço e os modos de uso 

tendem a se subordinar, cada vez mais, aos poderes econômico, político e financeiro 

(RODRIGUES, 2005: 22).

Ao longo de suas obras, a autora se atenta para a problemática da produção 

destrutiva do e no espaço, que se tem apresentado de modo cada vez mais acelerado. 

Reforça a ideia de uso destrutivo do mesmo, remetendo-nos a ideia de esgotabilidade das 

potencialidades, provocando rápida transformação no espaço (RODRIGUES: 1998: 16-

18).

Outro caso de interesse é o de Ana Fani Alessandri Carlos, que elenca esforços 

para apresentar o espaço como um elemento central da produção e da reprodução do 

capital e da vida social. Reconhecendo a ausência de reflexões capazes de abarcar a 

totalidade que aproximasse o cotidiano, as vivencias e a historicidade de um espaço 

compreendido como extensão do mundo da mercadoria e ao mesmo tempo produto 

necessário ao processo de acumulação, a geógrafa brasileira se debruça sobre a produção
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do espaço, sem perder a perspectiva teórico-metodológica marxista-lefebvriana 

(CARLOS, 2011: 21).

Nessa direção, a autora propõe o espaço enquanto mediador das múltiplas formas 

de produção e da reprodução das relações sociais. Para Carlos, em conjunto com o tempo, 

ou se preferirmos, imbricado com o tempo, podemos encarar o espaço como condição, 

meio e resultado da produção e, simultaneamente, como “uma condição, meio e produto 

da reprodução social ao longo do processo civilizatório” (CARLOS, 2011: 23). Nesta 

perspectiva, revela a possibilidade de mudança concreta e aporta, no plano de análise, 

uma contribuição inegável para a compreensão do real (CARLOS, 2011: 100).

A partir da tarefa de revelar, através do espaço, as profundas metamorfoses pela 

qual vem passando o sistema capitalista, Carlos elucida com profundidade elementos da 

vida cotidiana que nos permitem empreender a construção de um conhecimento do espaço 

em todas as suas dimensões. São essas dimensões (espaciais) que nos possibilitam 

compreender a localização e ao mesmo tempo “a distribuição das atividades e dos homens 

na superfície da terra” (CARLOS, 2011: 18).

Destacaríamos ainda os nomes de Amélia Damiani, Manoel Seabra, Sandra 

Lencioni e Marcelo José Lopes de Souza, para citar apenas alguns dos geógrafos 

brasileiros que realizaram um enorme esforço de compreensão da categoria espaço pelos 

diferentes momentos da história do pensamento geográfico e caminhos metodológicos. 

Há, certamente, muitos outros nomes de igual mérito, não incluídos neste trabalho, porque 

para tanto teríamos de fazer um trabalho à parte, recuperando apenas a problemática do 

conceito de espaço, deixando de lado nosso tema central. É importante evidenciar que 

tanto na geografia mundial, quanto na geografia brasileira, a categoria espaço sempre 

esteve presente, de modo que pudesse sedimentar as construções do pensamento 

geográfico em diferentes temporalidades.

Para acrescentar às ideias contidas em muitos desses pensadores, podemos 

lembrar que nos moldes do modo capitalista de produção “a relação da sociedade com a 

natureza” é marcada por uma série de contradições que complexificam as relações 

metabólicas de produção e de reprodução do espaço urbano e dos espaços rurais, sendo a 

lógica mercadológica um exemplo possível para refletir (DAMIANI, 2005: 60-65).

Neste sentido, o espaço aparece presente também através de mecanismos que 

contribuem para o mascaramento das formas perversas pelas quais preservam-se as 

relações sociais vigentes, tornando-se peça-chave da burguesia no controle das relações
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que a favoreçam enquanto classe, para que possam dar seguimento à exploração de tudo 

que se pode mercantilizar do e no espaço (RODRIGUES, 2008: 78-80).

Avançaremos o debate elencando o espaço (e o tempo) como condições próprias 

das interações humanas considerando os preceitos de Karl Marx, quando nos indica o 

“espaço como um elemento necessário do processo de produção” e de toda atividade 

humana, constituindo-se, então, como veículo para essa reprodução.25 Para tanto, faz-se 

necessário começar lembrando que o espaço não existe em “si mesmo”. Ele é produzido, 

sendo essa produção realizada através da mediação do homem com a natureza (MARX, 

2004 [1867]: 789).

Tomemos as ideias de Lefebvre, que segue as pistas de Marx para compreender a 

produção e a reprodução do espaço26. Trata-se da produção no sentido mais amplo da 

palavra - latu e stricto sensu -, produção e reprodução das relações sociais e igualmente 

do modo de produção (LEFEBVRE, 2000). Neste sentido, a totalidade do espaço se 

converte no lugar (locus) dessa (re)produção, sendo a espacialidade um elemento que 

fundamenta a experiência de múltiplos sujeitos (LEFEBVRE, 1973).

E, novamente aqui, as contribuições de Marx, continuadas por Carlos, se fazem 

uteis. Como condição, meio e produto para a produção e para a (re)produção, o espaço 

também é resultado do processo de construção histórica das sociedades humanas, e 

permite, aos seres humanos, com base em suas atividades laborativas, a possibilidade de 

transformá-lo (CARLOS, 2011: 100).

É dessa forma que, como nos diz Marx, a transformação da natureza é 

acompanhada, simultaneamente, pela transformação da natureza humana. O homem 

transforma a realidade objetiva ao mesmo tempo em que molda a sua subjetividade 

(MARX, 2004 [1867]). Assim, “ao lado da natureza encarregada de fornecer os materiais 

que ele” [homem] “converte em riqueza”, o espaço, juntamente com o trabalho, tornam- 

se condições básicas e fundamentais “de toda a vida humana” (ENGELS, 1976: 1).

No processo de apropriação e de transformação dos recursos pelo homem, através 

do trabalho, ocorre o processo de socialização da natureza. O trabalho torna-se então o 

mediador universal na relação do homem com a natureza, das práticas sociais, da 

reprodução e também da concretização da vida cotidiana (DAMIANI, 2005: 65-66). Ao

25 É importante lembrar que para Marx tanto a história social como a da natureza encontram-se 
dialeticamente estruturadas.
26 Lembramos que em Marx modo de produção, em sentido amplo da palavra, circunscreve de forma 
relacional, o modo de produção e também o de reprodução da vida social.
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longo dessa dissertação, argumentaremos que a categoria espaço (imbricada com o 

tempo), sustenta nosso texto em função de o espaço ser condição, meio e também espaço 

produtivo da exploração da força de trabalho que ocorrem no plano do espaço (HARVEY,

2016).

Como Lukács deixa entrever em muitas de suas passagens, a determinação 

essencial da totalidade do ser social, a dizer, suas categorias essenciais, perpassam os 

fundamentos do trabalho (LUKÁCS, 2004: 9). Nos orientamos deste excerto para 

desenvolver a tarefa de associar a segunda categoria. Nela, busca-se pensar a centralidade 

da “mais fundamental de todas as atividades humanas: o trabalho” para nossa análise 

(HARVEY, 1982: 27).

A realidade social na atualidade, circunscrita nos moldes de um modo capitalista 

de produção que se apresenta cada vez mais contraditório e complexo, demanda, para as 

ciências humanas, o desafio de um pensamento interdisciplinar. Sendo assim, a categoria 

trabalho27, tratada brevemente nas próximas linhas, estará apoiada não apenas na 

Geografia, como na Sociologia, na Economia Política e no Direito do Trabalho.

Em todos esses campos da ciência, a interpretação de trabalho tem oscilado 

conceitualmente ao longo do tempo. Primeiramente, o trabalho foi compreendido como 

uma atividade vital ao ser humano. Tão vital que Marx o interpretou como sendo um 

elemento da ontogênese do ser social, decisivo para que o ser deixasse de ser animal e 

viesse a se tornar humano, uma atividade. O autor destaca essa atividade como uma 

“condição de existência do homem, independente de todas as formas de sociedade, eterna 

necessidade natural de mediação do metabolismo entre homem e natureza e, portanto, da 

vida humana” (MARX, 2004[1867]: 120).

Por outro lado, ao longo da história da humanidade, o trabalho foi tomado por sua 

interface negativa, sendo reduzido, desde a Grécia Antiga, em seu campo de interação 

mais fatigante, ou mesmo ao momento de catarse, vivência negativa, martírio28. Este 

sentido segue sendo dominante desde os primórdios do modo capitalista de produção, 

significando para muitos sujeitos: sofrimento, servidão, subsunção e subordinação. Por 

isso mesmo a atividade trabalho foi reduzido ao tripalium, à tortura. O fato é que ora

27 O Geógrafo Antônio Thomaz Junior tem somado esforços para centralizar o debate em torno do trabalho 
na geografia. O diálogo com suas obras será basilar neste texto.
28 Aqui cabe destacar que era tomado como base o mundo rural como configuração espacial naquele 
momento (embora na Grécia Antiga a pólis, como sinônimo de esfera pública, como representação da vida 
política e pública, da ágora, estivesse delimitada e bem  contraposta ao oikos, espaço privado, doméstico, 
fechado, de cunho rural).
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como criação, ora como alienação, o pêndulo do trabalho, assim nomeado pelo professor 

Ricardo Antunes (1999), vem conformando um longo e decisivo percurso na história da 

humanidade.29

Temos assim de um lado o mito prometeico do trabalho e de outro, o trabalho 

concebido como tripalium, isto é, a atividade laboral cultua traços positivos e lateralmente 

traços negativos como consequência. De uma atividade que é em certa medida expressão 

de um ato poético, isto é, criação, e em maior medida, signo de subordinação e sofrimento, 

o trabalho, quer se queria ou não, é primordial para a perpetuação do modo capitalista de 

produção.

Desta dualidade de concepções foi-se desenhando nosso entendimento a respeito 

da categoria trabalho, que aproxima-se em certa medida do de Karl Marx e de Ricardo 

Antunes. Aqui o trabalho apresenta um movimento pendular: é uno e omni. Ainda que 

seja contraditório em si mesmo, apresenta traços unos e múltiplos. Quer como Arbeit, 

lavoro, trabajo, labor, work, ou mesmo trabalho, com a chegada da humanidade à 

atualidade constituiu-se uma questão central em torno desta atividade30. Como uma 

atividade que necessita de dispêndio de energia física, mental e material (MARX, 2004 

[1867]: 124-125), o trabalho apresenta-se como contraditório, já que, mesmo no mais 

aviltante modo de se laborar, existe a possibilidade de sociabilidade (ANTUNES, 1999).

É o que pode ser depreendido na obra O Capital: crítica da economia política 

(2004[1867]) de autora de Karl Marx. Nela o autor expõe que ao contrário da 

unilateridade no modo capitalista de produção, o trabalho demonstra uma necessidade 

eterna de manter o metabolismo entre a sociedade e a natureza31. Semelhante a Marx, 

Gyorgy Lukács constata que com o trabalho está dada, pois, ontologicamente, a 

possibilidade de evolução ascendente das capacidades que transforam o próprio trabalho, 

o homem e a natureza (LUKÁCS, 2004: 11). Por isso mesmo, aos olhos de Marx, sob o 

domínio do modo capitalista de produção, o trabalho é alienado, é estranhado e é barbárie.

O trabalho alienado abre caminhos para que o modo capitalista de produção se 

(re)produza por moldes exploratórios32, cujos imperativos são impostos aos sujeitos de 

modos controlados, fazendo com que os mesmos construam ou mesmo mantenham o

29 A respeito dessa temática, que pode ser observada em diversas das obras de Ricardo Antunes, o texto 
Trabalho uno ou omni: entre o trabalho concreto e o trabalho abstrato (2010) é esclarecedor.
30 Para mais informações sobre a etmologia da palavra trabalho,ver entre outros Arentd (2015: 59), nota 39.
31 Ver O Capital -  volume I, capítulo III (2004[1867]).
32 Ver István Meszaros - A reorientação do marxiana do método (2010: 2).
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estranhamento. Isso pode ser visto, entre outros, pelos escritos de Ricardo Antunes, que 

utiliza os preceitos teóricos de Marx para diferenciar trabalho (work) e labor (labor)33.

Essa disjunção do trabalho em seu sentido positivo (work) e negativo (labor) a do 

trabalho em seu sentido positivo e negativo, nos interessa à medida que elenca, 

principalmente em seu sentido negativo, as relações de opressão e submissão, que podem 

caracterizar, em certo sentido, a exploração da força de trabalho, em um movimento 

expresso por Marx, que conceitua a força de trabalho como uma mercadoria, a única das 

mercadorias que tem a possibilidade de criar mercadoria e criar valor, como escreve 

Marx34, e assim garantir ao capitalista a apropriação da mais-valia.

Ou seja, a força de trabalho é uma mercadoria que tem capacidade mutável e 

através dela os trabalhadores, em resumo, criam mais valor do que recebem. Talvez tenha 

sido este o motivo de Marx iniciar seu capítulo I de O capital analisando a mercadoria 

(MARX, 2013[1867]: 113). É isto que explica, em nossa concepção, o motivo de o 

trabalho, enquanto mercadoria especial, continuar sendo central para o modo capitalista 

de produção e, ao mesmo tempo, uma atividade vital para a reprodução humana 

(ANTUNES, 2018: 111).

Testando a validade de quem observou com precisão os fundamentos do modo 

capitalista de produção, buscamos pensar aqui, contrariando uma série de formulações 

recentes que desvinculam a importância do trabalho e da classe trabalhadora para o modo 

de produção em vigência, dar continuidade à questões trazidas para o centro da discussão 

por uma obra lançada há 150 anos: O Capital: crítica da economia política (2004[1867], 

As pistas oferecidas pelo autor continuam a ser seguidas, já que o modo de produção 

analisado preserva, em sua forma geral, a exploração da força de trabalho. Ao longo 

daquela obra, Marx demonstra como se compõe o mundo da reprodução de mais-valia, 

através do lucro obtido com utilização da força de trabalho (mercadoria) não paga 

(exploração).

33 Uma disjunção entre trabalho (work) e labor também pode ser encontrada na obra A condição Humana 
(2015 [1958]) de Hannah Arendt. Partindo de uma interpretação diferente da apresentada por Antunes, 
Arendt indica que o labor é uma atividade que corresponde ao processo biológico, portanto, está ligado, na 
concepção da autora, às exigências corpóreas de um ser humano, não podendo designar, por este caráter, 
um produto final, enquanto o trabalho corresponde ao artificialismo da existência humana, permitindo a 
produção de coisas materiais completamente diferentes a partir dos elementos oferecidos pela natureza. 
Pode ser visto ainda na obra da autora, a categoria ação, entendida como uma atividade correlacionada à 
condição humana, a qual os homens conseguem demonstrar (ARENDT, 2015 [1958]).
34 Marx precisa essa disjuntiva em Salário preço e lucro (2015), e também no O capital -  Volume I, 
(2004[1867]).
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A crítica de Ricardo Antunes (2018: 111) a André Gorz, à “imaterialidade do 

trabalho”, descompensando a lei do valor, vai nessa direção. A linha de argumentação de 

Gorz, para mencionar um autor entre tantos que contrariaram as postulações de Marx35, 

é a de que o proletariado estaria diminuindo e tenderia a desaparecer (ANTUNES, 1999: 

199).

Perpetua-se, desde o período em que Marx se dedicou a estudar o modo capitalista 

de produção, a contradição fundamental e aparentemente insolúvel nos limites deste 

modo de produção, personificada através das relações entre trabalhadores e capitalistas, 

mediada por meio de conflitos que são mascarados pelo que Antunes chama de “novos 

mecanismos e novas engenharias da sujeição”, que nos leva a perceber “formas e 

modalidades mais interiorizadas e complexificadas de alienação e de estranhamento” da 

qual a exploração da força de trabalho é cada vez mais presente (ANTUNES, 2018: 110).

Devido a isso, o papel histórico da classe trabalhadora continua, 

fundamentalmente, indicando possibilidades de mudanças através do espaço (que é meio, 

condição e produto para que essas mudanças ocorram). Neste aspecto, e para enriquecer 

esse debate, é interessante e também elucidativo recuperar a interpretação de Ricardo 

Antunes, para quem

O trabalho que estrutura o capital desestrutura o ser social. O trabalho 
assalariado que dá sentido ao capital gera uma subjetividade inautêntica 
no próprio ato de trabalho. Numa forma de sociabilidade superior, o 
trabalho, ao reestruturar o ser social, terá desestruturado o capital. E 
esse mesmo trabalho autodeterminado que tornou sem sentido o capital 
gerará as condições sociais para o florescimento de uma subjetividade 
autêntica e emancipada, dando um novo sentido ao trabalho 
(ANTUNES, 1999: 180).

A interpretação de Antunes, elencada em nosso texto, nos leva a refletir sobre o 

seguinte: se o trabalho produz e reproduz capital, ele não pode, nos marcos deste sistema, 

conviver com a estruturação da sociedade36. Ou seja, o trabalho concreto, que produz 

coisas úteis, não pode conviver com a lógica deste sistema que tende para a abstração e 

fantasmagoria da acumulação financeira (ANTUNES, 2016).

35 Estamos nos referindo às análises de Gorz, Offe, Habernas, Méda,e Rifkin entre outros. Ainda que 
tenham diferenças entre elas, todas vão no sentido oposto às teorias de Karl Marx e de Ricardo Antunes. 
Para uma argumentação mais detalhada sobre este debate, ver o capítulo ver a apêndice II da obra Os
sentidos do trabalho (1999).
36 Podemos lembrar que a mais-valia produzida a partir da exploração da força de trabalho se multiplica e 
se desloca financeiramente, elementos que demarcam uma nova fase do capitalismo, a qual a exploração 
da força de trabalho é se estende ao âmbito da reprodução e da esfera da circulação. Para mais detalhes 
sobre esse tema, acessar o terceiro capítulo da obra Sem Maquiagem  de Ludmila Costhek Abílio (2014).



45

Visualiza-se inclusive, o movimento de perpetuação das relações contraditórias 

entre as diferentes classes, que passa pela experiência do espaço e do tempo: de um lado, 

o espaço-tempo serve como o meio pelo qual a força de trabalho possa ser mercantilizada 

por meio da exploração da força de trabalho e, de outro, contribui para acumulação de 

capital em níveis cada vez mais elevados. Assim, ambos assumem um papel de interface 

importante.

Demarca-se exatamente nestas indicações a importância da categoria trabalho 

adotada na construção de nossa dissertação. Em resumo, acreditamos que o trabalho é 

vital, porque ele é capaz de plasmar a produção e a reprodução da humanidade ao criar 

elementos (bens) materiais e simbólicos, o próprio espaço sendo central para a reprodução 

das relações de produção e reprodução.

Não por acaso tomamos como referência para esta categoria algumas das obras de 

Karl Marx; foi ele quem nos apresentou pistas, ainda no século XIX, para compreender 

como as condições dos trabalhadores na Europa Ocidental atual (porção territorial ocupou 

seus estudos ao longo de sua vida), impactavam na produção e na reprodução do modo 

capitalista de produção. Assim, Marx indicou não apenas as formas pelas quais o capital 

se valida da exploração da força de trabalho para seguir se (re)produzindo, mas também 

uma maneira nova de apreender a realidade: a de olhar com a lupa da economia política.

Neste mesmo caminho, as pistas oferecidas por Ricardo Antunes ocupam, nos 

limites deste texto, um espaço privilegiado. Isso porque para além de nos ofertar uma 

reflexão refinada das relações exploratórias (e as metamorfoses) do e no mundo do 

contemporâneo37, contribui para o desvelamento da particularidade brasileira, que por si 

só apresenta grande complexidade (ANTUNES, 1995; 1999; 2004; 2014; 2018). É assim 

que compreendemos o trabalho (segunda categoria analítica) no sistema capitalista. 

Ambos autores, em conjunto com outros que mencionaremos em seguida, conduzem-nos 

para a reflexão acerca de nossa terceira categoria analítica: a exploração da força de 

trabalho.

O termo exploração é usado em muitos sentidos: tanto para designar uma relação 

de dominação/subordinação - como por exemplo o trabalho não (ou mal) pago, caso da

37 De maneira geral, a utilização do termo contemporâneo diz respeito ao entendimento de um processo de 
construção de períodos na história das sociedades. Desde modo, e tomando a mundialização do capital 
como referência, estamos entendendo por contemporâneo o avanço brutal das forças produtivas sobre as 
estruturas sócio-política brasileira. Para mais detalhes sobre este debate, veja-se, entre outros, David Harvey 
(1989) e Helmut Galle (2013).



46

exploração da força de trabalho -, quanto para referir-se à extração de recursos minerais 

e/ou florestais. Fala-se também em exploração sexual, em exploração animal, em 

exploração infantil. Muitos são os exemplos dos diversos modos de exploração em nosso

cotidiano38.

No dicionário de língua portuguesa moderna39, o termo é exposto em diferentes 

acepções: ato ou efeito de explorar; investigar, estudar a fundo; tentativa de tirar proveito 

ou utilidade de alguma coisa ou de alguém; o que se explora; abuso da boa-fé, da situação 

precária, da ignorância de alguém, para reunir interesses; especulação desavergonhada; 

observação, sondagem. Dentre essa gama de significados, nos basta os itens que trazem 

as relações entre classes, que configuram a exploração da força de trabalho, a qual tem- 

se intensificado cada vez mais a ponto de tornar-se referência para nosso estudo40.

A história da exploração da força de trabalho é moldada pela forma como os 

sujeitos políticos, sociais e econômicos enxergaram, ao longo do processo de constituição 

da sociedade, o que é digno e o que não é, ou seja, o modo como ela se desenvolve 

depende de como as diferentes sociedades encaram a exploração em seu momento 

histórico41.

No feudalismo, o que se compreende como exploração da força de trabalho nos 

dias atuais, se assentava na propriedade desigual do trabalho. Nos períodos em que 

imperava a escravidão, a exploração da força de trabalho, tal como se compreende nos 

dias atuais, assentava-se na tomada de direitos e na transformação de um ser humano em 

propriedade de outro (COUTINHO, 2017). Essas práticas vexatórias, impostas por meio 

da força, não foram (e seguem não sendo) 42 consideradas como práticas criminosas, ainda

38 Ainda que resultem excessivamente amplos os significados e apesar de alarmantes, preocupa-nos o baixo 
número de pesquisas acadêmicas que trazem à tona esta discussão, sobretudo nos dias atuais.
39 Verificou-se o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
40 Deste ponto em diante quando falarmos em exploração estaremos nos referindo sempre à exploração da 
força de trabalho.
41 É preciso diferenciar a exploração da exploração da força de trabalho, pois a força de trabalho, enquanto 
uma mercadoria, é uma categoria capitalista, ao passo que a exploração (em geral), é uma categoria 
transhistórica.
42 É preciso registrar que, no momento em que escrevemos estas linhas (segundo semestre de 2017), foi 
aprovada por uma bancada legislativa arcaica (grande maioria ruralista) a Portaria n° 1.129 de 2017, que 
alterou o conceito de trabalho escravo no Brasil, readequando, juridicamente, o que se compreende por 
exploração da força de trabalho. Com essa alteração, o trabalho forçado, as jornadas exaustivas e as 
condições análogas à de escravo em que são encontrados muitos trabalhadores no território brasileiro (e 
não apenas nele) não serão considerados como trabalho escravo e, portanto, não serão relacionados aos 
moldes vexatórios da exploração da força de trabalho. Apenas para exemplificar, em 2016 foram 
encontrados, segundo o Tribunal Superior do Trabalho, 677 trabalhadores em condição análoga à 
escravidão (considerando apenas os dados oficiais), um dado que não poderá ser contabilizado para 2017, 
já  que, por decisão do governo ilegítimo, as informações não serão mais disponibilizadas na plataforma da 
Justiça do Trabalho.
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que a tomada de direitos de propriedade (como, no caso, a propriedade da força de 

trabalho) seja plenamente realizada.

No sistema capitalista propriamente dito, a exploração da força de trabalho é fruto 

da combinação de um jogo de forças entre as diferentes classes sociais43. Sob essas 

condições, o princípio da justiça social -  para o qual o Direito do trabalho, referindo-se 

especificamente à exploração da força de trabalho, possui papel fundamental -  é elencado 

na base de nossas sociedades “democráticas”.

Os níveis da exploração da força de trabalho dependem da intensidade e da 

brutalidade da acumulação, sendo um determinado Estado -  através da atuação da Justiça 

do Trabalho em consonância com as leis trabalhistas vigente em sua jurisdição territorial 

-  propulsor maior da ampliação e da generalização das condições de exploração da força 

de trabalho (DELGADO, 2013).

Neste caminho, a exploração da força de trabalho (elencada no campo moral) é 

operativa para compreender o funcionamento da sociedade. Em suma, a história da 

sociedade preserva em si poderosas forças que ora impulsionam a exploração (e seu 

mascaramento), ora levam os seres humanos a patamares menos alarmantes de 

exploração, tal como se pretende expor, pesquisando a fundo essa realidade concreta, por 

meio de uma cadeia de produção têxtil.

Antes de iniciarmos o debate em torno da exploração da força de trabalho 

propriamente dita, faremos algumas considerações sobre divergências na tradução de 

termos marxistas que têm interferido diretamente na compreensão da tese marxista. Isto 

porque na língua alemã existem dois termos distintos que ajudam o autor a perscrutar sua 

compreensão a respeito da exploração, sendo o primeiro deles o substantivo ausbeutung, 

que deriva do verbo ausbeuten44.

43 A luta de classes diz respeito aos métodos de que se utilizam alguns sujeitos sociais (os capitalistas e os 
trabalhadores) para garantir a segurança de suas propriedades (os meios de produção e a força de trabalho, 
respectivamente), em uma relação antagônica. Dado o caráter exploratório de uma classe sobre outra, isto 
é, dos capitalistas sobre os trabalhadores, são travados conflitos que podem conduzir a mudanças na 
estrutura da propriedade e das relações de trabalho (ABÍLIO, 2014).
44 A etimologia do verbo ausnutzen em língua alemã expõe: “Gebrauch, Nutzen, Ertrag, hat neben sich 
schwach flektiertes (vereinzelt)". Trata-se de considerar o ato de fazer uso, beneficiar-se, lucrar (porém 
moderadamente, ou seja, não é constante). Já a etimologia do verbo ausbeuten, em língua alemã expõe: 
“ausschöpfen, Nutzen ziehen, durch Aneignung fremder Arbeit Profit erzielen"", é próxima ao que temos na 
língua portuguesa: explorar, beneficiar-se, fazer lucro através da apropriação do trabalho alheio. Sendo 
assim, podemos considerar que ao utilizar os dois verbos Karl Marx estava a expressar momentos diferentes 
da força de trabalho. Ainda que possuam leve indicação similar no significa, na tradução para a língua 
portuguesa os termos seriam exploração e utilização, algo distinto do indicado na grande maioria das 
traduções para a língua portuguesa no Brasil. Para mais informações sobre o emprego dos verbos, recorrer 
a obra Das Kapital (1867) e ao dicionário Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache.
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Estes termos estão ligados a origem francesa da palavra exploração e são 

utilizados ao longo da obra de Marx para tratar do peso moral em determinadas relações. 

O segundo deles é o substantivo ausnutzung e seu respectivo verbo ausnutzen. Quando 

utilizados ao longo das obras de Marx (velho), referiam-se à utilização da força de 

trabalho e não somente à exploração ou ao ato de explorar.

Ao refletir sobre a exploração, Marx fora influenciado por elementos apresentados 

por autores das correntes de pensamento tradicionais, como a filosofia alemã de Hegel e 

Fuerbach, as teorias econômicas de Adam Smith, Jean-Baptiste Say, David Ricardo e 

Proudhon e as teorias socialistas de Saint-Simon (à quem Marx deve o cunho do conceito 

de exploração), de François-Charles Fourier e Robert Owen. Procurando se distinguir em 

grande medida das análises apresentadas por esses autores, sobretudo as de cunho 

econômico burguês ou as “utópicas” que se contentavam em apenas denunciar a miséria, 

Karl Marx, muito apoiado por Friederich Engels, analisa as contradições lógicas do modo 

capitalista de produção, pelas quais passam as relações de produtividade do trabalho como 

sendo reguladoras do caráter produtivo e reprodutivo de tal modo de produção.

Para tanto, o autor levou em consideração vários aspectos que serão abordados ao 

longo do texto, dentre eles, o esmiuçar da mercadoria, e, principalmente, a centralidade 

da força de trabalho explorada para a produção e a reprodução do modo capitalista de 

produção, tal como pode ser visto ao longo das obras do jovem e do velho Marx.45

Suas ideias, partilhadas por tantos outros autores, são fundamentais. Para o autor, 

a exploração da força de trabalho assalariada é a condição básica da acumulação do 

capital, já que tem como objetivo principal a produção e realização de mais-valia e a 

obtenção de lucros. Em suas palavras, o

Motivo que impulsiona e a finalidade que determina o processo de 
produção capitalista é a maior autovalorização possível do capital, isto 
é, a maior produção possível de mais-valia e, portanto, a máxima 
exploração possível da força de trabalho pelo capitalista (MARX, 
2004[1867]: 504).

A passagem de Marx indica que o sentido do desvelamento do modo como “essa 

produção e essa exploração se fazem e se dão pela produção das coisas, ou mais 

especificamente no capitalismo, pela produção de mercadorias” (OLIVEIRA, 1977: 9).

45 A alusão aos seguintes autores Hegel, Fuerbach, Adam Smith, David Ricardo, Proudhon, Saint-Simon, 
Robert Owen, Jean-Baptiste Joseph Fourier, não faz jus, neste momento, a leitura de suas obras e sim a 
influência do pensamento de Karl Marx, sobretudo em Saint-Simon, a quem Marx recorreu diversas vezes 
para a elaboração do conceito de exploração aqui esboçado.
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Revisitada teoricamente por José Paulo Netto e por Marcelo Braz, a categoria da 

exploração da força de trabalho em Marx pode ser compreendida através do seguinte 

ciclo: ao longo de uma jornada de trabalho, o tempo de trabalho se desdobra em duas 

partes; numa delas, o trabalhador produz o valor correspondente àquele que cobre sua 

reprodução -  é a esse valor que equivale o salário que recebe; tal parte da jornada 

denomina-se tempo de trabalho necessário e, na outra parte, ele produz o valor excedente 

(mais-valia) que lhe é extraído pelo capitalista; tal parte denomina-se tempo de trabalho 

excedente (NETTO & BRAZ, 2012: 106).

O valor excedente surge então, nos recorda Marx, como resultado direto da força 

de trabalho. Assim, o valor excedente é aquela parte do valor da mercadoria que o 

trabalhador produz, não é paga em salários, mas é tomada pelo capitalista sob a forma de 

“lucro” (Marx, 2004[1867]). A relação entre trabalho necessário e trabalho excedente 

fornece a taxa de mais-valia (m’) que é decorrente da taxa de exploração do trabalho pelo 

capital.

Este excedente, diferentemente dos modos de produção mencionados 

anteriormente, não é imposto aos trabalhadores por meio da força, e sim através do 

recurso da alienação e da aparência de igualdade e justiça materializada pelo contrato de 

trabalho, o que faz com que o trabalhador não compreenda a exploração a que está sujeito 

(NETTO & BRAZ, 2012). Os trabalhadores são assim, mantidos em seus “devidos 

trilhos” (MARX, 2004[1867]: 504). Há portanto um mascaramento das formas de 

exploração da força de trabalho: jornada excedente; intensificação dos ritmos de trabalho; 

pauperização das condições de realização do trabalho; e diminuição dos salários.

A contribuição de Rui Mauro Marini (2000) é certamente uma das mais refinadas 

no âmbito do debate contemporâneo em torno da exploração da força de trabalho. Para o 

autor, o aumento da intensidade do trabalho aparece como um aumento da mais-valia, 

obtido através de uma “maior exploração do trabalhador e não do incremento de sua 

capacidade produtiva. O mesmo se poderia dizer da prolongação da jornada de trabalho, 

isto é, do aumento da mais-valia absoluta na sua forma clássica” (MARINI, 2000: 148). 

Tem-se, portanto, a intensificação da exploração da força de trabalho, o que o autor trata 

por superexploração da força trabalho (TRASPADINI, 2005).

Seguindo o caminho da compreensão da teoria da exploração, Ricardo Antunes 

apresenta, em A rebeldia do trabalho (1988), contribuições para compreendê-la no 

âmbito da realidade brasileira. Nessa e em outras de suas obras, o autor defende a tese de 

que o despotismo fabril elevado e a intensificação da exploração da força de trabalho
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trouxe a necessidade dos trabalhadores (no caso da obra os metalúrgicos) contraporem- 

se ao arrocho salarial, ou seja, contraporem-se à intensificação da mais valia absoluta e 

relativa (ANTUNES, 1988: 167 -  168).

Apresentado um panorama do conceito marxista de exploração da força de 

trabalho, bem como algumas de suas derivações, embarcamos na tarefa de trazer essa 

categoria para o centro de nossa pesquisa. Trata-se de assumir a perspectiva de que tratar 

do trabalho no modo capitalista de produção é o mesmo que relaciona-lo a um trabalho 

explorado. Supomos, assim, que a exploração da força de trabalho é aquela interação 

mediada no plano do espaço (através das relações metabólicas) homem-homem e homem- 

natureza, em que há um beneficiamento em detrimento de algum ganho. Portanto, uma 

interação vantajosa, realizada no plano do espaço através de relações entre diferentes 

classes, pode ser considerada uma relação de exploração. Entender essa categoria de 

exploração do trabalho é fundamental para a compreensão do modo capitalista de 

produção, já que ela é claramente perigosa para a continuidade do processo de 

acumulação, principalmente para aqueles que controlam os meios de produção.

Articuladas, as três categorias contribuem, reciprocamente, no entendimento das 

matizes do modo capitalista de produção, isto porque o espaço geográfico não pode ser 

reproduzido sem o trabalho explorado, e igualmente o trabalho explorado não pode ser 

realizado fora do plano do espaço (geográfico). Ainda que descritas de modo separado, 

elas aparecem de modo constitutivo como o ponto de onde partimos e ao mesmo tempo 

o ponto em que pretendemos chegar. Articulam-se entre si e nesse rico movimento 

formam uma unidade.

Compreender tais categorias para além da aparência, atingindo sua essência, pode 

representar uma enorme ameaça para a estrutura de poder do mundo capitalista. Dado que 

a reprodução do capital como uma forma dominante (econômica e política) requer, como 

parece ser o caso, aumentar cada vez mais os níveis de exploração da força de trabalho, 

então é central questionar seriamente esses excessos a partir de uma perspectiva 

anticapitalista geográfica-crítica. É o que pretendemos fazer ao longo de nossa 

dissertação.

Estrutura expositiva

A ordem pela qual examinaremos as modalidades/categorias de trabalho que 

acabamos de sumariar decorre diretamente das trajetórias de trabalho nos processos
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produtivos que compõem os três momentos da cadeia têxtil de produção do Noroeste do 

estado do Paraná.

Na introdução apresentamos brevemente alguns elementos que simbolizam a 

mercadoria nos diais atuais - neste caso, tratando das roupas -, em tentativa de indagar o 

leitor a refletir sobre sua produção. Para tanto, demonstramos os métodos que são 

utilizados para sua produção em uma cadeia têxtil de produção, bem como a espacialidade 

desta cadeia em nossa investigação.

O desafio, no capítulo I Trajetórias da produção e do trabalho nos espaços rurais, 

o primeiro momento da cadeia têxtil de produção será relacionar o espaço rural, a 

produção, com os demais momentos. Neste capítulo, são apresentados um panorama que 

compreende as relações de produção cotonicultura desde a década de 1970 até a 

contemporaneidade. Em tentativa de demonstrar as transformações socioespaciais pelas 

quais passaram essa produção em diversas escalas, apresenta-se o Brasil e o estado do 

Paraná nesse movimento. Numa abordagem que vai até a etnografia da plantação de 

algodão, são trazidos para o centro da discussão os trabalhadores que conformam essa 

cadeia, demonstrando pois, suas formas de interação bem como a exploração da força de 

trabalho.

Dedicamos o capítulo II Trajetórias da produção e do trabalho na indústria têxtil, 

o segundo momento da cadeia têxtil de produção, à reconstrução teórica da produção 

têxtil, a fim de demonstrar como as transformações pelas quais passaram o sistema 

capitalista, alteraram a indústria têxtil e em consequência a sociedade por um todo. Ao 

fazer essa reconstrução, apresentam-se os antecedentes históricos, numa escala que vai 

do local ao global. Data-se, assim, as relações de trabalho nessa indústria, inserindo as 

práticas de trabalho na contemporaneidade, a fim de explorar sua relação para a 

manutenção do modo capitalista de produção.

No capítulo III, Trajetórias do trabalho por conta própria no terceiro momento 

da cadeia têxtil de produção: a realização, concentramos nossos olhares às trabalhadoras 

sacoleiras, apresentando seus perfis e suas trajetórias, e tentando demonstrar como elas 

estão inseridas no mundo do trabalho. Para tanto, empreende-se um debate acerca do 

trabalho produtivo e improdutivo e da liberdade do trabalho, enquanto categoria 

conceitual materialista.

Vale lembrar que em todos os momentos as categorias trabalho e espaço permeiam 

os processos subjacentes nos objetos que delineamos, fazendo uma ponte entre eles, 

movimentando-os. Através desta união, os capítulos ganham vida e articulam a
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construção e análise do nosso objeto. Tendo discorrido sobre esses elementos de análise, 

dedicaremos as páginas seguintes ao estudo do nosso objeto de estudo propriamente dito. 

Comecemos pela introdução. O que se busca ao longo de seu desenvolvimento é 

esclarecer o leitor que essa dissertação trata da exploração da força de trabalho na cadeia 

têxtil de produção do Noroeste do estado Paraná, mas também se expande em um 

movimento geográfico de múltiplas escalas de análise.
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INTRODUÇÃO

Está pouco elucidada, para não dizer desconhecida, a realidade a que estão 

submetidos os trabalhadores que produzem as mercadorias presentes em nossa vida 

cotidiana. Se seguirmos a trajetória de produção de uma roupa (uma forma de confecção 

realizada), veremos que elas constituem-se em conjunto com a história da humanidade. 

O uso da roupas é característico à maioria das sociedades humanas. Por serem elementos 

comuns há muito tempo, foram adequadas às diferentes regiões da esfera terrestre, em 

diferentes temporalidades. No Egito antigo, por exemplo, devido às altas temperaturas 

experimentadas na África Subsaariana as roupas eram elaboradas em pequenos cortes em 

tecidos de linho e algodão produzidos manualmente e tingidos naturalmente.

Também elaboradas de acordo com as necessidades térmicas46 experimentadas na 

porção Ocidental do continente europeu, onde a confecção era realizada através dos 

teares, eram produzidos longos cortes de tecidos de lã, algodão, seda e renda, sempre em 

cores fechadas47, a combinar com as temperaturas que variam entre 8°C e -10°C na porção 

Norte da referida região48. Era preciso portanto, que se confeccionassem roupas que 

protegessem o corpo humano das baixas temperaturas, assim como protegiam os corpos 

masculinos com a utilização dos ruffs e os corpos femininos com a utilização dos 

farthingales49.

De algum modo, nos dias atuais, todos utilizam algum tipo de roupa. Ainda assim, 

não há informações sobre quando começamos a usá-las. Os antropólogos acreditam que 

desde o surgimento das civilizações, as peles de animais e a vegetação foram adaptadas 

como proteção contra as condições climáticas (ANAWALT, 2011)50. O fato é que nos 

dias atuais, as forças produtivas do modo capitalista de produção, que insere todos os 

elementos que podem ser mercantilizados na lógica do mundo da mercadoria, 

apresentaram uma nova conotação para a produção de confecções, que vai além de 

produzir simples vestimentas para proteção climática.

46 Para a elaboração das confecções, seguiam-se também, além das condições térmicas, os costumes e as 
religiões.
47 Termo utilizado no ramo da moda para designar as cores em tons escuros como preto, marrom, violeta, 
burgundy, cinza e azul, bem  como suas possíveis derivações.
48 Por exemplo, países como Alemanha, Holanda, Noruega e Finlândia experimentam as temperaturas 
negativas da região, enquanto Portugal, Malta, Grécia e a porção Sul da Espanha e da Itália experimentam 
as temperaturas baixas, embora positivas.
49 Ver, entre outros, o primeiro capítulo de A história mundial da roupa (2011) da autora Patricia Rieff 
Anawalt.
50 A autora que estamos nos ocupando Patricia Rieff Anawalt, não indica em A história mundial da roupa 
(2011), estudos específicos que comprovem a origem das vestimentas, apenas apresenta indagações.
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A roupa, assim como os alimentos e tantas outras mercadorias que necessitamos 

para nossa sobrevivência, tornou-se, na cotidianidade que vamos entrando, uma 

mercadoria espetacular; um artigo de especulação - nos termos de Guy Debord (1992). 

Isso pode ser evidenciado, se apresentarmos os valores de mercado financeiro das marcas 

Nike e Louis Vuitton, que ocupam, respectivamente a 16° e a 20° posições entre as mais 

valiosas do mundo.

No ranking publicado recentemente pela Revista Forbes, intitulado: The World's 

Most Valuable Brands, o valor das industrias têxtis (que, como será visto no capítulo II, 

não são responsáveis por toda a produção material) foram avaliados em US$29.6 bilhões 

(Nike) e em US$28.8 bilhões (Louis Vuitton). A Apple, líder do ranking, aparece com o 

valor de US$170 bilhões, seguida pela Google, que apresenta o valor de US$101.8 

bilhões.

Como objeto do trabalho humano, a roupa é representa através do valor (imaterial 

e invisível)51. Eles podem flutuar de acordo com uma série de condicionantes (sendo a 

marca o mais elementar de todos), mas também devido ao tamanho, ao tecido, à cor, ao 

modelo, ao procedimento utilizado na produção e tantos outros que fazem com que eles 

custem de R$1,0052, até milhões de dólares. O valor pago pelo vestido de tecido retrô 

utilizado por Marilyn Monroe em uma cerimônia no ano de 1955, custou inacreditáveis 

US$4,6 milhões, como indicou a manchete da revista Marie Claire da Inglaterra53.

Tanto o valor agregado das indústrias do ramo têxtil, quanto o valor pago por 

algumas peças de vestidos, chamam atenção por seus montantes, que podem, em muitos 

casos, equiparar-se ao Produto Interno Bruto (PIB) de alguns países. Os dados ofertados 

pela International Monetary Fund World Economic Outlook (IMF) para 201754 

confirmam essa constatação. Ao acessar o ranking em valores do PIB de mais de 200 

países da esfera terrestre, pode-se verificar que muitos dos montantes acimas citados,

51 Há um preço da mercadoria que está ligado aos custos das matérias-primas, contratação da força de 
trabalho, investimentos em capital constante (maquinários), capital fixo (infraestruturas), impostos etc. E 
há um valor imaterial que se descola, que é o espetáculo, a marca, o fetiche, a imagem. Sobre este tema, 
veja-se David Harvey tratando do valor social do trabalho e sua representação mediante o dinheiro no 
capítulo 2 de obra Seventeen contradictions and the end o f  capitalism (2014).
52 Valor mais baixo de uma peça de roupa observado em uma barraca da feira da madrugada, durante o 
trabalho de realizado em 2016 na feira do Brás, cidade de São Paulo.
53 A reportagem 17 o f  the most expensive dresses o f  all the time (2018) trouxe outros exemplos de valores 
extremamente elevados pagos por uma peça de roupa utilizada apenas uma vez.
54 Segundo os dados da Statistics Times, o GDP (Gross Domestic Product) -  valor total de mercado de 
todos os bens e serviços finais produzidos em um país em um determinado ano - ,  em abril de 2017, elencou 
o Brasil na 8° colocação com um GDP (em português Produto Interno Bruto) avaliado em U S$2,14 bilhões, 
sendo os Estados Unidos líder do ranking com um valor avaliado em US$19.4 bilhões.
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elevam-se ao PIB de países como Hungria e Angola, que apresentam, respectivamente, 

US$125.2 bilhões e US$122.3 bilhões para o ano de 2017, ocupando a 59° e a 60° posições 

no ranking da IMF.

Chama a atenção ainda, como os aspectos do valor de troca predominam cada vez 

mais sobre os aspectos de valor de uso das mercadorias, ao ponto de se produzir cada vez 

mais com base em uma obsolescência programada acelerada (pela durabilidade das 

confecções) e com base na moda. São formas de mascaramento, no sentido amplo da 

palavra, que escondem a realidade laboral que há por trás da produção de confecções, 

para assim imprimir um valor na etiqueta condizente à reprodução de capital, fazendo 

com que, à primeira vista, essa mercadoria mostre-se como algo trivial, mas que em 

verdade oculta uma complexidade e além disso é atravessada por inúmeros signos, sendo 

cheia de sutilezas metafisicas (DEBORD, 1992: 27).

Essas formas escondem, lembra David Harvey retomando Marx, uma série de 

tensões e distorções do que realmente se sucede por trás de inúmeros processos 

(HARVEY, 2014: 20). O fetichismo é, nesse sentido, fundamental. Esses “disfarces”, 

ainda que difíceis de perceber “a olho nu”, são utilizados cotidianamente ao nosso redor 

(HARVEY, 2014: 21). Ao observar a vitrine de uma loja, por exemplo, podemos ver uma 

roupa bem moldada, com caimento “perfeito” em um manequim feminino que em geral 

veste número 38, mede 1,80m e possui uma cintura de 70cm e um quadril de 90cm. O 

mesmo critério é utilizado para os concursos de misses, nas propagandas em revistas e 

em canais de televisão, nos quais “é nitidamente proibido ser gorda” (DEBORD, 1992: 

109).

Mas, se tivermos a oportunidade de observar a mesma roupa por detrás dos 

manequins, veremos que existem alguns truques para que o caimento apareça de modo 

“perfeito” ao consumidor que observa pela frente, como agulhas que seguram as sobras 

do tecido, pontos de costura para que não apareçam as falhas, esponjas para que o esboço 

do corpo humano projetado no manequim apareça esbelto, e por aí segue. Mais que isso, 

saberemos que existem truques que se utilizam de cores que são mais propícias para trazer 

a felicidade do consumidor, tal como utiliza-se o azul55, a cor mais agradável de se 

observar em vários elementos em uma vitrine.

A “perfeita simetria” imposta pelo modo capitalista de produção e projetada nos 

manequins, mascara fatos concretos, tais como as medidas das mulheres brasileiras que

55 Essa técnica é ensinada em cursos de vitrinistas, oferecidos aos trabalhadores do ramo do comércio de 
confecções têxteis.
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giram em torno de 1,61m, 85,4cm de cintura e 102,1 de quadril para 65% da população 

feminina adulta total56, induzindo a resultados de consumo vantajosos aos detentores das 

produções têxteis. As mercadorias mascaram também toda a trajetória laborativa que há 

por trás de uma cadeia têxtil de produção, fazendo com que as roupas apareçam de modo 

mágico nos diversos espaços onde podemos encontrá-las: lojas, shoppings, nos espaços 

domiciliares e públicos através de trabalhadores por conta própria, nos postos de 

combustíveis, em eventos, em feiras, na praia, e tantos outros espaços em que as roupas 

podem ser comercializadas57,

Por essa facilidade em adquirir essa mercadoria (sobretudo na era do consumo a 

crédito) estamos acostumados a comprá-las, e vesti-las, sem mesmo saber as trajetórias e 

os sujeitos envolvidos em sua produção. Observa-se que alguns possuem dinheiro 

suficiente para comprá-las à vista, outros podem endividar-se para tanto. Mas nem sempre 

foi assim, houve momentos (5000 a.C. a 1300 d.C.) em que as roupas eram produzidas 

manualmente por uma única mão (artesão), sob demanda de necessidade de vestir-se 

(valor de uso). Não existia, portanto, o comércio direto de confecções, apenas de tecidos, 

que apareciam como mercadorias destinadas às trocas (ANAWALT, 2011).

A partir do século XVIII a produção de tecidos começa então a ser mecanizada, e 

as roupas que continuavam sendo produzidas a mão, passaram a ser produzidas por 

máquinas simples. Com a invenção da máquina de costura no século XIX (progresso 

técnico), introduziram-se novas formas de produção (divisão do trabalho), elevando, de 

um lado, os níveis de produtividade, tal como observado por MARX (2004[1867]), e do 

outro, impondo ritmos acelerados em espaços produtivos (quando não em espaços 

domiciliares) deploráveis a troco de baixos remunerações, fatos que afetaram 

profundamente a vida cotidiana dos sujeitos mais vulneráveis (os trabalhadores) -  

realidades miseráveis relatadas por Engels em sua obra A situação da classe trabalhadora 

na Inglaterra (ENGELS, 2010 [1845]).

Com o advento da maquinaria há o desenvolvimento de outras técnicas nos 

espaços produtivos ao longo de todo o globo, que incorporam novos elementos, como os 

tecidos de fibra sintética, desenvolvidos no início do século XX, ou mesmo os apetrechos 

como pedrarias e bordados lançados constantemente para impulsionar o consumo. Todos

56 Dados do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) de tecnologia para o ano de 2015.
57 As roupas podem ser compradas até mesmo nos ares. As revistas de bordo de inúmeras companhias 
aéreas, entre elas a Companhia Panamena, oferecem a opção de compra de algumas peças de roupas em 
seu cardápio “variado” de opções de consumo.
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estes elementos contribuíram para que a produção de roupa em todo o globo ocorra em 

níveis e escalas de produção alarmantes (fragmentando-as sempre que possível) fazendo 

com que não seja possível nos darmos conta de onde vêm as roupas que utilizamos, quem 

são os trabalhadores que as produzem e sob quais condições laboram.

Há no mundo da produção em geral um amplo processo de terceirização, de 

fragmentação, de perpetuação de trabalhos realizados em condições precárias impostas 

para o exército de trabalhadores (em sua grande maioria mulheres e jovens), submetidas 

a duras jornadas de trabalho (ANTUNES, 2005). Comecemos então com alguns 

questionamentos banais: de onde vem a roupa que vestimos? Quem está trabalhando, e 

em que condições trabalham aqueles que produzem nossas roupas?

Por que as roupas? Como já dito elas são elementos fundamentais em nossa vida 

cotidiana. Para além disso, é possível observar que muitos produtos são produzidos com 

tecido: cobertores, acabamentos e revestimentos de móveis (sofás), tapetes, cortinas, 

toalhas, mochilas, objetos, revestimentos de paredes, etc. Ao serem utilizados na 

produção mercantil de roupas (assim como em todos os demais exemplos têxteis 

mencionados), o tecido serve como gasolina ao motor econômico de acumulação de 

capital. Isso indica que sua produção necessita ser esmiuçada para além da aparência, em 

sua essência.

A produção têxtil pode ser compreendida por diversos caminhos, o que 

pretendemos seguir neste texto é o caminho de análise da cadeia têxtil de produção, 

entendendo que é por meio desse caminho que poderemos compreender a exploração da 

força de trabalho a partir da relação espaço-temporal. A acrescentar o funcionamento do 

fetichismo contido na produção dessa mercadoria.

Antes de prosseguir é preciso registrar que o quadro geral dentro do qual a nossa 

descrição da cadeia de produção têxtil é realizado segue, em partes, as classificações da 

Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (ABRAPA) - sobre o processo de 

produção cotonicultora -, da Comissão Nacional de Classificação (CONCLA) - sobre os 

processos de produção na indústria têxtil -, e da Associação Brasileira da Indústria Têxtil 

e de Confecção (ABIT) - sobre a indústria têxtil e o comércio. As ideias de Farias (2010) 

sobre a produção de fibras têxteis e de confecções, assim como as de Filha & Santos 

(2002), e de Prochnik (2003), também foram consideradas.

Esse conjunto de registros citados descrevem em partes os momentos e os 

processos de produção do que compreendemos como uma cadeia de produção têxtil. 

Nesse sentido, nos parece correto seguir as indicações realizadas por Prochnik (2003),
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sobre os elos de uma cadeia de produção, a mais qualificada e pertinente aos nossos olhos, 

dado que o autor compreende a formatação de uma cadeia de produção em sua totalidade, 

isto é, desde a fase da plantação de algodão, passando pelos processos produtivos até a 

fase da comercialização.

Uma cadeia de produção é, nas palavras do referido autor, um conjunto de etapas 

realizadas consecutivamente, pelas quais passam e vão sendo transformados e 

transferidos os diversos insumos de uma produção (PROCHNIK, 2003: 18). 

Geograficamente, a cadeia de produção têxtil é marcada pela organização através da 

dispersão (na expressão consagrada por David HARVEY), se espalhando de maneira não 

uniforme, espacial e economicamente.

Até a I Revolução Industrial as roupas, produzidas por artesãs, eram revendidas 

em quantidades menores, nas localidades onde eram produzidas. Conforme 

mencionamos, com o passar do tempo elas começaram a ser produzidas em massa, 

sobretudo com o avançar maquinaria. Na atualidade, as indústrias (envolvidas desde o 

desenvolvimento até a distribuição das mercadorias) contribuem para que a cadeia têxtil 

de produção tenha se tornado um fenômeno complexo, que abarca uma produção em 

escala mundial.

Suas formas de integração produtiva, que vão desde a elaboração das matérias 

primas até o produto final (mercadoria), são integradas num mesmo ciclo de valorização, 

isto é, “desde a produção do algodão, fiação, tecelagem, tingimento, até o acabamento. 

Neste caso tendo a ocorrer uma divisão espacial do processo de produção”, que faz com 

que a produção das mercadorias em uma cadeia têxtil de produção não exiba relação 

visível de uma etapa com a outra e se integre por sua função principal: angariar lucros 

(LENCIONI, 1996: 86),

A abrangência da divisão espacial da cadeia têxtil de produção permite segmentar 

de diversas maneiras as relações de trabalho ao longo da produção, distribuição e 

realização da mercadoria roupa. O que resulta em um crescente processo de divisão do 

trabalho, fragmentação espacial dos postos de trabalho e menor relação entre os 

trabalhadores que a compõem (CHESNAIS, 1996).

Somado às pressões competitivas do mercado mundial na busca incessante por 

acumulação, as atividades laborativas no âmbito desta cadeia produtiva podem ser 

extremamente precarizadas. Todo esse processo, se considerado apenas do ponto de vista 

da produção estritamente têxtil - deixando de lado todos os componentes basilares
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produzidos por outras indústrias paralelas - leva a cadeia de produção têxtil a ser 

composta por seis elos, descritos a seguir pela ordem.

O primeiro elo é a cotonicultura. Este momento inicial da cadeia de produção 

têxtil. Esse processo, que se inicia nos espaços rurais, com o plantio do algodão58, passa 

então para a limpeza e descaroçamento do algodão e dá seguimento para a preparação de 

fibras de algodão (cardação, lavagem, carbonização e penteação), isto é, afiação, segundo 

elo da cadeia têxtil de produção.

Nesta etapa, as fibras de algodão são enviadas para o processo de transformação 

dos flocos do algodão em linha. O processo de fiação consiste na fabricação de fios59 de 

fibras de algodão em torno de uma bobina. Inicia-se então o processo que dá seguimento 

ao terceiro elo da cadeia têxtil de produção, a tecelagem. Este método consiste no 

entrelaçamento de dois conjuntos de fios que se cruzam em ângulo reto, de modo que, 

individualizados e paralelos (transversal e longitudinalmente), começam a se prender uns 

aos outros em diferentes angulações, interpenetrando e formando uma única folha de 

tecido (FILHA & SANTOS, 2002).

Transformado o fio em tecido, inicia-se o quarto elo de uma cadeia têxtil de 

produção, o processo de beneficiamento dos fios, originando os tecidos tal como 

conhecemos. Em linhas gerais, o método do beneficiamento consiste na separação de 

sementes e fibras em níveis de qualidade, para que seja realizada a comercialização.

O quinto elo de uma cadeia têxtil de produção, a fabricação das roupas é realizada 

por processos distintos, a depender do molde, tamanho e da técnica utilizada. Esse 

momento compreende os processos de enfesto, corte, montagem, costura, alvejamento, 

tingimento, estamparia, texturização, etorção, aviamentação, o bordado, e outros 

acabamentos (FILHA & SANTOS, 2002).

Tendo passado por todos esses processos, a roupa segue para a etiquetação, a 

passagem com ferro, o empacotamento, o encaixotamento e o transporte para que a 

mercadoria, finalizada, possa ser direcionada para a comercialização. Acrescenta-se a 

esses processos, ainda que paralelamente, a fabricação dos próprios artefatos que servem 

de suplementos para o processo de produção das roupas, tais como botões, zíperes, 

agulhas, laços, fitas, linhas, missangas a acrescentar ainda, elementos que utilizam

58 Estamos tomando o algodão como exemplo de matéria prima, mas poderíamos pensar, por exemplo na 
criação de ovelhas ou de bichos-da-seda como um momento inicial da cadeia.
59 A fabricação dos fios pode ser realizada também em fios de fibras artificiais, sintéticas e mesclas.
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suplementos maquinários como as maquinas de costura e bordado, de teares, de ferragens, 

de banhos, etc. (FILHA & SANTOS, 2002).

A comercialização, sexto elo de uma cadeia têxtil de produção, tem como 

finalidade atingir o consumidor final. Como resultado da articulação espaço-temporal60, 

a comercialização pode ser realizada sob diversas modalidades em diferentes espaços 

(FILHA & SANTOS, 2002). Todos estes momentos descritos, inscrevem-se, 

geograficamente, no fluxograma apresentado na figura a seguir:

Figura 1 - Estrutura de uma cadeia têxtil de produção.

Fonte: ABIT, 2017.

A cadeia de produção têxtil apresentada no fluxograma anterior demonstra, pois, 

a existência dos elos da cadeia de produção têxtil. Eles compõem-se de modo relacional, 

já que, ainda que fragmentados espacialmente, são inseparáveis, dado que a última etapa 

não pode existir sem a primeira e, de igual modo, o inverso já que todas as etapas são 

relativamente dependentes entre si.

As cadeias de produção têxtil estão organizadas em escala mundial. Como forma 

predominante tem surgido empresas que se ligam em forma de firmas-redes em 

agrupamentos ou nós industriais que atravessam estados, países e continentes

60 Estamos tomando aqui a ideia de Silvana Maria Pintaudi (2008), que ao retomar Marx, trata dos espaços 
como condição e meio para que sejam comercializados as mercadorias no sistema capitalista.

ui 
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(CARLEIAL, 2007: 404). Vale destacar que a empresa é pensada como “unidade que 

centraliza capitais” (LENCIONI, 1996: 79).

Elas são compostas por diferentes grupos de fabricantes que, em diversas escalas, 

operam sob a demanda de dividir e reduzir os custos de produção -  as cadeias de valores 

globais (HARVEY, 1989). Para tanto, fazem uso da exploração da força de trabalho, 

estendendo ao máximo as jornadas dos trabalhadores para que esses possam produzir 

quantidades cada vez maiores em prazos pequenos, em troca de remunerações 

consideravelmente baixas.

Muitos desses fabricantes estão, em geral, em países onde as legislações 

trabalhistas e as políticas estatais coadunam para que as relações de trabalho perpetuem- 

se sob estes moldes. Esses casos podem ser encontrados na Indonésia, na Índia, na China, 

em Bangladesh, em suma, países do Sul global (ao qual situa-se o Brasil) em que as 

relações de trabalho na cadeia de produção têxtil apresentam-se, em muitos casos, 

degradantes (GOTO, 2011).

Estimativas do InternationalFinance Corporation (IFC) indicam que essa cadeia 

emprega aproximadamente 60 milhões de trabalhadores em todo o mundo. Desse total, 

concentrando 1,5 milhão desses postos de trabalho61, está o Brasil (ABIT, 2017). Em um 

momento que uma crise política propagada por políticas neoliberais e promulgadas por 

um governo ilegítimo assola o país, esses números, ainda que pareçam modestos, tornam- 

se representativos do mercado de trabalho brasileiro.

Em 2016, os trabalhadores da cadeia têxtil de produção brasileira produziram 

cerca de 11,5 trilhões de peças de roupas, o equivalente a 2,08 bilhões de toneladas, 

representando cerca de 6,9% do valor total da produção industrial brasileira (ABIT,

2017). Essa produção, que eleva o país ao patamar de 4° maior produtor têxtil mundial, 

gerou um faturamento de R$137 bilhões em 2016, aponta o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2017).62

Some-se a isso o fato de que a cadeia de produção têxtil recebeu, desde os anos 

1990, incentivos estatais para que os investimentos em maquinários, equipamentos e 

insumos atingissem patamares elevados de produção. Dados do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), indicam que em 2016 esses valores

61 Deve-se observar aqui que o número tende a ser maior se considerarmos que a ABIT considera, para a 
apresentação desses dados, apenas os postos de trabalho em condições formalizadas.
62 Para obter tais dados, o IBGE disponibiliza, através da plataforma SIDRA, a opção de elencar vários 
seguimentos de classes industriais. Para nossa pesquisa, foram selecionados na referida plataforma os itens 
13.1, 13.2, 13.3, 13.5, 14.1 e 14.2.
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atingiram o total de R$1,7 bilhão concedidos para o financiamento para a ampliação da 

capacidade produtiva63.

A empresa de Estudos de Inteligência de Mercado (IEMI), que compilam 

informações estatísticas dos principais elos do setor (fiação, tecelagem, malharia, 

beneficiamento, não-tecidos e confecção), indicam que a exportação de produção têxtil 

brasileira atingiu em 2017 aos patamares de US$1,1 Bilhão, enquanto a importação 

chegou aos patamares de US$4,5 bilhões no mesmo ano (gerando um déficit de US$3,4 

bilhões), colocado o Brasil na 26a posição entre os maiores exportadores de têxteis e na 

82a entre os maiores exportadores de vestuário. Esses números indicam que grande parte 

da produção têxtil brasileira é consumida nos limites do próprio território. Igualmente, 

demonstram que nesse segmento o país se enquadra claramente no perfil de “produtor- 

consumidor” (IEMI, 2017).

A instituição apurou ainda os diferentes formatos do varejo que compõem o 

principal canal de escoamento das roupas consumidas no Brasil. Neste quesito, as vendas 

no varejo correspondem a 52% da produção nacional, o comércio corporativo abarca 

7,4%, o atacado representa 4,8% e os demais canais -  o trabalho por conta própria, o 

trabalho informal, etc - correspondem a 35,8% do montante comercializado (IEMI, 2017).

Nota-se, também, que o número de unidades industriais atuantes no setor 

aumentou 26,4% (8.687 novas unidades) entre os anos de 2011 a 2015. Essas unidades 

produtoras estão distribuídas nas cinco regiões do país, mas principalmente no eixo Sul e 

Sudeste, que concentram 64% do total nacional. Juntos, Sul e Sudeste congregam 80% 

dos postos de trabalho formalizados da cadeia de produção têxtil (IEMI, 2017).

Feita essa breve descrição do conceito de cadeia de produção têxtil e tendo 

apresentado alguns dados referentes a sua estrutura, indicaremos, em seguida, os 

elementos que caracterizam a espacialidade que escolhemos para realizar nossa pesquisa. 

Importante lembrar que os seis elos que compõem uma cadeia têxtil podem ser analisados 

sob um conjunto de três grandes segmentos industriais, os quais, em níveis e escalas 

diferentes, são tidos como referenciais para o seguimento.64

A produção nos espaços rurais, caracterizada por uma indústria responsável pelo 

processo desde a cotonicultura até o fornecimento das fibras que alimentam a produção

63 Cumpre esclarecer, nesse sentido, que a produção cotonicultora nacional não está albergada nos dados 
acima indicados por não serem elencados nas fontes utilizadas, ainda que tenha fundamental importância 
para a cadeia de produção têxtil. Apresentaremos esses dados no primeiro capítulo.
64 Lembram Dulce Corrêa Monteiro Filha e Angela Maria Medeiros Santos, ao refletirem sobre a cadeia, 
as estruturas e as estratégias no comércio exterior de uma cadeia têxtil (2002).
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na indústria é o primeiro deles; a produção nos espaços industriais, responsável pela 

fiação, pela tecelagem e pelo acabamento da produção têxtil é o segundo; e o momento 

da comercialização, responsável por direcionar as mercadorias (roupas) até os 

consumidores, crucial para a continuidade do ciclo de produção, é o terceiro segmento.

Avançaremos considerando os três momentos de uma cadeia de produção têxtil, 

tomando como realidade a região Noroeste do estado do Paraná. Não se trata de 

fragmentar uma produção, e sim de sublinhar o fato de que três momentos, ainda que em 

espaços e escalas diferentes, se articulam em conjunto, em um processo unitário.

A escala regional como escala espacial de análise é relevante para a compreensão 

de nosso recorte geográfico, pois ela revela a “composição territorial” de um dado 

processo no espaço geográfico situando o regional entre o local e o global e considerando- 

o como produto da divisão territorial do trabalho (LENCIONI, 1999: 201). Ela nos parece 

importante no sentido de se colocar como mediadora “entre o singular e o universal”, 

permitindo “revelar a espacialidade particular dos processos sociais” em escala ampliada 

(LENCIONI, 1999: 197-198).

Uma região de influência é definida, segundo o departamento responsável pelas 

análises do IBGE, pela hierarquia dos centros urbanos, e a delimitação das regiões de 

influência a eles associadas é dada a partir dos aspectos de gestão federal e empresarial e da 

dotação de equipamentos e serviços, de modo a identificar os pontos do território a partir dos 

quais são emitidas decisões e é exercido o comando em uma rede de cidades (IBGE, 2017). 

Assim, estamos considerando como região Noroeste do estado do Paraná a composição 

territorial de influência65 do município de Maringá, apresentadas no mapa a seguir:

65 De acordo com o Relatório de Região de Influência do IBGE tal região é composta por 90 municípios e 
possui uma área de 33 354,82 km2, porém não se considera como área de influência neste relatório (que é 
de 2007), municípios conurbados como os municípios de Maringá, Sarandi e Paiçandú. O relatório também 
não apresenta a Região Metropolitana de Umuarama como influenciada pelo município de Maringá. 
Considera-se portanto, 105 municípios, com a Região Metropolitana de Umuarama e de Maringá conforme, 
indicado em nosso Mapa 1.
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Mapa 1 - Região Noroeste do estado do Paraná.

Fonte: IBGE, 2017.

Como pode ser observado no mapa apresentado a região de influência do 

município de Maringá abrange todo o Noroeste do Estado do Paraná, fator pelo qual 

passaremos a chamá-la de região Noroeste. Há nesta região um encadeamento de 

exploração de força de trabalho nos três processos produtivos que envolvem a cadeia de 

produção têxtil. Em busca da redução dos custos em todos os níveis, a produção têxtil na 

cadeia é, geralmente, contratada nos moldes da informalidade, em condições 

extremamente precárias. Essa tendência expõe que a busca por índices de acumulação 

mais elevados conduziu a indústria (em geral) a uma produção cada vez mais acelerada, 

realizada nos moldes da flexibilidade das relações de trabalho e da eliminação dos 

contratos de trabalho. Estes elementos demarcam exemplarmente essa cadeia (HARVEY, 

2010).

A questão que se coloca é que esses momentos tecem diversos modos de 

manutenção e aprofundamento da exploração da força de trabalho, nos serve como fio 

condutor para que possamos demonstra-las, em suas velhas e novas formas de 

perpetuação da exploração. Todo esse caminho nos leva a crer que as novas formas de 

produção capitalista, sobretudo nessa fase monopolista, colocam novos problemas
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concretos e complexos, fato que nos leva a enfrentar o desafio que é desvendar a 

exploração da força de trabalho ao longo de uma cadeia têxtil de produção.

Importante ressalvar que o conceito de produção discutido neste trabalho vai no 

sentido proposto por Marx e continuado por Lefebvre. Ele aparece (de modo explícito em 

Lefebvre) como a condição para que se perpetue não apenas a produção (aqui em sentido 

amplo), mas também a reprodução de mercadorias e de relações sociais. A geografia 

marxista recupera este conceito, dando-lhe corpo e unificando-o, dialeticamente, sob o 

conceito de “produção e reprodução do espaço” (MARX 2004[1867]; LEFEBVRE, 1973; 

HARVEY; 1989; CARLOS, 2011)66.

Essa geografia permite, como nos recorda Pierre Mombeig, compreender que, de 

modo uno e indissociável, todas as paisagens (naturais e artificiais) são representações 

concretas do complexo geográfico, construído pelo trabalho dos homens. Portanto, 

compreender esse complexo (geográfico) significa avançar para além da paisagem, 

buscando identificar as interrelações que ocorrem entre os elementos físicos e humanos 

nela expressos: as relações socioespaciais (MONBEIG, 1957: 11-12).

Seguindo este caminho, o já mencionado ponto inicial de partida, que significava 

pensar o trabalho das sacoleiras para a acumulação de capital, serviu como estímulo para 

um aprofundamento regressivo. Portanto, este ponto inicial permanece, ainda que 

(re)formulado. Busca-se, para além das sacoleiras, mas atravessando sua realidade, 

desvendar as formas de produção de mais-valia, por meio da exploração do trabalho na 

cadeia têxtil de produção no Noroeste do estado do Paraná.

O caminho escolhido para aprofundarmos nossa pesquisa está centrado na ideia 

de trajetórias, como já dito. As trajetórias revelam a imposição de um regime econômico 

mundial sobre o local, que invade de modo quase inescapável a vida dos trabalhadores, 

impondo novos comportamentos, novos ritmos, novos valores (CARLOS, 1999: 174; 

KNOWLES, 2014: 12-14). As relações contratuais estabelecidas, como veremos, 

preservam a ilegalidade em diferentes esferas estatais, isto é, não há marcos regulatórios 

a proteger a exploração acentuada da força de trabalho na cadeia de produção têxtil.

Diante disto, traça-se, através da pesquisa empírica, as espacialidades da cadeia 

têxtil de produção. Moldam-se assim as relações que apresentaremos nos capítulos que 

compõem essa dissertação. Através desta lente, seguiremos a partir de então as 

mercadorias confeccionadas na cadeia têxtil de produção, fornecendo, a partir de uma

66 Faremos um diálogo, ao longo da dissertação, com todos os autores que citamos nessa introdução.
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mirada geográfica crítica, diferentes possibilidades de pensar a imposição do capitalismo 

mundial sobre as relações de trabalho regionais e locais. Emergem assim, realidades que 

apresentaremos a fim de analisarmos e compreendermos os desafios teóricos levantados 

bem como os problemas práticos que a sociedade brasileira e mundial têm enfrentado. 

Além da proposta de Knowles (2014), e nos limites deste texto, as trajetórias compõem 

um movimento que vai do universal ao plano do cotidiano.

O questionamento principal, a exploração do trabalho nos três elos da cadeia de 

produção têxtil do Noroeste do Paraná, será enfrentado não como um caminho de 

transformação da sociedade, mas de desmascaramento das formas ocultas de exploração 

da força de trabalho, que ocorre, nos moldes do capitalismo contemporâneo, para além 

da esfera do chão de fábrica. É tomando como base esses três momentos que 

apresentaremos o primeiro capítulo.
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CAPÍTULO I 

Trajetórias da produção e do trabalho nos espaços rurais, o primeiro 

momento da cadeia têxtil de produção

“Esse caroço aqui em minha mãos 

é do tempo que eu colhia algodão”67

A cultura do algodão é uma das mais importantes culturas agrícolas recentes. 

Estima-se que ele seja plantado em cerca de 2,5% da terra arável do mundo, tornando-se 

uma das culturas mais significativas em termos de uso da terra. Sua produção é destinada, 

principalmente, para a produção de artefatos na indústria têxtil, podendo ser utilizada 

também na fabricação do filtro de café, papel seda, tendas, redes de pesca, explosivos, e 

até mesmo óleo vegetal.

Além dessas razões que indicam a importância da cotonicultura, podemos 

observar também sua importância econômica. A produção mundial têxtil que desde os 

anos 1930 passou a ser a produção têxtil de confecções por excelência (CARVALHO, 

1935), chegou a patamares de 217,7 bilhões de quilogramas em 2017, movimentando o 

montante de US$121,5 bilhões, como aponta os dados da agencia Cotton Incorporated 

(CI). Para que toda essa produção seja realizada, a cultura do algodão demanda numerosos 

contingentes de trabalhadores, como pode ser visto nos dados oferecidos pela 

International Cotton Advisory Committee (ICAC), que estima um contingente de 

aproximadamente 350 milhões de pessoas trabalhando na produção de algodão em todos 

os cantos da esfera terrestre (ICAC, 2017).68

Há muito tempo, a ausência de direitos trabalhistas ocupam lugar de destaque na 

produção dessa cultura, e graças a importância atribuída à economia algodoeira em todo 

o mundo, as relações de trabalho têm se tornado ainda mais extenuantes no século XXI.

67 Depoimento de um trabalhador com quem dialogamos durante o trabalho de campo realizados nas 
plantações de algodão no ano de 2017. Entrevistador: Flávio Ribeiro de Lima. Região Noroeste do estado 
do Paraná. Gravação de (06:00 minutos) - [Arquivo pessoal do pesquisador].
68 Ele também contribui para que sejam ocupados outros milhões postos de trabalho em indústrias ligadas 
a sua produção indireta, tais como insumos agrícolas, máquinas e equipamentos, esmagamento de algodão 
e têxtil e fabricação.



68

No Brasil, país de base latifundiária e de herança escravista, de capitalismo tardio e 

desigualdade social alarmante (PRADO JUNIOR, 1972: 273-275), as condições que são 

submetidos os trabalhadores das plantações de algodão assumem um faceta ainda mais 

perversa, fazendo com que a exploração da força de trabalho se tornasse, desde os 

primórdios, um traço marcante.

Essas relações de trabalho contribuíram com a multiplicação da escassez e da 

miséria, juntamente com o aviltamento e com a penúria das condições as quais estão 

submetidos os trabalhadores, obscurecendo-as formas das atividades laborais no plano 

dos espaços rurais no território brasileiro. São essas condições que têm submetido os 

trabalhadores que cultivam algodão no Noroeste do estado do Paraná, e que tentaremos 

aprofundar nesse capítulo69.

Nele, apresentaremos as trajetórias laborais inscritas nos limites do território 

brasileiro, mas que percorrem uma escala geográfica mais ampla70. Isto equivale a dizer 

que na experiência que narraremos a seguir, a escala local, a escala nacional e a escala 

global se imbricam, se intercruzam (CASTRO, 1995: 123-124). Isto é particularmente 

presente em um modelo de produção inscrito na lógica mercadológica financeira que 

transfere, no transcurso de um espaço-tempo cada vez mais comprimido, a produção 

iniciada de um lado do mundo para o outro. Não se trata, pois, de saber como apresenta- 

se a realidade de produção em diversas escalas, e sim pensarmos que a produção, ainda 

que fragmentada, apresenta traços marcantes e similares em diversas escalas e regiões.

Busca-se assim apresentar ao leitor um panorama geral da exploração da força de 

trabalho nos moldes dos espaços rurais do Noroeste do estado do Paraná, descrevendo 

elementos naturais da paisagem já que esses elementos represem, nos lembra Pierre 

Monbeig, o concreto e o complexo geográfico (MONBEIG, 1957: 11). Essa abordagem 

histórico-geográfica exige a demonstração, antes de tudo, de como se transformaram as 

relações de produção e de reprodução do espaço agrário brasileiro71 no bojo do sistema 

capitalista, para que então sejam indicadas as realidades das condições em que atuam os

69 Uma outra observação digna de nota é o fato de estarmos nos atentando exclusivamente para o algodão 
herbáceo. A produção histórica e recente de outros tipos de algodão, como por exemplo o arbóreo, 
certamente apresenta características distintas das que apresentamos neste capítulo.
70 Nosso entendimento de escala fundamenta-se na formulação de Iná de Castro (CASTRO, 1995: 123).
71 Lembramos o leitor que o tema das transformações que sofreu o espaço agrário brasileiro ao longo das 
últimas décadas abre espaço para inúmeras discussões (em diferentes perspectivas). Nos aventuramos nessa 
seara na tentativa de dar sentido ao que estamos compreendendo por cadeia de produção têxtil e assim 
tornar nosso texto mais explicativo. Advertimos então, que por maior que fosse nossos esforços, não 
poderemos responder questões relevantes que envolvem esse campo da geografia que é empiricamente 
amplo. O que faremos, além de descrições em torno de nosso tema, é descrever, na medida do possível, os 
processos a partir de autores que apresentam entendimento teórico próximo ao nosso.
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trabalhadores no Noroeste do estado do Paraná. Para tanto, faz-se necessário uma breve 

contextualização histórica deste modelo de produção no Brasil, situando o local e o 

global, bem como suas transformações. É o que faremos a seguir.

I.I -  Trajetórias da cotonicultura em múltiplas escalas: o Brasil e o Paraná neste 

movimento

O Brasil tem a maior extensão territorial da América do Sul, sendo o 5° mais 

extenso da esfera terrestre, com uma população estimada em 208,2 milhões de habitantes 

(IBGE, 2017). A produção algodoeira nesse território experimentou, desde a Revolução 

Industrial, enorme potencial de geração de valor e de mobilização de trabalhadores, tanto 

para sua colheita, quanto para a produção de tecidos e derivados (CARVALHO, 1935:

331). Isso porque o modelo macroeconômico que nasceu da Revolução Industrial 

transformou, logo em seu início, os países situados fora do circuito industrial (europeu 

naquele momento), em fornecedores de matérias-primas e produtos primários 

(CARVALHO, 1935).

Dito isso, podemos lembrar que a tese dos que classificam esses países (ao qual 

situa-se o Brasil, que ainda com patamares de produção relativamente baixa, nos recorda 

Clementino (1990), plantava-se, processava-se, transportava-se e comercializavam-se o 

algodão nos espaços rurais brasileiros em direção à outros países, ou seja, para 

exportação) como economicamente subordinados aos demais, pode, no seio do 

desenvolvimento das forças produtivas atuais e do processo de acumulação flexível, ser 

questionada, tal como faz o professor José Bueno Conti (CONTI, 1999: 18-19).

Se desde meados do século XIX até a primeira metade do século XX a pecuária e 

a cana-de-açúcar foram as atividades econômicas predominantes no Brasil, na segunda 

metade deste mesmo século, precisamente entre as décadas de 1960 e 1970, a cultura de 

algodão e de café, a pecuária e também a cana-de-açúcar foram as que comandaram o 

desenvolvimento agrícola no país, sendo essas culturas realizadas na grande maioria dos 

casos, por proprietários dos estabelecimentos rurais. Foi neste período que demarcaram- 

se novos momentos para a produção cotonicultora no Brasil (CLEMENTINO, 1990).

Àquele momento, as estratégias territoriais do Plano Nacional de 

Desenvolvimento I (PND I)72 contribuíram para a proliferação do modelo de produção

72 Vale observar que o PND I foi implementado por um governo Militar.
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agroindustrial brasileiro (THOMAZ JUNIOR, 1996), fator que elevou, em grande 

medida, o crescimento da superfície cultivada de algodão no Brasil, e em segundo plano, 

ao processo de expansão das fronteiras agrícolas do país.

Tem-se então o período de maior expansão do cultivo (1970 -  1985), como propôs 

Clementino (1990). Naquela época, a produção cotonicultora era amplamente regulada 

pela esfera estatal, que implementou, no mesmo período, políticas de estímulo às 

produções agrícolas em todas as regiões do país. Subsídios como o crédito, a compra de 

maquinários, o transporte e a contribuição para a exportação eram marcos reguladores do 

momento. Tais incentivos contribuíam para que o setor se sustentasse independentemente 

do mercado internacional (CLEMENTINO, 1990).

Neste movimento o Brasil apresentava-se como um dos grandes produtores de 

algodão em meio ao cenário mundial. Dados da CI elevam o país ao posto de terceiro 

maior produtor em 1971. As simulações do Associação Brasileira dos Produtores de 

Algodão (ABRAPA) sobre o mesmo período revelam que, entre os estados que mais 

produziam algodão no Brasil na década de 1970, estavam o Paraná, maior produtor de 

algodão em caroço, seguido por São Paulo e Minas Gerais, que, respectivamente, 

ocupavam o posto de segundo e terceiro produtores de algodão. Destacavam-se como 

regiões que abrigavam a cotonicultura nesses estados, as regiões Norte e Noroeste do 

estado do Paraná, a região central, o Norte e ao Nordeste do Estado de São Paulo, e a 

região Sul do Estado de Minas Gerais. Juntos, essas regiões configuravam-se, na década 

de 1970, entre os espaços mais produtivos, que colocavam o Brasil no topo dos produtores 

agrícolas do mundo (ABRAPA, 2017).

Em todas essas regiões as produções eram implementadas pela força de trabalho 

braçal. Dado ao valor elevado da compra de maquinários e ao mesmo tempo à limitação 

da atuação da justiça do trabalho em muitos estados da federação brasileira, a contratação 

dos “boias frias” era realizada em sua grande maioria nos moldes da informalidade, com 

baixas (ou nulas) remunerações (TAVARES, 2014).

Já a década de 1980 demarca um novo cenário para a produção do algodão no 

Brasil. As políticas do PND I, intensificadas com o Plano Nacional de Desenvolvimento 

II (PND II) e combinadas com um série de transformações por que passava o modo 

capitalista de produção na década de 1970 (como demonstraremos com mais precisão no 

capítulo II), conduziram a uma reconfiguração da geografia da cotonicultura. Num plano 

político, os incentivos recebidos do Estado para a compra de maquinários, de insumos 

agrícolas, a alteração na legislação referente aos limites de Área de Proteção Ambiental
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(APA) e a facilitação de produção em grande escala, fizeram com que o algodão fosse 

deslocado para outras porções territoriais do país, sendo o Cerrado do Centro-Oeste e do 

Nordeste os principais receptores (CLEMENTINO, 1990).

Outra mudança complementar foi no perfil dos produtores, que, nesse momento, 

passam a ser os de quem arrenda a terra para o plantio, o que não ocorria com frequência 

anteriormente73. As mudanças experimentadas nesse período demarcam novos momentos 

para a produção algodoeira do país. A partir de então, a produção agrícola se diversificou 

e os produtores passaram a produzir em escala ampliada, além do algodão e do café, 

outros produtos como a banana, o feijão e o cacau (ANDRADE, 1984: 32), o que 

contribuiu para a diminuição da produção de algodão.

Então, após um período de rápida expansão nos anos 1970, a taxa de produção 

sofre alguns rebaixamentos. Ainda assim, o país continuava a produzir algodão em grande 

escala. O Censo Agropecuário de 1980 revela que a superfície ocupada para o cultivo de 

algodão (cerca de 13 % da área total de produção agrícola), representou, nesse ano, 47,2% 

do total de exportações agrícolas do país. Um dado que, somado à contribuição de Arruda 

(2014), que apresenta dados demonstrando que a soja era a principal cultura brasileira na 

década em questão, indica que o algodão constituiu-se como a segunda cultura agrícola 

no país na década de 1980 (CENSO AGROPECUÁRIO, 2017).

Retrata-se que, com a diminuição da produção de algodão, a força de trabalho 

braçal empregada nas produções cotonicultoras passa a ser deslocada para o trabalho nos 

canaviais, dado que os maquinários passaram a substituir, ainda que parcialmente, o 

trabalho braçal em alguns momentos da colheita, restando aos trabalhadores mesclar o 

trabalho braçal com o mecanizado, já que o processo de retirada das plumas do botão da 

planta do algodão conta com a destreza manual que os maquinários mais avançados dos 

dias atuais não possuem. Um trabalho manual que não gera “desperdícios” como nos foi 

relatado por um agrônomo em um de nossos trabalhos de campo.74

Os dados apresentados anteriormente, juntamente a esses fatores que podem ser 

encontrados nas pesquisas de Clementino (1990) e de Tavares (2014), nos levam a 

contrapor a tese de “modernização” do campo, muito defendida no âmbito das ciências

73 Observações realizadas através da leitura do Censo Agropecuário de 1980.
74 Depoimento de um trabalhador com quem dialogamos durante o trabalho de campo realizado nas 
plantações de algodão no ano de 2017. Entrevistador: Flávio Ribeiro de Lima. Região Noroeste do estado 
do Paraná. Gravação de (22:31 minutos) - [Arquivo pessoal do pesquisador].
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da terra. E para que fique claro que se trata de um movimento de inovação75 dos métodos 

de produção, e não dos materiais utilizados pelos trabalhadores (ainda que tenham sido 

implementados instrumentos agrícolas, como demonstra o Censo Agropecuário de 1980), 

retrataremos mais à frente as relações da força de trabalho nos dias atuais.

Nos decênios que seguiram, a produção de algodão passou a cair 

exponencialmente de tal modo que em 1990 representava 1,31 milhão de toneladas. A 

cotonicultura sofreu com os impactos da abertura de mercado realizada pelo Governo de 

Fernando Henrique Cardoso, combinada com o cenário mundial que conduzia à 

desvalorização dessa cultura em prol de outras mais rentáveis, como ocorreu com a soja, 

fatos que culminaram na modificação das condições de financiamento e das baixas taxas 

de juros aos produtores do algodão (GONÇALVES, 1997).

Isso porque algumas regiões que experimentaram altas taxas de produção de 

algodão acompanharam essas variáveis, tal como regiões produtoras no Sul e no Sudeste. 

Em consonância com os índices que apresentavam saldos negativos, podemos apresentar 

os índices do estado do Paraná, que se alteraram significativamente durante o período 

indicado. Os dados da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (ABRAPA) 

registraram que a produção algodoeira do Paraná declinou de cerca de 970 mil toneladas 

em 1984 para 420 mil toneladas no ano de 1990, tendo seu declínio mais intenso entre os 

anos de 1993 e 1997. Neste último ano, a produção chegou aos patamares de 305,7 mil 

toneladas. Uma baixa que foi acompanhada nos anos posteriores. Igualmente, houve neste 

estado, um recuo de 412 mil hectares na área de cultivo do algodão entre os anos de 1990 

e 2000 (ABRAPA, 2017).

Esses fatores levaram a cotonicultura, primeiro elo da cadeia têxtil de produção, a 

reduzir os volumes de produção no Brasil nas décadas finais do século XX. A chegada 

dos anos 2000 marcou efetivamente a queda da cotonicultura no Brasil. As produções já 

não alcançavam os altos patamares produtivos anteriores, e o algodão já não se colocava 

entre as principais culturas agrícolas produzidas no país. Neste período, dado uma série 

de processos que serão descritos na seção seguinte, passaram a predominar os plantios 

em grande escala, realizados por indústrias cotonicultoras ou têxteis sobre as antigas 

pequenas propriedades. É característico deste período também o arrendamento das terras

75 Para a autora Sandra Lencioni, “a inovação pode se dar em relação a um produto ou a um processo”. 
Aqui, ela relaciona-se a novos métodos de produção que intensificaram as forma de produzir no campo, 
que não se deram, como demonstramos nessa pesquisa, por patamares elevados de implementação de novas 
tecnologias (LENCIONI, 2015: 24-25).
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em que eram produzidas as culturas, principalmente no caso da soja76, do algodão e da 

cana de açúcar (ARRUDA, 2014).

Deve-se indicar também que nessa década a legislação tornou-se ainda mais 

enfática em relação aos direitos trabalhistas promulgados na Constituição Federal do 

Brasil de 1988, fato que conduziu a atuação mais efetiva da Justiça do Trabalho em 

relação a exploração da força de trabalho nos espaços rurais brasileiros (DELGADO, 

2013). Em 2003, por exemplo, foi criada a Comissão Nacional para a Erradicação do 

Trabalho Escravo, a fim de erradicar a exploração do trabalho análogo à escravidão no 

século XXI. Um trabalho que foi efetivado com sucesso no âmbito da Justiça do Trabalho, 

principalmente antes do golpe parlamentar sofrido no ano de 2016, que dentre tantos 

outros retrocessos, limitou a atuação desse campo da jurisprudência brasileira 

(BIAVASCHI, 2016) com vistas a atender as demandas dos grandes produtores do ramo 

do agronegócio.

Em resumo, configurou-se em todo esse período uma nova distribuição, uma nova 

geografia da produção brasileira, que passa pelo processo de organização através da 

dispersão assinalado anteriormente e igualmente pela intensificação dos métodos de 

acumulação de capital (HARVEY, 2017). A partir de então, predominam as grandes 

lavouras produtivas das regiões e estados que compõem o Cerrado brasileiro77 como 

poderá ser visto na coleção de mapas, organizados em uma figura que expõe graficamente 

a dispersão da produção desde a década de 1970 e apresenta algumas características da 

produção em 2010.

76 As pesquisas de Antonio Thomaz Junior (1996) sobre o trabalho nos canaviais de produção de cana de 
açúcar e as de Zuleika Arruda (2014) sobre o agronegócio e as transformações socioespaciais impulsionadas 
em grande medida pela produção de soja são interessantes para os que desejam se aprofundar nesse debate.
77 O Bioma Cerrado estende-se por uma área de 2,1 milhões de km2, abrangendo dez estados do Brasil 
Central. São eles: Amapá, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Piauí, Rondônia São Paulo e Tocantins (IBGE, 2017).
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Mapa 2 - Principais Estados produtores de algodão no Brasil entre 1970 e 2010.

Fonte: SINDA, 2017.

A coleção de mapas é reveladora da dinâmica de localização dos estabelecimentos 

algodoeiros no Brasil ao longo das décadas de 1970, 1990 e 201078. Nela, observa-se o 

esvaziamento de uma área por outra, evidenciando a força dos processos produtivos que 

tomam a terra como mercadoria. Pode-se visualizar que em 2010 as regiões 

correspondentes aos maiores índices de produção (86%) estão destacadas no tom de verde 

exército e verde escuro (representado pelos números 1 e 2 na legenda).

Visualiza-se ainda que a produção que em 1970, e em proporção menor em 1990, 

situavam-se nas regiões Sudeste e Sul, foram deslocadas, duas décadas depois, para as 

regiões Centro-Oeste e Nordeste do país, restando no Sul e no Sudeste apenas algumas 

plantações que, se contabilizadas, não se comparam às proporções dos estados que 

ocupam o posto de maiores produtores: Mato Grosso, Bahia e Goiás.

Nos dias atuais, essa configuração pode apresentar novos arranjos espaciais. Se 

tomarmos os dados da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) para analisar 

mais uma vez o Estado do Paraná, veremos que sua produção que já foi a maior do Brasil, 

situa-se, atualmente, em 644 toneladas, elevando-o ao posto de 10° lugar no ranking dos 

estados entre os estados 15 estados que produzem algodão no Brasil, dado que é tido 

como magro se comparado ao estado do Mato Grosso, líder do ranking com uma 

produção de 335.394 mil toneladas79. A espacialidade da produção de algodão nesses dois

78 Os dados para a coleção de mapas foram obtidos através da plataforma do Sistema Nacional de Dados 
do Algodão (SINDA), em 2017.
79 Esses dados não estão disponíveis em plataformas do governo. Eles foram compartilhados gentilmente 
por um dos representantes da ABRAPA, a pedido do autor, em uma reunião que discutia a questão da
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estados, bem como a espacialidade da produção de algodão em todo o Brasil, pode ser 

vista no mapa seguinte, organizado segundo dados da ABRAPA e da CONAB para a 

produção nacional no ano de 2017.

Mapa 3 - Produção de algodão no Brasil, em toneladas -  2017.

Fonte: IBGE, 2017.

O Mapa 3, permite visualizar a espacialização da produção de algodão em escala 

nacional no ano de 2017. Se observarmos a coleção de mapas apresentada anteriormente 

e o mapa da produção em 2017, poderemos constatar que a configuração espacial da 

produção de algodão alterou-se grandemente desde 1970, deslocando-se, inclusive, para 

regiões que nunca haviam produzido o algodão, como é o caso de Rondônia e de Roraima.

produção cotonicultora no Estado de São Paulo em 2017. As fontes dos dados são a própria ABRAPA e a 
CONAB.
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O fato é que o “ouro branco” dos campos brasileiros, como era chamado pelos produtores 

que faturaram com a cultura no século passado, perdeu espaço para culturas mais 

rentáveis, seguindo o padrão de reestruturação produtiva já assistido em outros territórios 

da esfera terrestre. Estes elementos evidenciam a força de um processo de organização 

espacial, que preserva em si o imperativo da superação de barreiras espaciais para 

permanecer satisfatório e continuar atendendo, principalmente, às exigências do países 

imperialistas (HARVEY, 2010).

A Secretaria de Agricultura e do Abastecimento (SEAB) e o Departamento de 

Economia Rural (DERAL) elencam essa queda da produção do algodão em estados como 

o Paraná, ao surgimento de pragas e doenças, como o Bicudo80. Nota-se que, durante todo 

este período, ocorreram grandes variações no preço do algodão. Dados históricos do preço 

do saco de ofertados pela CI demonstram que, em 1975, a libra-peso do algodão81 custava 

US$0,388, variando para US$0,412 em 1985. Em 1995, o preço do algodão apresentou 

sua maior alta do século XX, atingindo o custo de US$1,551.

No início do século XXI, os preços do algodão aumentaram substancialmente no 

mercado mundial devido às fortes demanda pela fibra. Em 2010, o preço do algodão foi 

de US$2,029 (alta de 100% em relação ao preço de 1995). A partir de 2012, o preço do 

algodão se estabeleceu no mercado mundial, custando US$0,814 em 2017 (CI, 2018). 

Esses condicionantes serão problematizados na próxima seção, por não serem, ao nosso 

entendimento, explicativos de um processo complexo, que preserva em si diversos outros 

fatores sistêmicos.

I.II - Transformações socioespaciais na produção de algodão brasileira e o estado 

do Paraná nesse movimento

A especulação sobre a terra, assim como a aquisição em larga escala de terras em 

zonas rurais, têm se tornado traço marcante da realidade do campo em escala mundial. 

Mas nem sempre foi assim. As alterações ocorridas nos anos finais da década de 1970 

alteram significativamente o espaço agrário brasileiro, circunscrevendo a posse da terra e 

sua produção no território brasileiro82 aos moldes do modo capitalista de produção. Este

80 Em busca rápida, constatou-se que àquela época, anos 1990, já existiam insumos que combatiam de modo 
certeiro essas pragas.
81 A libra-peso equivale a 0,453597 kg. Para converter a libra-peso para o arroba deve-se multiplicar o valor 
(em reais) por 33,069.
82 E não apenas nele, outros tantos territórios sofreram com essa lógica.
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modelo de reestruturação produtiva do espaço83, como ficou conhecido, permitiu a 

abertura de novos horizontes de acumulação de capital, ordenando-o de acordo com a 

lógica predatória de exploração dos recursos naturais e da força de trabalho.

A reestruturação produtiva intensificou e acelerou a inversão dos índices 

populacionais da cidade e do campo, dado que, por um lado, o campo brasileiro assistiu 

à expulsão de milhares de trabalhadores entre as décadas de 1970, 1980 e nos anos finais 

de 1990. E, por outro lado, as cidades e seus processos de urbanização apresentaram, 

como pode ser visto nos indicadores do IBGE e nas pesquisas de Ana Fani Alessandri 

Carlos (1999; 2004; 2011), crescimentos exponenciais do contingente populacional, 

resultando em processos complexos de produção e reprodução do espaço.

Vigoraram ao longo das referidas décadas a inovação da base de gestão técnica e 

a expansão agropecuária que permitiram, inclusive, o avanço das economias de 

commodities. Combinados com as geadas, com as secas, e outras alterações relacionadas 

a eventos climáticos, essas atividades foram grandes propulsoras dos movimentos 

migratórios rumo às cidades.

Tratando da “modernização do campo” na década de 1970 no Estado do Paraná, 

Angelo Priori (2012) disserta que muitos dos pequenos produtores do campo foram 

obrigados a deixar suas terras e rumar às cidades por não possuírem recursos financeiros 

para retomar as perdas relacionadas aos eventos climáticos e a impossibilidade de 

concorrer com os grandes grupos que se instalavam84. Os registros de Priori (2012) podem 

ser confirmados se buscarmos dados concretos sobre esses deslocamentos.

O relatório do Censo Agropecuário acessado em 2017 indicou, para a realidade 

paranaense, a diminuição do número de estabelecimentos rurais de até 100 hectares e o 

aumento dos estabelecimentos rurais com mais de 1000 hectares entre os anos de 1970 e 

1990. Dados que demonstram que as pequenas áreas produtivas do referido estado passam 

de 55,29% para 42,70% neste período. Seguindo o caminho das migrações campo-cidade, 

registramos que as simulações desenvolvidas pelo Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), alimentadas pelos censos do IBGE, 

trazem à tona a questão do crescimento da população urbana paranaense. Em 1970, a 

população rural do estado do Paraná superava a urbana em 1.921,112 habitantes

83 Ideia cara ao geógrafo David Harvey, para mais informações, ver a obra Condição pós moderna (1989).
84 No texto, o autor está tratando diretamente dos trabalhadores que cultivavam o café, porém, ocorreu o 
mesmo com as outras culturas que são afetadas pelas geadas, como o algodão.
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residentes. Nos anos 2000, inverteram-se as posições, a população urbana superava a rural 

em 7.005,395 de habitantes residentes (IPARDES, 2017).

Estes números nos levam a indicar, como fez Caio Prado Junior (1972) e Ruy 

Moreira (1986), que a mecanização, o aumento da produção, a concorrência e miséria 

decorrente da impossibilidade de produção para subsistência contribuíram para a 

expulsão dos trabalhadores do campo e consecutivamente para a diminuição dos 

camponeses.

Fatores que orientam a realidade dos produtores de algodão, já que milhares deles 

foram à falência ou ainda perderam suas terras ou se viram obrigados a vende-las à baixo 

custo para os grupos capitalistas que se consolidavam. Acrescenta-se ainda o fato de que, 

no anseio estratégico de mobilizar diferentes segmentos de trabalhadores que ainda não 

eram proletarizados, os detentores dos meios de produção organizaram, com a ajuda do 

Estado, suas forças produtivas a fim de consolidar o modelo exploratório que vinha se 

disseminando (ARRUDA, 2014).

No transcurso deste desenvolvimento, já em si complexo, os trabalhadores que 

chegavam às cidades - onde, em geral, “terra e moradia adequadas não estão disponíveis 

para os recém-chegados, especialmente aos pobres” (ROLNIK, 2015: 166) -  agudizavam 

os conflitos no plano do urbano, já que eles, sem muitas condições financeiras, se 

instalaram nas favelas e nas periferias (MARICATO, 2015;)85.

Neste sentido, Harvey vem sugerido enfaticamente desde 1989 que os 

trabalhadores do campo do mundo tornaram-se, no transcorrer do século XIX, o alvo mais 

óbvio à extração de mais-valia pela exploração da força de trabalho86. Em suas palavras, 

o que ocorreu em todo o mundo foi “a integração das populações camponesas até então 

independentes da força de trabalho” ao modelo de compra e venda da força de trabalho 

(HARVEY, 2010: 55), movimento do qual a realidade brasileira, de industrialização 

tardia e proletarização em números expressivos é exemplar.

Um outro aspecto a sublinhar, de acordo com tese de Ariovaldo Umbelino de 

Oliveira (1999), é que a penetração do capital na esfera das atividades agrícolas, com a 

transformação da agricultura de subsistência em agricultura comercial e a expansão do

85 Abordaremos com mais profundidade esses e outros elementos desse processo de transformações no 
próximo item.
86 É preciso indicar que estamos seguindo os fundamentos de David Harvey, autor que abandona as ideias 
da divisão camponesa como classe (2016).
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contingente de trabalhadores assalariados, acelerou o processo de transformação do 

campo sobre o impacto dos mercados globais.

Nisso reside um elemento fundamental. Impõem-se novos ritmos, novos 

comportamentos, novas práticas laborais, ocorridos não apenas pelo efeito da mobilidade 

humana, senão também pela ruptura de grande maioria das relações de produção 

tradicionais antes empregadas (CARLOS, 1999: 174). Nesse novo momento, os 

trabalhadores veem-se subsumidos à lógica do modo capitalista de produção, pautado nos 

marcos do agronegócio transnacional que comandam o modelo produtivo em escala 

mundial, articulado “ao novo e veloz processo de produção do espaço agrário” 

(VOLOCHKO, 2015: 41).

Embasando-se na teoria harveyniana e referindo-se à mudança deste momento 

histórico ainda que sob o viés do entendimento das questões ligadas à moradia, Raquel 

Rolnik enfatiza que neste movimento, desenvolve-se uma nova relação do capital com o 

espaço, sobre a hegemonia do capital financeiro (ROLNIK, 2015). Uma relação que já 

havia sido advertida por Marx (2004[1867]) no século XIX, mas que nos dias atuais 

impacta o mercado global de commodities -  seja elas agrícolas ou de expansão mineral -  

e amplia a escala de expulsão da população do campo e das áreas que podem ser 

valorizadas no urbano.

A relação campo-cidade forma na atualidade uma unidade contraditória, na qual 

o processo de produção iniciado no campo se estende à cidade e tende a intensificar as 

contradições em suas diversas escalas (HARVEY, 2014). Nesse movimento, o campo 

aparece como produto da construção histórica; espaço em que perdem-se as relações 

naturais -  aquelas mediadas pelas característica da pequena produção (DEBORD, 1992: 

116). O campo apresenta-se assim, como um espaço de “rupturas”, de “isolamento” e de 

“separação” (MARX & ENGELS, 2007 [1846]). Ele aparece, aos nossos olhos, como um 

novo espaço de reprodução de capital, participando, ora como propiciador, ora como 

mediador desta relação.

Pode-se presenciar, no seio deste movimento, o aumento da produtividade nas 

relações de produção cotonicultora que estamos nos ocupando, através da implementação 

das tecnologias e da dispersão da inovação, mas sobretudo, pela implementação de novos 

métodos flexíveis, fatores estes que culminam, em síntese, na intensificação da prática 

predatória de exploração da força de trabalho e da utilização desenfreada dos recursos 

naturais (HARVEY, 2014).
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Assim, a ideia de produção industrial, precisamente indicada como ocorrida no 

chão de fábrica por Marx, no volume I de O Capital, já não nos parece válida para explicar 

o movimento de produção que produz e reproduz capital através dos complexos 

industriais de produção no espaço agrário brasileiro, como é o caso da cadeia de produção 

de algodão em escala nacional e global. Apresentado esses processos complexos e 

contraditórios, faz-se necessário indicar os três fatores principais que contribuíram para 

que a produção de algodão variasse negativamente no Paraná entre as décadas de 1970 e 

2017.

No final da década de 1990, período impar para o processo de commoditização, a 

produção mundial dava passos para o cultivo de culturas mais rentáveis, procurando solos 

férteis para as produções. A soja, ao menos naquele momento, não podia ser plantada em 

qualquer tipo de solo (o mais propício dos solos para a plantação de soja sem a adição de 

fertilizantes podia ser encontrado nas regiões dos trópicos da esfera terrestre, onde 

encontra-se o Brasil). Neste movimento, o Estado do Paraná, que possui solos e clima 

favoráveis para essa cultura, foi um dos muitos que recebeu grande número de cultivos 

de soja, tornando-se, nas décadas seguintes, um dos maiores produtores de soja do país, 

dado que fez com que a produção de algodão fosse deixada de lado. Detecta-se também 

que a produção de soja possui menos riscos quanto à variações climatológicas e, 

combinada com a adição de fertilizantes, pesticidas e outros tipos de insumos, pode ser 

colhida em média duas vezes a mais que o algodão (ARRUDA, 2014).

Igualmente, um segundo fator foi a elevação da utilização de maquinários para a 

consolidação dos cultivos. Para a soja, que desde então passou a ser mais rentável que o 

algodão, não necessitava da contratação de grandes contingentes de força de trabalho, e 

por isto mesmo ela servia como mais atrativa para os sojicultores. Em conformidade com 

a história fundiária brasileira, o Estado deixou o movimento de ocupação nas mãos da 

iniciativa privada (SILVA, 1996). E não apenas isso, no alvorecer do século XXI ele 

contribui87 para que sejam cada vez mais intensamente mercantilizados e explorados 

lugares, regiões, territórios, paisagens.

O modo de produção de mercadorias vem sendo efetivado por meio da lógica 

econômica que o faz avançar sem restrições de limites e escalas. Neste movimento em

87 Não poderíamos deixar de registrar que em agosto de 2017 foi proposto o Decreto Lei n° 9.147, que 
autorizava a exploração mineral em áreas de terras indígenas, preservação e conservação ambiental da 
floresta amazônica. Graças à inúmeras manifestações, o Decreto que foi aprovado no Senado não foi 
sancionado pelo ilegítimo.
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que a natureza é tida como inesgotável, os problemas ambientais tendem a ser 

intensificados mediante o triunfo do modo industrial de produzir mercadorias 

(RODRIGUES, 1998). Segundo essa lógica, que conta, inclusive, com o respaldo do 

Estado, os capitalistas exploram o espaço agrário brasileiro, deslocando suas fronteiras 

do modo que lhes for mais rentável88, cultivando a mercadoria que for mais rentável 

(SILVA, 1996: 342).

Um outro fator a considerar foi que na década de 1990 as relações trabalhistas, 

expostas sobretudo com a criação da constituição de 1988, criaram demandas que 

voltavam atenção às condições de trabalho que se desenvolviam nas plantações de 

algodão, marcadas por realidades de trabalho aquém das legislações trabalhistas previstas 

na carta de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), fora dos marcos regulatórios do 

contrato de trabalho aproximando-se inclusive de realidades análogas à escravidão.

Avaliando os avanços obtidos no âmbito da Justiça do Trabalho, indicamos, como 

fez Gabriela Neves Delgado (2013), que o país parecia dar passos em direção à 

diminuição significativa das relações aviltantes de trabalho no campo, pois, recentemente, 

o preço pago pela força de trabalho braçal era concorrencialmente menor, se comparado 

aos valores praticados em países que não possuíam legislações trabalhistas consolidadas 

-  como Benin, por exemplo.

Como a força de trabalho deve atender às demandas do capital e as exigências 

respondiam e continuam respondendo às necessidades dos capitalistas, houve muitas 

perdas dos postos de assalariamento que sustentavam a população rural. Todos estes 

fatores contribuíram para a amplificação do exército de reserva de trabalhadores que se 

viram obrigados a deixar os espaços rurais e rumar para as cidades, elevando os índices 

populacionais, cuja existência colocou uma pressão descendente sobre os ordenados 

pagos aos trabalhadores -  observa David Harvey pensando no processo de reestruturação 

produtiva em escala global (HARVEY, 2010: 55).

É aconselhável indicar ainda que todas essas transformações, que alteraram não 

apenas a base espacial agrária do Brasil, mas também o tecido urbano, são destinadas, 

historicamente, para a exportação. Dados da ABIT (2017) demonstram que a produção

88 Outro exemplo disso é que no momento em que escrevemos essas linhas tramita na Câmara um projeto 
de Lei proposto por um dos membros da secular bancada ruralista brasileira que trata de reduzir em 70% a 
Área de Proteção Ambiental da Escarpa Devoniana, nos Campos Gerais do Paraná. A Escarpa, que surgiu 
há mais de 400 milhões anos, possui riquezas naturais como rios, riachos, cachoeiras, cavernas e muitas 
formações rochosas não encontradas na América Latina. A finalidade do referido projeto de Lei: liberação 
de terras para o agronegócio.
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total em escala nacional em 2010 foi de 850 mil toneladas de algodão em plumas, para 

uma demanda que não ultrapassava 400 mil toneladas, ou seja, um superávit produtivo 

de 450 mil toneladas.

Em síntese, as transformações por que passaram a produção de algodão em escala 

nacional nos anos finais do século XX e no início XXI alteraram significativamente a 

ordem produtiva dos estados brasileiros. Elas podem ser verificadas a partir do caso do 

estado do Paraná, que durante esses períodos apresentou quedas nos índices de produção 

e por conseguinte, dos hectares destinados à essa cultura. Fatores esses confirmados pelo 

relatório da Associação dos Cotonicultores Paranaenses (ACOPAR), que demonstram 

que em meados de 2003 a cultura aproximou-se do desaparecimento neste estado. Na 

seção seguinte, pretendemos abordar numa escala menor, essas transformações 

(ACOPAR, 2017).

1.111 -  A produção cotonicultora paranaense em meio ao turbilhão das 

transformações socioespaciais

Como já demonstrado nos itens anteriores, as oscilações no volume de produção 

de algodão no Brasil variaram entre os anos finais do século XX e os anos iniciais do 

século XXI. No idos de 2011 (período em que a produção começou a apresentar índices 

positivos) os proprietários de terra começaram a se articular, de forma gradativa, 

acionando o Estado para a conquista de incentivos na implementação de novas 

tecnologias para o retorno do crescimento do cultivo de algodão. Estava claro para eles 

que o modelo anterior não era competitivo, sobretudo no que tange a atender as demandas 

de um mercado mundial. Os incentivos vieram através de vantagens fiscais e também 

por ignorar as formas de negociação de força de trabalho que voltavam a ser praticadas 

no país, se alinhando com modos arcaicos e vexatórios de contratação da força de 

trabalho.

Neste movimento, a produção algodoeira se propagou com o incremento de 

tecnologias de ponta, força de trabalho mal remunerada e utilização da combinação de 

adubos, insumos, sementes e produtos químicos, mesmo sem topografia e condições 

climáticas favoráveis, chegando ao Cerrado89 e ao Sertão Brasileiro. À essa expansão

89 De acordo com registros do IBGE, o Bioma Cerrado (também conhecido como Savana), rico em espécies 
animais e cobertura vegetal endêmica, compreende um quatro do território brasileiro, estendendo-se, 
inclusive, pela Floresta Amazônica. A expansão das fronteiras agrícolas ao longo de seus domínios
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espacial da fronteira agrícola, comandada pela lógica do modo capitalista de produção, 

dá-se o nome, como já foi dito, de reconfiguração dos espaços agrários produtivos 

(HARVEY, 2010). Desta reconfiguração surte o modelo de desenvolvimento geográfico 

desigual nos espaços rurais, que propiciou aos produtores, ora explorar a realidade de um 

país que apresenta uma desigualdade histórica, ora comprar/deslocar produções de 

algodão do continente africano (THE GUARDIAN, 2017), que segue, como o Brasil, 

explorando a força de trabalho cotonicultora

Com o aumento dos índices de produção de algodão, o país passou a circular 

novamente entre os maiores produtores mundiais. Informações do Departamento de 

Economia Rural (DERAL) indicam que em 2014 o Brasil foi o quarto maior produtor, 

numa lista que compunha Estados Unidos, Índia e Paquistão. Desde 2014, essa produção 

vem ocorrendo com base na mescla entre maquinários e trabalho manual, conduzidas para 

fins de commodities, destinada, em sua grande maioria, ao mercado externo.

Neste mesmo período as exportações brasileiras obedeceram ao comportamento 

do mercado mundial. Nota-se que as taxas de câmbio, bem como a valorização da moeda 

brasileira, contribuíram, conforme aponta a pesquisa de VIETRO (2011), para o aumento 

do faturamento em torno da produção de algodão. Apoiando-se em dados oferecidos pelo 

BNDES, o autor nos lembra que os números da produção de algodão nacional chegaram 

a US$1,4 bilhão em 2014 (VIETRO, 2011).

O algodão reaviva a senha do Capital. Ele volta a ser pautado entre as principais 

mercadorias agrícolas produzidas no Brasil e destinadas à exportação. Se admitirmos, 

com Lencioni (2015), que a produção de algodão apresenta pautas “de exportações com 

proeminência de commodities’”, veremos que essa ênfase pode se “traduzir num caminho 

árduo a seguir” para o desenvolvimento da nação e, principalmente, para os trabalhadores 

(LENCIONI, 2015: 20).

Demarca-se à essa nova fase a consolidação do processo de comoditização, em 

que os fundos de pensão figuram como portadores de ativos de investimentos. O país é 

hoje o quinto maior produtor de algodão do mundo e o terceiro maior exportador (MDIC, 

2017), conforme pode ser visto na compilação de dados referentes aos valores (em 

dólares) arrecadados com a movimentação, organizados no quadro a seguir:

significa, entre tantos elementos, a ameaça à manutenção do modo de vida de comunidades tradicionais e 
a extinção das espécies animais e da cobertura vegetal. Essa expansão ameaça ainda as reservas aquíferas, 
as nascentes, afluentes e correntes dos rios que compõem o bioma. Uma problemática que vem se 
estendendo exponencialmente, sobretudo nos últimos anos.
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Quadro 1: Importação e exportação de Algodão do Brasil entre 2015 e 2017 (em dólares).

Algodão 2015/2016 2016/2017

Exportação 1.426.486.933,00 909.597.687

Importação 28.872.474,00 63.494.091

Balança
Comercial 1.397.614.459,00 846.103.596

Fonte: MDIC, 2017.

A compilação de dados apresentadas no quadro anterior indica que a safra (que 

vai de agosto até julho) de 2015/2016 foi mais rentável em relação à de 2016/2017, 

exatamente porque no primeiro caso os investimentos do Estado foram superiores em 

relação ao segundo, como pode ser visto no relatório da ABRAPA. O quadro apresenta 

também os valores adquiridos por meio da exportação da produção de algodão brasileira 

que ocorre, como verificamos, através de acordos estabelecidos no continente asiático, 

sendo a China o principal parceiro comercial deste setor produtivo brasileiro (ABRAPA, 

2017).

Assim como a produção do Brasil, a produção de algodão do estado do Paraná 

voltou a apresentar saldos positivos. Se observarmos os dados da ACOPAR (2017) para 

a safra de 2016/2017, veremos que os índices que aproximaram-se de zero em 2002 

tomaram rumos produtivos positivos nesse decênio. Verifica-se que em 2017 o algodão 

foi cultivado em 13 municípios do estado do Paraná, todos localizados nas regiões Norte 

e Noroeste. Nessa última região, onde a redução da produção cotonicultora chegou a ser 

nula, o algodão foi cultivado em 4 municípios durante o período em evidência. A título 

de ilustração, elaboramos um mapa que demarca a localização deste municípios.
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Mapa 4 - Municípios que produzem algodão no Noroeste do Estado do Paraná.
54° W 53° W 52° W 51°W

Fonte: ACOPAR, 2017.

Como pode ser visto no Mapa 04, a região Noroeste possui quatro municípios 

produtores de algodão (representados em cor verde). Os dados da ACOPAR (2017) 

revelam ainda que existem ao menos 10 fiações e sete tecelagens operando no Estado, 

sendo que três delas são vinculadas à uma cooperativa agroindustrial do Noroeste do 

estado do Paraná. O parque industrial têxtil situado na mesma região do estado demandou 

em 2016 aproximadamente 60 mil toneladas de plumas de algodão para produção têxtil 

(ABRAPA, 2017), o que demonstra que é preciso importar para que seja suprida a 

necessidade de produção do Estado90.

90 O representante da ACOPAR nos indica ainda que existem várias algodoeiras desativadas na região que 
poderiam atender os produtores, porém é necessário incentivos do Estado para que a produção possa ser 
retomada.
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Para que estes números apresentados em escala nacional, estadual e regional 

cheguem a estes patamares, a lógica produtiva exacerba o controle das industrias 

transnacionais sobre os espaços onde estão sendo produzidos o algodão e sobre a força 

de trabalho que se mobiliza para efetivar essa produção. Nesse processo, o preço que se 

atribui à produção no mercado mundial de títulos tem um peso relevante, já que dita as 

normas, as técnicas e os procedimentos que são realizados na produção em escala mundial 

(MDIC, 2017).

Tudo isso confirma que estamos assistindo no Brasil ao aumento do trabalho 

assalariado91 no campo. Essa lógica pode ser apreendida através de uma análise de 

múltiplas escalas, sob as quais os espaços rurais passam, como nos lembra Arruda (2014), 

a ser integrados à fase imperialista, em que o capital reconfigura o espaço à sua maneira, 

tornando-o mais rentável possível.

Sob a análise de Ariovaldo Umbelino de Oliveira (1999), estes movimentos 

(re)configuram, constroem e destroem o espaço em prol da acumulação. Assim, o espaço 

é inserido em uma lógica de ordenação espaço-temporal do capitalismo, que demarca as 

transformações dos espaços rurais brasileiros. Seguem uma lógica de ampliação da 

produção agrícola com incentivo do Estado (que toma empréstimos no mercado 

financeiro internacional), que por sua vez, utiliza como fonte de antecipação do crédito a 

produção como um elemento que terá influência sobre a demanda monetária para fins 

especulativos, variando de acordo com a documentação da terra (OLIVEIRA, 1986).

Todos estes processos demonstram que não importa mais ao capital reconhecer ou 

mesmo respeitar a fertilidade natural do solo92, mas sim a rentabilidade que pode ser 

adquirida de todas as culturas que puderem ser cultivadas. Demonstram pois, a sinistra 

imposição da lógica do mundo da mercadoria sobre o mundo natural do solo tal como 

indicadas meio século atrás por Karl Polanyi (1992[1957]). Não por acaso, a manchete 

de um noticiário local estampava, ainda na década de 1980 a seguinte frase: “venha 

produzir no Noroeste do Paraná, aqui as terras são mais rentáveis que no interior de São 

Paulo”.93

A expansão geográfica do capital e o novo modo de ordenar espacialmente os 

espaços rurais funcionam como uma opção lucrativa de absorver os excedentes de capital,

91 Quando falamos em salário aqui estamos nos referindo a uma relação contratual de compra e venda da 
força de trabalho, que pode ou não passar pela formalização simbólica de assinatura de carteira de trabalho.
92 Sob essa temática, buscar David Harvey, O enigma do capital (2010: 73).
93 Consulta realizada no acervo do Museu da Bacia do Paraná, localizado no município de Maringá.
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passando a ocupar lugar central nas produções agrícolas. Elas circunscrevem o modo de 

produzir algodão na atualidade, nos moldes da lógica transnacional de envolvimento da 

terra, em que o capital mundializado (para usar os termos de Chesnais), conduz o mercado 

a se orientar em torno das taxas de câmbios, securitizando os títulos por meio dos 

juros/lucros (CHESNAIS, 1996) oferecidos pelas produções ou mesmo pelos solos rurais.

E não apenas isso. A partir desses processos, o setor de produção algodoeira tem 

experimentado, no sentido dos grandes complexos (cafeeiros e supraalcooleiros)94, uma 

série de mudanças, que inserem os espaços rurais em um arranjo espacial que afeta 

diretamente o mundo do trabalho (ANTUNES, 1995). Não por acaso o noticiário indicava 

que “aqui as terras são mais rentáveis”, dado que, junto com as terras, a região ofertava 

baixa estrutura sindical e capacidade de movimentação mínima -  como segue ocorrendo 

na atualidade.

Nesse processo, o algodão apresenta novas relações (métodos) de trabalho. Tem- 

se a partir de então novas relações de trabalho nos espaços de produção de algodão, 

movimento que reorienta a produção de algodão e ao mesmo tempo a cadeia têxtil de 

produção a qual a cotonicultura está inserida. A este novo modo de produzir nos espaços 

rurais e de incorporar valor introduzido pelo mercado mundial, acrescentam-se as novas 

relações de trabalho nele envolto, abordadas mais adiante.

Elas representam a lógica predatória do sistema capitalista, demarcando novas 

possibilidades de exploração da força de trabalho, conformando os espaços rurais ao 

desenvolvimento de atividades aviltantes, circunscritas nos moldes da ilegalidade, como 

pretendemos abordar mais à frente. Antes, é preciso descrever os processos que 

determinam as relações de trabalho, que são o plantio e a colheita de algodão. Assim, 

antes mesmo de iniciarmos as descrições das condições de trabalho ali observados, 

acreditamos que uma ligeira descrição do modo de cultivar este vegetal não seria, nos 

limites deste capítulo, despropositada. É o que faremos na sequência.

I.IV - Do plantio à colheita do algodão

As descrições que faremos a partir dessa seção são cópias fieis do que observamos 

e também do que nos foi relatado durante os trabalhos de campo que realizamos nos 

espaços rurais do Noroeste do estado do Paraná. Para tanto, visitamos uma plantação de

94 Complexos expostos na tese de Antônio Thomaz Junior (1996).
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algodão localizada na referida região. Trata-se de um espaço rural que apresenta 

aproximadamente 800 hectares, onde foram cultivados algodão (safra de 2016/2017)95.

Tanto na plantação que visitamos, quanto em outras plantações ao longo do Brasil, 

podem ser observadas as mesmas características da planta do algodão. Delas, podem ser 

gerados algodões finos, médios ou grossos, com nomes especiais, como o Jumel, o Sea- 

islana, o Dhollera, e outras que constituem qualidades distintas do produto. As diferenças 

são devidas ao clima e ao solo da regiões em que são produzidos (DELGADO, 1935:

332).

Em suas diferentes qualidades, a planta do algodão (apresentada na Figura 02), é 

uma fibra vegetal natural que cresce em torno da semente da planta arbustiva do algodão 

- Gossypium hirsutum L cientificamente. Sua classificação taxonômica é descrita como 

sendo da família malvaceae, ordem malvales, gênero botânico e espécie Gossypium, e 

filo Angiospermae. O DNA desse grupo vegetal, indica que os algodões apareceram a 

aproximadamente 2 milhões de anos, diversificando-se entre seu grupo genômico 

(CONABIO, 2017).

A forma de crescimento dessa erva varia de acordo com as diversas variedades de 

plantas perenes herbáceas até as arbustos (não lenhosos) que variam entre 0,75cm a 2m 

de altura, sendo que a raiz do arbusto é geralmente axial. Os talos são geralmente 

ramificados, com ramas vegetativas e reprodutivas. As folhas variam entre 4cm e 10cm 

de largura e são alternadas e cordatas (SIOVM, 2017).

O fruto da planta do algodão é em geral de cor branca ou bege/amarelada. Ele é 

obtido através dos frutos da planta arbustiva em suas diversas variedades - em geral nos 

ramos frutíferos superiores para as plantas mais perenes -  em capsulas que varia de 2,5cm 

a 6cm de largura (SIOVM, 2017). Na figura a seguir, podem ser observados a planta do 

algodão em 4 estágios de crescimento da planta de algodão.

95 A principal atividade desenvolvida nesses espaços que visitamos em trabalho de campo é o algodão, 
porém, fora do período de safra, plantam-se café, milho e/ou soja, conforme nos foi relatado pelo agrônomo 
que nos recebeu.
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Figura 2 - Estágios de crescimento da planta do algodão.

\

Fonte: Departamento de etimologia da Universidade do Texas, 2017.

O Latossolo Vermelho férrico e o Podzólico Vermelho Amarelo eutrófico, tipos 

de solos determinantes no Noroeste do Paraná96, são preparados com o emprego de 

arados, que talham a terra em linhas paralelas, onde são feitas valas de 2 a 5 metros de 

profundidade para plantar a semente. No caso de uma das plantações que visitamos o 

plantio é realizado manualmente, com a ajuda da enxada e de uma carriola. Existem na 

atualidade maquinários que fazem este trabalho, porém eles não foram utilizadas nesse 

plantio pelo alto custo do aluguel, segundo o que nos foi dito.

Para que a planta passe por todos os estágios de crescimentos é preciso um longo 

processo de trabalho que envolve diferentes etapas. Primeiramente, a área de cultivo é 

preparada para o plantio. Manualmente, os trabalhadores destroem ervas daninhas que 

podem competir com o algodão ao retirar nutrientes do solo, luz solar e água, e podem 

igualmente atrair pragas que prejudicar o crescimento da planta.

96 A classificação que fizemos está de acordo com o que observamos em trabalho de campo, seguindo os 
tipos de formação que encontramos no Brasil, segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Ela 
não é a mesma do manual Formação e conservação dos solos (2010) do autor Igor F. Lepsch, que indica 
que o Noroeste do Paraná é constituído quase que em sua totalidade pelo Latossolo Vermelho férrico. Se 
seguirmos esse exemplo, nos depararemos com divergências, já que a porção Oeste da região apresenta 
argilossolo amarelo-vermelho e não Latossolo Vermelho ao longo de sua formação como é apresentado na 
página 144. Nossa classificação não a segue, pois se tomarmos duas das plantações que visitamos, por 
exemplo, veremos que os solos são diferentes em suas composições e cores.
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Vale indicar que a planta do algodão é extremamente exigente em relação ao solo, 

à luminosidade e à umidade, o que é favorecido pela geografia do Brasil. Este país está 

situado em uma porção tropical da esfera terrestre, e dado sua posição privilegiada, recebe 

altos índices de radiação solar, o que faz acumular calor, dotando a região de um 

excedente energético muito significativo sobre o restante do planeta. Estes fatores 

contribuem para que essa radiação seja captada em larga escala e eleve a produção 

cotonicultora, para que essa possa ser produzida em larga escala, a preços competitivos, 

para o uso industrial (CONTI, 1999: 12-13-19).

Na sequência, abre-se um pequeno sulco em cada linha, onde serão depositadas 

as sementes. A profundidade em que são depositadas as sementes varia de acordo com o 

clima da região, podendo variar entre 1,5cm a 3cm de profundidade, como observa o 

agrônomo de uma das plantações que visitamos. Segundo suas indicações, “a semente 

deve ser colocada mais superficialmente em áreas empoeiradas e frescas do cinturão e 

mais profundamente em áreas mais quentes”97.

Após o deposito das sementes, o solo não pode ser compactado pois se isso for 

feito corre-se o risco de reduzir a quantidade de ar no solo e atrasar o crescimento da 

planta. Sendo assim, essas atividades são realizadas, ao menos no âmbito dessa fazenda 

que visitamos, mesclando o trabalho braçal com o trabalho dos maquinários.98

Após o plantio, iniciam-se as primeiras irrigações que são realizadas (quando não 

há canalização ou mesmo maquinários para essa etapa como no caso observado) através 

do trabalho braçal. Com boa umidade do solo e temperatura quente no plantio, as mudas 

geralmente emergem cinco a onze dias após o plantio. Ocasionalmente, doenças e pragas 

se alastram e isso pode atrasar o crescimento das mudas. Desenraizar ou mesmo limpar o 

cinturão do algodão retirando as plantas sobressalentes como gramíneas e as ervas que 

voltaram a crescer é um processo realizado através do manuseamento da enxada pelos 

trabalhadores, geralmente, entre a terceira e a quarta semana. Esse processo é chamado 

de desbaste e segue sendo realizado semanalmente durante a temporada de cultivo do 

algodão (ABRAPA, 2017).

Aproximadamente seis semanas após a aparição das mudas, os botões das flores 

começam a se formar, amadurecendo cerca de três semanas depois. O florescimento é

97 Depoimento de um trabalhador com quem dialogamos durante o trabalho de campo realizado nas 
plantações de algodão no ano de 2017. Entrevistador: Flávio Ribeiro de Lima. Região Noroeste do estado 
do Paraná. Gravação de (22:31 minutos) - [Arquivo pessoal do pesquisador].
98 Os maquinários da fazenda são ocupados na produção da soja, sendo deslocados à cultura do algodão 
apenas nas épocas de colheita.
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observado pela coloração dos botões, que varia de amarelo esverdeado, amarelo rosado e 

vermelho, caindo depois dessa coloração. Quando a flor cai, ela deixa um ovário na planta 

de algodão. Este ovário amadurece e se amplia em uma vagem verde chamada de algodão 

(ABRAPA, 2017).

Nesta fase, o trabalho braçal de limpeza torna-se ainda mais preponderante já que 

as plantas atingiram seu estágio intermediário, aproximadamente 35cm, 40cm, não 

podendo ser observadas com facilidade as daninhas invasoras. Daí em diante, o processo 

precisa ser rápido e minucioso, sobretudo por estarem nas partes mais baixas da planta, 

já que a parte superior serve como barreira para a inferior de onde os controles químicos 

são insuficientes e podem apresentar esporulações ou mesmo danificações nas folhagens 

(ABRAPA, 2017).

O ovário que vai dar vida ao caroço da planta, forma-se em período que varia de 

55 a 80 dias. Durante este período, a cápsula em formato de bola cresce e as fibras úmidas 

empurram as sementes recém-formadas para fora. À medida que a bola amadurece, ela 

permanece verde. As fibras continuam a expandir-se quando há luminosidade durante três 

semanas. Por mais seis semanas as fibras ganham corpo, ficando mais grossas e 

acumulando proteção em suas paredes celulares. Dez semanas depois as fibras úmidas 

secam ao sol e as fibras caem e torcem juntas. Inicia-se então o processo de maturação ao 

qual se originará a pluma (ABRAPA, 2017).

Nesta fase a planta de algodão é desfolhada para ser colhida. A desfoliação 

(remoção das folhas) pode ser realizada por pulverização através de produtos químicos 

de valor elevado. Sem desfoliação por pulverização, o algodão deve ser escolhido à mão, 

com os trabalhadores limpando as folhas enquanto trabalham. Dado o valor elevado dos 

produtos químicos e o tempo que necessita esperar para que seja realizado a secagem das 

folhas, a maioria das plantações de algodão do Noroeste do Paraná dão início ao processo 

através da exploração do trabalho braçal.

É importante observar que mesmo quando a desfoliação é realizada por 

pulverização e a colheita feita por maquinários, como também a limpeza manual do 

maquinário (das enfardadoras) que fica repleto de fibras de algodão. Como nem todo 

algodão atinge a fase da maturidade ao mesmo tempo, a colheita que deve ser minuciosa 

é realizada por trabalho braçal. O problema é que nem mesmo o mais hábil dos 

trabalhadores, ou seu conjunto, podem colher o mar branco de algodão em tão pouco 

tempo se comparado com as máquinas (AMIPA, 2017).
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Há ainda, uma outra exceção. Se os maquinários estiverem ocupados na colheita 

da soja, como já dito, o método para se colher retorna ao modo arcaico, a utilização do 

trabalho braçal. Nessa fase utiliza-se também os detectores de umidade para garantir que 

o teor de umidade não seja superior a 12%, e que assim o algodão seja colhido e 

armazenado com “sucesso”.

É bom lembrar que hoje em dia existem maquinários que colhem, prensam, 

enfardam e depositam os fardos de algodão na mesma operação, sem parar a máquina, 

mas eles não fazem parte dos maquinários encontrados na plantação que visitamos. Em 

resumo, mesclam-se na colheita trabalhadores, tratores e colheitadeiras em um único 

espaço.

Neste caso, os trabalhadores desempenham as atividades que seriam realizados 

pelos maquinários e também as atividades ligadas a limpeza dos mesmos99. Em resumo, 

esses são os principais processos realizados na plantação do algodão, sendo realizado 

através do emprego de força de trabalho que, para dar conta de uma produção que deve 

ser realizada em larga escala, é intensificada. É sobre essas experiências que 

discorreremos a seguir.

I.V - Os trabalhadores da produção cotonicultora do Noroeste do Paraná: relações 

de trabalho mascaradas

Tendo feito essa descrição do processo de plantio do algodão, passaremos agora 

a descrever as relações de trabalho no espaço em que visitamos. Os dados apresentados 

nessa seção constituem uma das etapas de nossa pesquisa100. Nessa etapa, visitamos uma 

plantação de algodão localizada no Noroeste do estado do Paraná. A plantação de algodão 

possui uma área de mais ou menos 800 hectares, intercalando a produção de algodão com 

outras culturas. O critério de escolha das fazendas se deu de acordo com o acesso que 

tivemos nessa plantação.

99 Parte da descrição que ora fizemos foi apresentada por nós em trabalho de campo por um agrônomo que 
nos recebeu em uma das plantações de algodão, bem  como, foi descrita por um senhor que trabalha com a 
cultura de algodão há mais de 25 anos. As dúvidas que restaram foram esclarecidas através das informações 
contidas nos sites da ABRAPA, da ACOPAR e da Associação Mineira de Produção de Algodão (AMIPA).
100 Os levantamentos realizados nessa etapa da investigação foram desenvolvidos entre o ano de 2015 e 
2017.
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Nos trabalhos de campo, além de realizarmos inúmeras observações, abordamos 

os trabalhadores na plantação de algodão. Para que haja uma descrição completa e fiel de 

todos os principais acontecimentos observados, não iremos expor os nomes dos 

trabalhadores que gentilmente compartilharam suas experiências laborativas. Assim, será 

revelado apenas a idade dos trabalhadores bem como as narrativas e seus sofrimentos.

Em nosso trabalho de campo observamos relações de trabalho que aproximam-se 

de trabalhos extremamente degradados, precarizados, explorados101. A partir da visita, 

iniciamos a coleta de dados referente às legislações trabalhistas previstas na CLT, para 

compreendermos a dimensão das realidades laborais. Igualmente, buscamos compreender 

o movimento das plantações de algodão no Brasil e precisamente no Estado do Paraná, 

conforme já foi demonstrado.

Sabe-se que na atualidade é crescente a inter-relação entre os setores da 

agricultura, da indústrias e dos serviços (ANTUNES, 2016). Juntos, esses setores 

contribuem para a organização do espaço e do tempo da classe trabalhadora a partir de 

uma lógica predatória do sistema capitalista. Isso pode ser observado nas trajetórias de 

exploração nas plantações de algodão do Noroeste do Paraná. Se tomarmos a exploração 

da força de trabalho na cotonicultura, veremos que nas plantações de algodão da referida 

região o trabalho assalariado é dominante - como já esboçado, quando se fala em 

assalariado se pensa na relação de emprego, formal ou ilegal - e tem-se ampliado ao longo 

dos processos de mudanças que as cotoniculturas passaram desde as décadas finais do

século XX102.

A este novo modo de produzir nos espaços rurais e de incorporar valor introduzido 

pelo mercado mundial, acrescentam-se as novas relações de trabalho nele envolto. Fruto 

de um modo capitalista de produção organizado e transnacionalizado, a indústria da 

agricultura103, como passaremos a chamar daqui em diante, não só detêm o controle dos

101 Dialogamos com um trabalhador responsável pela produção (agrônomo) e com mais cinco trabalhadores 
que desenvolvem as atividades ligadas ao cultivo do algodão (boias frias).
102 A transformação da força de trabalho em mercadoria, indicada por Marx (2004[1867]) como própria do 
modo capitalista de produção, reduziu as atividades laborativas (trabalho) a dimensão do emprego. 
Trabalho, no âmbito deste sistema, é reduzido ao ato de vender a força de trabalho a outrem, em troca de 
um salário. É Portanto essa relação estabelecida entre o vendedor da força de trabalho (o trabalhador) e o 
comprador/tomador da força de trabalho (capitalista) uma relação de emprego. O emprego é portanto 
(observou enfaticamente a professora Aldacy Rachid Coutinho ao longo de seu curso de Fundamentos do 
Direito do Trabalho) uma relação de subordinação. Assim, ter um emprego no capitalismo não significa ter 
um trabalho.
103 Estamos seguindo os escritos de Antunes (2018) que apresenta uma concepção ampliada de indústria, 
mesmo que dela não seja extraída nenhuma mercadoria (material).
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espaços e das corporações em escala transcontinental, como também o poder sobre as 

inovações tecnológicas e científicas (LOJKINE, 1995).

Essas indústrias incorporaram (algumas mais recentemente como o caso das 

cotonicultoras do Estado do Paraná em meados de 1990, outras na década de 1950, como 

o caso das estadunidenses) a lógica predatória do modo capitalista de produção, 

demarcando novas possibilidades de exploração ao conformarem os espaços rurais (e não 

apenas eles) a ritmos de produção cada vez mais acelerados, conformando, por 

conseguinte, o tempo do trabalhador, que agora é pressionado a trabalhar no ritmo 

acelerado dos maquinários e das velozes tecnologias do século XXI (LOJKINE, 1995).

Trabalhar sob a pressão de ter que competir com os maquinários, em processos 

que eles sequer sabem operar, é a realidade que observamos nas plantações. No mar 

branco formado pelo botão da planta do algodão encontram-se os trabalhadores que dão 

corpo e sentido à produção. Movimentam-se a todo tempo, realizando as diversas 

atividades laborativas que compõem um processo de produção cotonicultora, desde a 

preparação da terra até a colheita.

Os trabalhadores da produção cotonicultora do Noroeste do estado Paraná 

compõem um total de 322 trabalhadores104. Desses, a plantação que estamos apresentando 

emprega 23105. O perfil dos trabalhadores da produção de algodão que visitamos pode ser 

descrito da seguinte maneira. Tratam-se de homens e mulheres de idade entre 22 e 47 

anos, negros e pardos106, imigrantes107 da região Nordeste, Norte e Sudeste, da própria 

região Noroeste do Paraná, e ainda de outros países, como os que são oriundos do Haiti. 

Todos os trabalhadores possuem baixas condições socioeconômicas, com baixa 

escolaridade, sendo que dois dos homens são analfabetos.

Esses trabalhadores fazem parte de uma grande leva de outros trabalhadores que, 

por não possuírem outra opção a não ser vender sua força de trabalho para outrem, seguem 

vendendo-a em busca de sobreviver (COUTINHO, 2017). Seus depoimentos demonstram 

que os salários pagos a eles são diferentes, são ordenados de acordo com o entendimento 

do capitalista. Os que trabalham e vivem na plantação (12 dos 23) recebem salários (se é

104 Dados ofertados pela ACOPAR.
105 O agrônomo que nos recebeu não se considera trabalhador, por ser “responsável” pela produção. Dado 
nosso entendimento, incluiremos ele na conta.
106 Estamos utilizando aqui a classificação do IBGE.
107 Ainda que não seja o objetivo de nossa pesquisa tratar especificamente do trabalho imigrante, devemos 
indicar um trabalhador que passa pelo processo migratório, desintegra-se de sua família, de seu lugar de 
pertencimento, ausentando-se, inclusive das vivencias cotidianas dos familiares, entre outros elementos, 
apresentados na pesquisa de Sueli de Castro Gomes (2007).
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que podemos chamar assim) que giram em torno de R$450,00 e R$500,00, definidos pela 

pesagem do montante algodão que colhem. Os que não trabalham na plantação recebem 

salários mensais de aproximadamente R$800,00 -  inferior a um salário mínimo.

Os salários são pagos de modo diferente. Os que vivem na produção (vivem alí 

por uma série de condicionantes, como impossibilidade de realizar a locação de uma 

moradia diante a burocracia exigida, e, principalmente, pelo fato de não possuem um local 

para morar) recebem menos que os que não vivem na plantação. Sabe-se que é o Estado 

quem deveria regular os salários e as jornadas de trabalho desses trabalhadores que, neste 

caso, estão à margem da legislação, isso é, não possuem carteira de trabalho assinada. 

Mas a definição das condições e dos valores pagos aos trabalhadores fica a critério dos 

proprietários da produção, que vivem no estado do Mato Grosso. Eclode daí a afirmação 

de que para a atual conformação do capitalismo, o Estado funciona como propulsor do 

capital (MASCARO, 2016).

A contribuição de Marx (ainda que ele esteja pensando no trabalho por peça) é 

nesse sentido relevante. Para ele, é natural nesse caso, que o interesse do trabalhador “seja 

o de empregar sua força de trabalho o mais intensamente possível, o que facilita ao 

capitalista a elevação do grau normal de intensidade” (MARX, 2004 [1867]: 624). Assim, 

submetem-se ao trabalho pago pelo que se colhe, o que demanda muito esforço braçal e 

ao mesmo tempo destreza.

Prolongam portanto, como observa Marx, o horário de trabalho para que possam 

atingir um peso maior no saco de algodão e assim conseguir um salário mais elevado. 

Esses salários, são pagos pelas intensas jornadas de trabalho. Como se não bastasse o 

modo degradante ditado aos trabalhadores, os capitalistas se valem da inacessibilidade de 

conhecimento dos trabalhadores para aumentar ainda mais o nível de exploração, 

elevando ao máximo o grau de produtividade e de acumulação.

Os relatos dos trabalhadores indicaram que a jornada se estende para além de oito 

horas previstas na CLT aos que trabalham com carteira assinada (a jornada de trabalho é 

de segunda a sábado, aos que vivem fora da plantação e todos os dias para os que vivem 

na plantação). Os que vivem na plantação acordam por volta das 05:30 da manhã e 

iniciam a jornada por volta das 6:00, os que não vivem na plantação chegam as 07:00 e 

permanecem, como todos os demais, até as 20:00 ou 20:30. Todos dependem de ordens 

diárias que definem o horário e os ritmos de trabalho. O relato de Bob, que não vive nas 

plantações, indicou que uma das malícias utilizadas para estender a jornada de trabalho 

dos trabalhadores é pedir ao motorista da Kombi para vir bem tarde. Com o objetivo de
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demonstrar a dimensão da precariedade mencionamos que os trabalhadores não recebem 

um diferencial pelas horas em que permanecem no transporte para o trabalho (horas in 

intinere).

Em suas palavras “quanto mais trabalha mais ganha”108. Assim, mesmo que 

dispensados às 19:00, horário combinado, eles ficam até mais tarde pois não tem outro 

meio de transporte para retornarem para seus domicílios. O percurso dos trabalhadores 

que são apanhados em uma praça da cidade gira em torno de 50 minutos (por trecho), o 

que demanda aproximadamente 1:40 hora do dia para o deslocamento para o trabalho, 

demarcando uma exploração que ocorre para além da esfera da produção.109 Não 

recebem, portanto, horas extras, horas de itinerário ou qualquer outro adicional pela carga 

horária.

Para esse grupo de trabalhadores, não existe tempo de descanso ou mesmo horário 

de almoço. Todos fazem uma pausa rápida para almoçar em conjunto e retornar ao 

trabalho. Para os que trabalham seis dias na semana, o total de horas trabalhadas 

(contando aqui com o tempo gasto no transporte) é de 96 horas semanais. Para os que 

trabalham os sete dias da semana, o total de horas trabalhadas chega a 84 horas semanais. 

A extremamente elevada jornada de trabalho desses trabalhadores, além de imoral, é 

ilegal. Isso porque o Ministério do Trabalho e Emprego regulamenta na Norma 

Regulamentadora 19, Artigo 1°, Portaria N° 3.214, 08 de junho de 1978, a não admissão 

deste tipo de pagamento, bem como jornadas excessivas.

Tal como observado na obra 12 anos de escravidão, que trata do trabalho nas 

plantações de algodão estadunidenses no século XX, ao final dessa jornada, chegam em 

casa sonolentos e exauridos (SOLOMON, 2014: 118), sem forças para realizar nenhuma 

outra atividade. É o que relata Patsey, uma das mulheres que dialogamos:

A gente chega em casa esgotada [...] eu só faço a comida pros meu 
minino, e vo descansa. Tem vez que num tem coragem nem de toma 
banho [...] Sabe quando não quer vê nem ouvi nada, é assim. [...] ai eu 
falo pros minino, a mãe que descansa, não faz baruio ein (risos). [...] É 
tanto cansaço que só a gente só que cama (PATSEY, 2016)110.

108108 Depoimento de um trabalhador com quem dialogamos durante o trabalho de campo realizado nas 
plantações de algodão no ano de 2017. Entrevistador: Flávio Ribeiro de Lima. Região Noroeste do estado 
do Paraná. Gravação de (43:12 minutos) - [Arquivo pessoal do pesquisador].
109 Lembremos que em Lefebvre (1973) é sumariamente importante observar as relações de produção e 
reprodução para além da esfera da fábrica.
110 Depoimento de uma trabalhadora com quem dialogamos durante o trabalho de campo realizado nas 
plantações de algodão no ano de 2017. Entrevistador: Flávio Ribeiro de Lima. Região Noroeste do estado 
do Paraná. Gravação de (43:12 minutos) - [Arquivo pessoal do pesquisador].
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O relato de Patsey, mãe solo de um casal de filhos, revela o quanto a jornada é 

exaustiva. Aos que ficam na plantação, precisam muitas vezes organizar equipamentos 

e/ou continuar um pouco mais o trabalho, geralmente até o sol se pôr. Henry - um outro 

trabalhador que tivemos a oportunidade de dialogar - realiza diariamente suas atividades. 

Sem muitas proteções sobre sua pele, sobre seus olhos, o boia fria, como gosta de ser 

reconhecido por seus longos 25 anos de atividade laborativa voltada a produção 

cotonicultora, passa o dia todo exposto à luz solar. Assim como os demais trabalhadores 

da plantação, Henry se levanta muito cedo “antes do sol raiar”111 como ele mesmo 

observa, terminando sua jornada quando o mesmo se põe -  o que exige o dispêndio de 

muita energia.

Deve-se indicar que o trabalho sob o sol, (que ocorre inclusive sem o uso de creme 

para proteção112, máscaras e chapéus) leva a desidratação, ao desgaste e a sujeição a 

doenças de pele, como câncer, ou mesmo à dores de cabeça e de outros membros do 

corpo. Uma condição que fere, inclusive, o inciso IV do primeiro artigo da Constituição, 

que dita, que o trabalho não pode ser destruidor da dignidade humana.

Soma-se ao desgaste o envelhecimento precoce, causado pela exposição solar. 

Outras doenças podem ser trazidas à tona se pensarmos na realidade desses trabalhadores. 

Isso porque a colheita de algodão é caracterizada por movimentos repetitivos das mãos e 

dos braços, e mal posicionamento do corpo, o que gera dores na coluna vertebral. Junto 

às exposição solar que são submetidos os trabalhadores, o cansaço os movimentos 

automatizados podem elevar o risco de acidentes (ALESSI, 1997). Deve-se acrescentar a 

inalação de produtos químicos que são utilizados constantemente, quando não são 

aplicados pelos trabalhadores, da poeira e fuligem provenientes da terra, o que gera 

problemas respiratórios à saúde do trabalhador113.

Isso pode ser observado se resgatarmos novamente a fala de Henry, que nos diz 

que não são ofertados nenhum tipo de proteção para prevenir problemas de saúde aos

111 Depoimento de um trabalhador com quem dialogamos durante o trabalho de campo realizado nas 
plantações de algodão no ano de 2017. Entrevistador: Flávio Ribeiro de Lima. Região Noroeste do estado 
do Paraná. Gravação de (43:12 minutos) - [Arquivo pessoal do pesquisador].
112 Observado o desgaste da pele, perguntamos a Solomon se o mesmo utiliza protetorjá que passa todo seu 
dia em exposição ao sol. Ele nos responde, “aqui não tem luxo não, [...] uso malemá um buné que ganhei 
num bingo” . Depoimento de um trabalhador com quem dialogamos durante o trabalho de campo realizado 
nas plantações de algodão no ano de 2017. Entrevistador: Flávio Ribeiro de Lima. Região Noroeste do 
estado do Paraná. Gravação de (5:08 minutos) - [Arquivo pessoal do pesquisador].
113 Problema trazido em questão no Relatório Final da 15° Conferência Nacional de Saúde sediada em 
Brasília.
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trabalhadores. Henry nos relata que o “único que usa máscara” é o trabalhador que ocupa 

a posição de agrônomo, tratado por eles como “chefe”.

Os maquinários não possuem estrutura de proteção (cabines). A ausência desse 

equipamento pode gerar mortes em casos de capotamento, aprisionamento, tombamento, 

ou escorregamento, havendo nesses casos, grande possibilidade dos trabalhadores irem a 

óbito, conforme constatam Yamashita e Corrêa (2003). A inserção dos maquinários na 

produção cotonicultora que começou a ser realizada a partir dos anos 1990 e 2000 gerou 

mudanças nas relações de trabalho no estado do Paraná. Houve, por um lado, a diminuição 

dos postos de trabalho, e por outro, a intensificação das atividades laborativas, que agora 

circunscrevem-se nos moldes das atividades flexibilizadas (YAMASHITA & CORREA, 

2003).

Com a diminuição dos postos de trabalho na colheita manual os trabalhadores 

passam a realizar atividades laborais que eram desenvolvidas por muitos outros “boias 

frias”. Ao recuperar um pouco da história das plantações de algodão em que trabalhou, 

Henry lembra que “antigamente os caminhão vinha lotado, as veis não tinha banco, vinha 

sentado no chão. [...] tinha época que incostava 3, 4 ônibus ai e decia um bando de peão 

pra colhe o algodão”.

Um dado interessante de indicar é que na atualidade aproximadamente 31,6% da 

colheita de algodão no Brasil é realizada por trabalho braçal (ABRAPA, 2017). Os 

maquinários passam a ser utilizados em áreas regulares (superfícies planas), e ao 

trabalhador resta o trabalho braçal, em condições adversas, as quais nem mesmo os 

maquinários podem realizá-las (ALESSI, 1997). Aos trabalhadores que se dedicam a 

cotonicultura, restam postos de trabalho que exigem muito esforço físico e que os 

colocam em condições adversas para sua saúde. Tratam-se de atividades laborais que são 

aparentemente leves, mas é realmente um peso e um sofrimento, que podem ser 

observados mais a fundo. Como nos enfatiza Bob, “esse trabalho não é pra qualquer um 

não viu, parece facin, mas tem que se forte”.

Ritmos acelerados e muito esforço físico demarcam o trabalho nas plantações. Ao 

que pudemos observar, existem várias atividades laborais no plantio que são realizadas 

sem a utilização dos maquinários. Além de todas as atividades que realizam diretamente 

na plantação de algodão, os trabalhadores são submetidos à limpeza dos maquinários, das 

peças para a colheita, a embalar o algodão em sacos, etc. As necessidades fisiológicas 

precisam ser reguladas de acordo com a autorização de saída da plantação, o que gera 

grande desconforto nos trabalhadores, que preferem não beber água para não ter que ir ao
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banheiro situado no local de moradia dos trabalhadores que vivem na plantação, ou seja, 

afastado do espaço que trabalham por até 2km distância.

No que tange à observação sobre as condições de moradia dos trabalhadores que 

vivem na plantação, elas são de fato precárias. Além das irregularidades observadas nas 

condições de trabalho, os trabalhadores são sujeitados a dormir em conjunto, em uma 

casa de madeira antiga, que aparentemente estava condenada pelo tempo, tudo isso sobre 

o pretexto de que esses trabalhadores “não pagam aluguel”114. Também observamos em 

campo que, ainda que em condições questionáveis, são oferecidos aos trabalhadores: 

água, um frigobar para conservar os alimentos e forno micro-ondas para aquece-los115.

Em relação às resistências, nos parece que são poucas as insurgências registradas 

nas plantações. Como relatam os trabalhadores, os que se colocam em desacordo com os 

produtores são dispensados e ameaçados, despertando o medo nos demais e 

impossibilitando as resistências. Há de se registrar também que entramos em contato com 

vários dos sindicatos rurais dos municípios em que existem plantações de algodão e 

nenhum deles registra a presença de trabalhadores nessa produção.

Constata-se ainda que havia uma criança (Anne), filha de um casal que vivia na 

plantação. No momento em que permanecemos na plantação, a criança de 

aproximadamente 12 anos não estava trabalhando, porém poderia ser um ato de momento. 

Infelizmente também não questionamos, na ocasião, a condição escolar da mesma. Os 

trabalhadores que desenvolvem as atividades laborais na plantação em que visitamos 

estão condicionados a vender sua força de trabalho cada vez mais próximos a condições 

da escravidão moderna e, dado a baixa remuneração que recebem, a viverem na pobreza 

absoluta.

Sabe-se que as transformações na base agrária brasileira que, como expostas ao 

longo deste capítulo, se deram em decorrência de uma série de fatores já  apresentados, 

levaram os trabalhadores a renderem-se às condições impostas pelo capital, que inseriu a 

vida cotidiana na lógica produtiva, na qual o movimento das práticas sociais destes 

trabalhadores é realizado nas margens tanto do ponto de vista das relações contratuais 

ilegais, quanto do ponto de vista da configuração espacial (segregação) a qual estão 

submetidos, em uma regulação que é realizada na esfera do capital.

114 Depoimento de um trabalhador agrônomo com quem dialogamos durante o trabalho de campo realizado 
nas plantações de algodão no ano de 2017. Entrevistador: Flávio Ribeiro de Lima. Região Noroeste do 
estado do Paraná. Esse diálogo não possui gravação.
115 Esses equipamentos foram constados no “escritório” da plantação. Não tivemos a oportunidade de 
adentrar o local de moradia para saber se havia os mesmos equipamentos.
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I.VI - O Movimento da pós-produção

Todas as tendências esboçadas nessa seção referem-se as condições brutais de 

realizar atividades laborais na cadeia têxtil de produção do Noroeste do estado do Paraná. 

Para além da exploração dos recursos naturais há nesses espaços um processo de 

exploração da força de trabalho que preserva em si as velhas formas (que de certo modo 

não são tão velhas assim) de efetivar a acumulação de mais-valia e que ao mesmo tempo 

conduz os trabalhadores para novos modos de efetivar essa exploração.

Nesses espaços, a expropriação da terra, a erosão do solo e a extração incontrolada 

de recursos naturais tem deixado uma vala de enormes proporções nas paisagens de todo 

o mundo e em alguns casos tem provocado a destruição irreversível daqueles valores de 

uso necessários para a sobrevivência humana (HARVEY, 2015: 251). A irregularidade 

da produção de algodão, no que diz respeito a fatores pedológicos, climáticos e trópicos, 

determinam o método comercial nele empregado: as compras de algodão se fazem, em 

grande medida, à distância e com antecedência, o que requer garantia contra as 

eventualidades (pragas), ou eventos climáticos (em geral realizada pela indústria 

financeira). Isso nos leva a indicar que os elementos físicos e climáticos possuem 

pronunciada influência sobre a organização da produção cotonicultora.

Como o algodão é matéria prima basilar dessa indústria têxtil e a China é 

responsável por mais de 70% da produção têxtil mundial e 20% da produção cotonicultura 

mundial, ela necessita, desde o início dessa ascensão, negociar o algodão que é produzido 

fora de seu território (CI, 2017). Desde o século XXI, a China tem apresentado índices de 

crescimento produtivo elevado, com uma participação de 36% da produção têxtil, o que 

a fez, ainda em 2010, elevar-se ao posto de primeira colocada entre todos os países 

importadores de algodão do globo. Esses índices viriam a aumentar nos anos seguintes 

(CHAN, 2001).

Por essa característica, as negociações são realizadas por meio de intermediários, 

nada menos que seis ou sete agentes (corretores, vendedores, cultivadores, fiadores). Isso 

faz onerar o produto de comissões, favorecendo, inclusive a especulação. Assim, o 

mercado chinês é, na atualidade, responsável por regular os índices da cadeia global de 

valor (mais informações a esse respeito serão apresentadas no capítulo II), ditando os 

valores, taxas e impostos na praça reguladora (GOTO, 2011).
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O bem aparelhado mercado chinês não é apenas um mercado de exportação. Ele 

é responsável também por produzir e exportar em seu parque industrial de mais de 30 mil 

indústrias têxteis 64,2%116 do total de tecidos para confecção para os outros países do 

globo117. Por lá passam as exportações destinadas a Europa, Estados Unidos, ao Peru e 

ao Brasil, onde serão transformados, na condição de mercadorias, em um movimento, 

esboçado nos mapas a seguir, onde podem ser observados os países produtores e os países 

exportadores de algodão e, ao mesmo tempo, os países produtores e importadores do 

tecido (matéria prima) para a confecção.

Mapa 5 - Produção e exportação do algodão em 2017 - principais países.

_____ ______ ___ _ Contentmay not reflect National Geographie s current map policy. Sources: National Geographic. Esn, DeLorme.
HERE. UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI. NRCAN. GEBCO. NOAA. increment P Corp.
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--------► Direção da produção de algodão brasileira
Elaboração:

L im a  c B u ffo n  (2017).

Fonte: Cotton Incorporated, 2017.

116 Tendo realizado todo o processo de produção através da exploração da força de trabalho em graus 
degradantes, a fibra do algodão segue para o processo de tecelagem. Esta etapa, que consiste na 
transformação das fibras em fios, é realizada na atualidade por maquinários que fazem todo o trabalho de 
filamento (junção dos fios em continuidade), de carding (remoção das impurezas), penteação dos fios e o 
roving (torcer os fios ao ponto de mantê-los unidos). Uma vez concluído esse processo, o tecido pronto 
avança para a tecelagem e em seguida o tingimento, com a utilização de corantes ou técnicas de impressão. 
Antes que ele possa ser transformado em têxteis úteis, ele deve ser limpo. Primeiro, é tratado com água 
sanitária para purificar a cor da base. Em seguida, é tratada com uma variedade de produtos químicos e 
produtos de limpeza para remover óleos, cera e outros elementos que ocorrem naturalmente na maioria das 
fibras. Finalmente, está pronto para ser enviado para fabricantes de roupas e têxteis (ABRAPA, 2017).
117 Dados do CI indicam que o país produziu mais de 100 bilhões de confecções em 2016.
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Como pode ser visto nos Mapas 05, o principal parceiro comercial brasileiro da 

produção de algodão é a China. Dados da ABRAPA demonstram que em 2017, as vendas 

externas do algodão brasileiro, alusivas à safra 2016/2017, ficaram em torno de 63,9% do 

total produzido no país, um montante de 200 milhões de toneladas, totalizando o valor de 

U$D 322 bilhões (SINDA-ABRAPA, 2018). Deste total, 63,9% foram negociados com a 

China.

Fonte: Cotton Incorporated, 2017.

Como pode ser visto no mapa exposto, a China é também o principal parceiro 

comercial no que diz respeito a importação dos tecidos utilizados para fabricação de 

confecções na indústria têxtil brasileira. De acordo com o pesquisa conjuntural da ABIT, 

publicada em maio de 2017, o Brasil importou em 2017, um montante de 16.5 mil 

toneladas de tecido de algodão, sendo que 74% deste montante vieram da China (ABIT, 

2017). Ou seja, parte da produção de algodão brasileira é exportada, transformada em 

matéria-prima (tecido) e importada para que seja realizada a produção têxtil nesse país.

À transformação realizada “pelo homem das matérias-primas que lhe são 

oferecidas pela natureza, dá-se o nome de indústria” tal como lembra Delgado de 

Carvalho (CARVALHO, 1943, 279). O autor define a indústria como um conjunto de
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atividades dos processos e artes, que aplicados à produção da riqueza, transformam a 

matéria prima oferecida ao homem pela natureza. Etimologicamente o termo indica 

habilidade e destreza (CARVALHO, 1943, 285). Podem ser classificadas em indústrias 

fabris, indústrias extrativas, industrias agropecuárias, de transportes e comunicação e 

comerciais e a indústria têxtil.

Antes mesmo de adentrarmos na descrição da indústria têxtil propriamente dita, 

como faremos no próximo capítulo, abordaremos a importância dos transportes para essa 

cadeia, pois, como lembra Milton Santos, não basta apenas produzir, é preciso transportar. 

Sabemos que não é esse nosso objetivo, mas é preciso indicar essa indústria como sendo 

elementar para ligação entre os momentos que conformam a cadeia têxtil de produção.

A interpretação de Marx, para quem o transporte sempre foi uma condição geral 

da produção, é fundamental para que se compreenda sua importância para a cadeia têxtil 

de produção. Segundo suas postulações, a circulação efetiva das mercadorias no espaço 

se identifica com o seu transporte (MARX, 2017 [1894). Mais que isso, sua importância 

está diretamente ligada com a produção e com a (re)produção do espaço geográfico, 

principalmente após os processos de aceleração das velocidades e da capacidade de 

transporte em prol da acumulação capital, ou seja, a redução do tempo de circulação das 

mercadorias torna-se um imperativo para a (re)produção do capital.

Como vimos, o capitalismo requer reduções eternas do custo e do tempo de 

movimento tanto da produção quando da realização da mercadoria, o que passa pela 

circulação de uma forma mais totalizadora, ou se preferir, pela geografia dos transportes 

(SILVEIRA, 2011: 21). Numa perspectiva geográfica, os transportes assumem um papel 

destacável na interpretação das inter-relações físicas e socioeconômicas entre sujeitos em 

diferentes níveis e dimensões (SILVEIRA, 2011: 38). Tocam em elementos como a 

distância, a velocidade, as redes, os fluxos.

De modo bem fundamentado, Lencioni (1996) nos indica que a expansão da rede 

rodoviária no Brasil foi um dos fatores que diluiu distâncias e redefiniu o espaço (e o 

tempo). Para a autora, a redefinição deste espaço “foi fundamental no sentido de se opor 

às porosidades havidas na reprodução do capital por contrarestar as possibilidades de 

desvalorização do capital imposto pelo tempo de circulação” (LENCIONI, 1996: 88).

No contexto da cadeia têxtil que estamos a pesquisar, ela é responsável por 

deslocar a produção de algodão para as indústrias realizarem o processo de 

beneficiamento, o que pode ocorrer em uma escala regional, nacional ou ainda 

intercontinental, tal como ocorre com a maioria da produção de algodão paranaense que
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é transportado para a China. São responsáveis ainda pelo movimento de retorno dessas 

mercadorias em forma de tecido, e num movimento contínuo, de deslocar as produções 

de um lado para outro, seja na esfera da indústria em suas fases de terceirização, seja na 

fase de comercialização, através dos polos que serão descritos a seguir.

O setor econômico dos transportes é, portanto, independente e ao mesmo tempo 

imbricado (complementar) nas relações de produção da cadeia têxtil em questão. Sem 

este setor, não há movimento de circulação das mercadorias (MARX, 2017[1894]). Ele é 

responsável pelo dinamismo e pela eficiência da cadeia, que se encontra cada vez mais 

fragmentada. Igualmente a todos os outros momentos, emprega milhares de 

trabalhadores, que se deslocam, na maioria das vezes com caminhão próprio, que é 

fretado, madrugada a fora, pelas estradas do Brasil - obviamente não é apenas o transporte 

no modal rodoviário e que é utilizado, existem outros modais como o ferroviário, o 

marítimo e o aéreo, porém o transporte rodoviários é o mais utilizado).

Tendo apresentado a importância dos transportes como setor econômico dos 

transportes, avançaremos ao próximo capítulo expondo o segundo momento da cadeia 

têxtil de produção, que é a indústria têxtil.
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CAPÍTULO II 

Trajetórias da produção e do trabalho na indústria têxtil, o segundo 

momento da cadeia têxtil de produção

“As vezes quando não recebe ela chora”118

A relevância da indústria têxtil para a compreensão do modo capitalista de 

produção está presente nos estudos científicos desde muito cedo. Isso porque a produção 

têxtil acompanha o desenvolvimento das forças produtivas do modo capitalista de 

produção, transformando suas bases organizacionais em diferentes temporalidades ao 

longo do globo. A produção têxtil brasileira acompanha, conjuntamente, essa história de 

transformações da produção têxtil que ocorre em escala mundial.

Como há muitas outras indústrias presentes na esfera terrestre, sua história é 

traçada por modificações nos processos produtivos, como a incorporação de máquinas, 

as mudanças nas estruturas hierárquicas, os novos regimentos de qualificação dos 

trabalhadores, as novas técnicas organizacionais, são expressão deste novo momento.119 

O caráter dessas transformações acompanha também um processo de dispersão 

geográfica, ao qual a planta industrial altera suas bases, extrapolando as produções para 

além de seus limites espaciais, através das práticas de subcontratação e de terceirização.

Trata-se de uma história moldada como resultado de uma articulação entre espaço 

e tempo, cujo movimento é comandado por leis que regem o modo capitalista de 

produção. Esses processos foram e seguem sendo analisados inúmeras vezes por 

economistas, sociólogos, antropólogos e outros cientistas, que em diferentes chaves 

tentam abordar a questão da indústria têxtil na compreensão do real concreto, o que indica 

que eles podem ser analisados sob várias perspectivas, em diferentes olhares. O nosso é 

o de quem compreende que sua constituição ocorre em níveis e escalas diferentes, como 

fruto de uma combinação das forças produtivas que movem a sociedade, assim como pela

118 Depoimento da filha de uma trabalhadora terceirizada realizado durante o diálogo que estabelecemos 
com sua mãe. Trata-se de um trabalho de campo que realizamos nos domicílios das trabalhadoras 
subcontratadas no ano de 2017. Entrevistador: Flávio Ribeiro de Lima. Região Noroeste do estado do 
Paraná. Esse diálogo não foi gravado.
119 Trata-se de uma avaliação realizada pela professora Liana Carleial em sua obra Redes industriais de 
subcontratação: um enfoque de sistemas nacionais de inovação: um estudo das industrias eletroeletrônica, 
metalmecânica e de confecções da Região Metropolitana de Curitiba (2001).
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influência de atores políticos, sociais e econômicos que o envolvem. Ao interpretarmos 

essas transformações partindo das características econômicas do modo capitalista de 

produção pensamos em atualizar o debate ao ponto de problematizar algumas questões 

sobre a atual configuração da indústria na contemporaneidade.

A indústria têxtil, ainda que considerada o núcleo central de uma cadeia têxtil de 

produção, é apenas um dos diferentes momentos que compõem esse elo. Ela é formada 

por segmentos, que podem envolver diversas etapas, que vão desde a fiação de fibras, o 

beneficiamento, a tecelagem, a tinturaria, o acabamento de fios e tecido, a expedição e a 

costura. Neste capítulo nos ateremos apenas ao processo de confecção da indústria têxtil, 

que envolve a expedição, a costura e os processos derivativos, compreendendo que esse 

momento é elucidativo de outros que se ocupam a indústria têxtil que compõem uma 

cadeia têxtil de produção.

Assim, nos dedicaremos a compreender a situação de exploração a que submetem- 

se os trabalhadores que trabalham para a indústria têxtil situada na região Noroeste do 

estado do Paraná. Para que essa análise seja possível, realizamos um estudo de caso por 

meio de diversos trabalhos de campo em indústrias têxteis, espaços domiciliares, polo de 

confecções, galpões terceirizados de confecções (facções), todos no Noroeste do estado 

do Paraná. Em todos estes espaços encontram-se trabalhadoras (grande maioria mulheres) 

que em diferentes modalidades atuam como propulsoras e difusoras de um amplo ciclo 

produtivo que, como dissemos, inicia-se com as plantações de algodão e em outros 

processos que passam, necessariamente pela indústria têxtil.

Nossa hipótese é de que as transformações pelas quais tem passado o mundo do 

trabalho exigiu novas maneiras de organizar a economia, a política e a sociedade, 

reordenando de modo significativo os métodos produtivos e por consequência a 

espacialização organizacional da indústria, que produz para além de seus limites 

espaciais, através das práticas de subcontratação e de terceirização - da cadeia têxtil de 

produção. Nesse movimento, o espaço aparece como um elemento ativo, já  que serve 

como condição e meio para que essas transformações sem efetivadas em múltiplas 

escalas, homogeneizando-o.

Pretende-se, através de uma análise horizontal e ao mesmo tempo vertical, analisar 

em detalhes como tais transformações afetaram as relações de trabalho dentro e fora dos 

espaços produtivos industriais. De fato as transformações pelas quais passaram a indústria 

ao longo do desenvolvimento do sistema capitalista ocupa um espaço privilegiado nesse 

capítulo. Isso porque esse ramo da indústria apareceu como gênese da materialidade e das
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transformações que se deram em diferentes níveis, escalas e temporalidades. Para que 

essa tarefa seja realizada faz-se necessário uma breve volta aos processos históricos que 

sedimentaram a construção da indústria têxtil em escala mundial até os dias atuais. 

Comecemos então apresentando esses antecedentes históricos.

II. I -  Breves antecedentes históricos da indústria têxtil

Vem sendo apontado em grande maioria dos estudos que se ocupam da temática 

do mundo do trabalho as profundas transformações que os processos desencadeados, 

principalmente a partir da década de 1970, provocam na organização do trabalho. Mas, 

na verdade, esses processos de reorganização do trabalho remontam a uma temporalidade 

que antecede os processos que vão desencadear as transformações na segunda metade do 

século XX.

O desenvolvimento das forças produtivas romperam com as antigas relações de 

produção. Precisamente entre os séculos XV e XVI, ocorreu uma mudança no caráter das 

trocas das mercadorias que eram produzidas, ao qual o valor de troca de caráter 

mercadológico passa a ser fundante120. Primeiramente, a seda perde sua importância, 

devido a limitação de sua comercialização. Neste movimento, a fibra do algodão, que era 

utilizada para a produção de têxteis mobilares, ascende e passa a ser utilizado na 

fabricação de confecções na indústria têxtil. Alteram-se também, os laços de 

comercialização, porém as normas para a produção permanecem via de regra, as mesmas.

No século XVII, vai se configurar a indústria têxtil tal como segue em sua base 

até os dias atuais, com o advento da Revolução Industrial. Para fornecer uma visão 

histórica desse processo, deve-se estender o escopo de nosso estudo e estudar a Grã- 

Bretanha deste período, berço dessa revolução. Data-se então o início a um movimento 

que traria mudanças extremas nas bases materiais, movimento este alterou por completo 

a dinâmica espaço-temporal da produção de confecções, e que podem inclusive, explicar 

elementos que a sedimentam nos dias atuais.

Para compreendê-lo, argumentaremos, seguindo os preceitos de Karl Polanyi 

(1992[1957]),121 que não há uma causa isolada que tenha desencadeado uma série de

120 Avaliação do professor Paulo César Xavier Pereira em sua palestra proferida no III Simpósio 
Internacional Metropolização do Espaço, Gestão Territorial e Relação Urbano-Rural, sediado no Rio de 
Janeiro, em outubro de 2016.
121 A influente obra The great transformation: the political and economic origins o f  our time do economista 
Karl Polanyi (1992[1944]), é, certamente um manual de referência para quem precisa compreender o
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processos que as sociedades experimentaram com o início da Revolução Industrial desde 

o fim do século XVII e o início do século XVIII, a qual a indústria têxtil foi uma das 

principais nesse movimento de transformações radicais que entraram em curso, e sim, 

vários processos. Para citar os mais emblemáticos, é essencial descrever, primeiramente, 

as inovações maquinarias que contribuem para que possamos compreender o movimento 

de transformação das sociedades.

Dentre as implicações advindas dessas invenções, mencionam-se a substituição 

da produção manual realizada em pequena escala para a produção mecanizada em maior 

escala (ARENDT, 2015: 186). Neste momento, os espaços industriais apresentavam-se 

como pequenas oficinas, o que viria a ser alterado, tal como problematiza Karl Polanyi 

ao lembrar que a utilização de maquinários numa sociedade agrária e que realizava 

comercializações a níveis locais, não poderia deixar de produzir efeitos complexos 

(POLANYI, 1992[1957]). Elas culminaram no desenvolvimento da indústria têxtil e 

consecutivamente da indústria do algodão, dado que essa matéria prima tornou-se a mais 

utilizada ao substituir a seda.

A partir do momento em que as máquinas e instalações de oficinas complexas 

passaram a ser usadas na produção no quadro de uma sociedade comercial, a ideia de um 

sistema de mercado autorregulado estava destinada a tomar forma, isto é, ganha corpo o 

estabelecimento de uma economia de mercado (POLANYI, 1992[1957]). Mas o anuncio 

dessas inovações não insinuaram em nenhum momento que o homem seria parcialmente 

deixado de lado com essa produção. Esse movimento revelou-se financeiramente 

vantajosa para a burguesia, que aumentou a concentração de renda e capital 

exponencialmente durante os anos iniciais da Revolução Industrial, tal como adverte 

Marx (2004[1867]). Segundo o autor, foi durante o período mais ativo da Revolução 

Industrial, entre 1790 e 1850, ao qual o mundo do trabalho passa a ser regido por normas 

de ordem coletivas, que se elevaram os níveis de exploração da força de trabalho.

Em resumo, autores de todas as tendências e partidos, conservadores e liberais, 

capitalistas e socialistas, referem-se em termos invariáveis às condições sociais durante a 

Revolução Industrial, descrevendo-as como verdadeiros abismos de degradação humana. 

Porém, deve-se elencar a Marx (e a Engels) o mérito de avaliar essas mudanças em curso

funcionamento do mercado desde os primórdios até a primeira fase da globalização. Polanyi contrasta, num 
método autêntico, o liberalismo de mercado como com sua leitura marxista, dizendo que em certo sentido, 
ambas interpretações sustentam posições idênticas. Ao longo de sua exposição, o autor demonstra quais 
são os perigos que enfrenta o capital ao seguir o caminho do liberalismo, que tende a explorar os elementos 
que são basilares para sua sedimentação, a dizer, terra, trabalho e dinheiro.
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no avançar dos processos que constituíram a Revolução Industrial no século XIX em uma 

chave crítica radical, que não apenas desmascarava essas condições, tal como faziam os 

já mencionados economias burgueses ou os socialistas “utópicos”, como também 

apresentavam elementos para transforma-la. As ideias de Marx e de Engels são basilares 

para que possamos compreender não apenas a constituição da indústria têxtil ao longo 

dos processos históricos que sedimentam o modo capitalista de produção como também 

para que possamos compreender a dinâmica de um sistema que alterou profundamente 

suas bases.

Em especial, o mérito de Marx consiste em demonstrar que a liberalização do 

mercado, combinado com o aumento do consumo que é, em certa medida, comandando 

pela diminuição dos preços dos produtos, não produziria uma sociedade harmoniosa, tal 

como observava na Grã-Bretanha do século XIX. Para analisar essa questão, Marx parte 

do pressuposto de que a exploração desavergonhada do homem pelo homem (quer dizer, 

a exploração da força de trabalho dos trabalhadores pela burguesia), ampliam a mais-valia 

e eleva o aumento concentração de riqueza e de renda e por consequência as 

desigualdades sociais (MARX, 2004[1867]).

As consequências que resultam dessas transformações, são tão complexas que a 

organização espacial das indústrias passam a ser concebidas de modo a aumentar a 

produtividade, a geração de mais-valia e o lucro através da exploração da força de 

trabalho (MARX, 2004[1867]). E novamente é preciso registrar outro fator geográfico. A 

organização espacial das indústrias, que apresentavam-se como quebra-cabeças 

descontínuos, dado que ocupavam vários imóveis em diferentes áreas das cidades, passa 

a ser concebida de uma nova maneira, em função de aumentar os níveis de acumulação122.

Se nos basearmos nos escritos de Prost (1987) para avaliarmos as mudanças que 

ocorreram no plano do espaço, veremos que nos anos finais do século XIX, são alteradas 

a natureza espacial da acumulação. O espaço industrial passa se separado do tecido 

urbano (PROST, 1987: 32) o que levou ao controle da entrada e da saída dos 

trabalhadores. Impõem-se, inclusive, os zoneamentos, que vão dissociar as zonas 

industriais das zonas residenciais, levando o tecido urbano a se tornar homogêneo. É o 

que se vê nos escritos de Prost, quando descreve a Paris do início do século XX (PROST, 

1987: 32-36).

122 Faz-se necessário destacar que as transformações pelas quais passaram as cidades ao longo dos séculos 
XIX e XX foram estudadas em detalhes por farta bibliografia.
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Em suas descrições é possível identificar facilmente que os locais de trabalho já 

não são mais os da vida doméstica como experimentado antes. Já não se trabalha mais 

nos espaços domiciliares, já não se reside mais nos espaços laborativos. O que Prost 

(1987) observou, e que é cada vez mais perceptível nas cidades, é um movimento de 

trabalhadores se deslocando, diariamente, em um ritmo cada vez mais acelerado dos seus 

locais de moradia para seus locais de trabalho, e vice-versa.

Neste caminho de (re)formatação do espaço urbano (comandado pela lógica do 

capital por excelência), os transportes vão assumir uma ligação entre esses dois espaços, 

e ao mesmo tempo, a necessidade de algumas retificações no espaço, tal como fora 

realizado no (re)planejamento dos bulevares parisienses (PROST, 1987: 18). Ocorre 

também, no mesmo período, um movimento de separação e especialização dos espaços 

laborativos.

Já no século XX, a estrutura industrial passa a ser concebida por imposições do 

processo produtivo, levando o trabalhador a realizar operações especializadas, onde eram 

designados os lugares de cada operário. Assim, reforçam-se o controle da fiscalização 

sobre o espaço e o tempo, principalmente com a difusão do taylorismo, a qual o cartão 

ponto, os relógios pontos, a cronometragem e os sistemas de remuneração por 

produtividade vão ser definitivos (PROST, 1987). Há portanto a continuidade da 

separação dos espaços laborativos que por sua vez vão intensificar os ritmos de trabalho, 

provocando, inclusive, profundas transformações nas vivências cotidianas dos 

trabalhadores, isto é, novos comportamentos dentro e fora das industrias.

Não por acaso Lefebvre, autor francês que não apenas estudou mas experienciou 

essa organização espacial e produtiva que descreve Prost (1987), nos advertiu em 1973 

que as relações de exploração entre as diferentes classes (aqueles que decidem e aqueles 

que executam nos termos do autor) podem se perpetuar além das unidades de produção 

(LEFEBVRE, 1973: 58). Tais processos que se realizam separadamente e são, ao mesmo 

tempo, contínuos, tornam-se mais complexos no século XX e XXI. Eles contribuem para 

explicar o princípio da divisão do trabalho, um dos fatores mais importantes oriundo da 

Revolução Industrial.

Esses aspectos deram surgimento a um capitalismo que “chegou sem se fazer 

anunciar” (POLANYI, 1992[1957]: 148) e contribuem para a configuração da indústria 

têxtil, tal como se organiza na contemporaneidade. Neste sentido, é importante que se 

registre as indicações de Lefebvre (1999) que considerara a “sociedade urbana” como a 

“sociedade que nasce da industrialização” (LEFEBVRE, 1999: 13).
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Semelhante a Lefebvre (1999), Harvey (1982) constata que “o advento do sistema 

fabril exigiu uma extraordinária adaptação da vida social. Ele transformou o camponês e 

o artesão independente num mero dente de engrenagem de produção de mais-valia” O 

trabalhador tornou-se uma “coisa”, um mero “fator de produção” a ser usado no processo 

de produção segundo os desejos do capitalista.” (HARVEY, 1982: 21).

Todos estes processos parecem ter exacerbado a luta de classes (entre capitalistas 

e classe trabalhadora), por terem feito surgir formas de organização produtiva muito mais 

intensivas nas sociedades urbanas. De modo resumido, podem ser trazidos para o debate 

as indicações de István Mészáros sobre a produção industrial em geral no período que 

compreende o modo capitalista de produção, que efetiva as transformações de fato. Sobre 

isso, o autor indica que o que se assistiu, principalmente nos últimos três séculos, foram 

elementos de triunfo da conversão máxima do trabalho em mais-valia (absoluta e relativa) 

sob um modo de produção que exerce a compulsão de extrair a força de trabalho de uma 

maneira mais produtiva e portanto mais intensa (MÉSZÁROS, 2014).

Para tanto, vale-se da exploração dessa força de trabalho, através da intensidade 

crescente, de uma dominação que se efetivou em grande medida através da divisão técnica 

e social do trabalho e escala internacional (MÉSZÁROS, 2014). Tendo descrito esses 

antecedentes históricos da indústria têxtil, bem como as principais transformações 

passaremos a descrever no item seguinte os processos que sedimentam a indústria têxtil 

brasileira em meio a esse turbilhão de transformações.

II. II -  Antecedentes históricos da indústria têxtil brasileira sob a égide das 

transformações do modo capitalista de produção

Como todos os ramos da indústria brasileira, a têxtil tem acompanhado o 

movimento, sobretudo em um cenário mais recente, das transformações no processo 

produtivo, organizacional e espacial introduzidos pelo desenvolvimento das forças 

produtivas em escala mundial (JINKINGS & AMORIN, 2006). Deste modo, para 

compreender a configuração da indústria têxtil brasileira nos dias atuais, é preciso 

recordar as tendências de mudanças que ocorreram no funcionamento desde os períodos 

do Brasil República, mesmo que brevemente, mas principalmente as particularidades 

experimentadas durante as últimas três décadas do século XX -  o esforço que se faz neste 

item.
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Os processos históricos que sedimentam a indústria têxtil constituem-se de uma 

pequena síntese da história mundial. Eles podem ser distinguidos em cinco estágios123. O 

primeiro é a fase pré-industrial (século XVIII), em que a indústria têxtil foi organizada 

pelos imigrantes portugueses no período colonial, estágio pelo qual o país assistiu a 

proibição da instalação de indústrias em seu território, sendo que o país exportava 

matérias primas (CARVALHO, 1935).

O segundo estágio é a fase de transição (século XIX), em que há um processo de 

crescimento urbano e implementação das primeiras indústrias, dado que a legislação é 

alterada e abrem-se possibilidades de comercialização entre países. Diversas fábricas 

têxteis são inauguradas primeiramente no Nordeste do país, que detinha força de trabalho 

escrava, matéria prima abundante e fontes hidráulicas de energia, concentrando-se, em 

um segundo momento, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e em São Paulo 

(CARVALHO, 1935).

Neste período a produção têxtil era responsável por 60% do capital total do país. 

(CARVALHO, 1935: 282). A produção de algodão, predominante no país, passa a ser 

exportada para outros países que produziam confecções naquele momento, sendo a Grã- 

Bretanha um dos exemplos. O terceiro estágio de industrialização propriamente dito tem 

início nos anos iniciais do século XX e se estende até a década de 1955. Esse estágio é 

marcado pela constituição da indústria têxtil brasileira, momento no qual a abertura das 

negociações comerciais incidiram sobre diversos ramos da indústria brasileira, entre elas, 

a têxtil, a de algodão e a de café (CARVALHO, 1935).

Em termos estruturais, o surgimento de indústrias no país esteve condicionado a 

fatores como a abundância de matérias primas, a força de trabalho disponível, que era 

composta por trabalhadores qualificados (imigração estrangeira) e desqualificados - havia 

uma reserva de mão de obra que não tinha sido absorvida pelo mercado desde a abolição 

da escravatura - uma dualidade que viria, inclusive, gerar conflitos anos depois 

(CARVALHO, 1935). Naquele período surgem também as primeiras leis voltadas à 

regulamentar as relações trabalhistas, tal como a lei sobre a sindicalização de 1906, que 

incentivava a negociação entre as classes, favorecendo a organização coletiva dos 

trabalhadores em busca da expansão de direitos trabalhistas (GODINHO, 2007).

Em termos produtivos, o início da primeira Guerra mundial (1914-1918) demarca 

um momento que foi o de desaceleração no crescimento da indústria têxtil, causado

123 Os três primeiros estágios foram definidos por Delgado de Carvalho e os últimos, foram identificados 
por nós.
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principalmente pela dificuldade de negociações entre os países que não faziam fronteira 

com o Brasil, o que levou ao fortalecimento do consumo interno de um mercado que 

apresentava-se em expansão. Essa constante se manteve até meados da década de 1920, 

já que as bolhas dos ativos imobiliários que explodiram em 1928 nos Estados Unidos 

levaram ao colapso em 1929, a grande crise, que afetara a produção em diversos países 

da esfera terrestre (HARVEY, 2010: 54).

Trata-se de uma crise que afetou diretamente a dimensão da realização do capital 

(indiretamente as outras dimensões: produção, distribuição) em níveis de produção e de 

consumo realmente baixos (MESZAROS, 2014: 28). Para além de golpear o comércio 

internacional, o Crash da Bolsa de Valores de Wall Street produziu níveis de desigualdade 

elevados e desemprego em massa (PIKETTY, 2013: 172-174). Contrastando com os anos 

anteriores, a década de 1930 representaria o crescimento para o setor têxtil brasileiro.

Sob a lógica das motivações governamentais brasileiras assistidas com as políticas 

implementadas pelo primeiro governo de Getúlio Vargas (1930-1934), a produção 

industrial, precisamente a têxtil, desponta no país. O intervencionismo estatal, que tinha 

como objetivo industrializar todas as regiões do Brasil - que possuía até então uma 

economia em ilhas, os denominados arquipélagos regionais -, ao mesmo tempo em que 

construía infraestruturas para o deslocamento e o escoamento da produção fornecia 

insumos para as construções imobiliárias (PINTO, 2007: 48-52).

A produção têxtil é favorecida também com a Segunda Guerra Mundial (1939-

1945), que exigiu participação militar da população dos países envolvidos, o que acabou 

por restringir o uso de matérias primas e com isso a produção industrial, o que fez com 

que o Brasil aumentasse a exportação de algodão e ocupasse o posto de segundo maior 

produtor mundial, posto que ocupou, até os anos finais da década de 1960 (COSTA & 

ROCHA, 2009: 55). Neste período o país se consolida como o maior parque industrial da 

América do Sul, sobretudo porque foram suspensas as tarifas alfandegarias sobre a 

importação de maquinários. Durante todos esses estágios, a infraestrutura brasileira 

estava voltada a atender os produtores rurais.

No período que compreende a década de 1930 e 1945 ocorre um processo de 

institucionalização das leis trabalhistas, tendo sido criados o Ministério do Trabalho, 

Indústria e Comércio através do Decreto de Lei n° 19.443 de 1930, a instituição e 

estruturação formal da Justiça do Trabalho pelo Decreto de Lei n° 1.237 de 1939, e a
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Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)124, aprovada pelo Decreto de Lei n° 5.452 de 

1943, para citar três entre os principais marcos legislativos trabalhistas brasileiros. 

Guardada as ressalvas que podem ser feitas às políticas de cunho intervencionistas (e até 

certo ponto corporativistas), há de se reconhecer que através desses decretos foram 

assegurados direitos individuais à classe trabalhadora, incluindo-os, inclusive, à cidadania 

salarial, uma vez que foi estabelecido aos trabalhadores urbanos um salário mínimo 

nacional, sendo a carteira de trabalho um instrumento simbólico da emancipação da 

personalidade cidadã (DELGADO, 2013)125.

Em meados de 1950, a indústria têxtil estava plenamente desenvolvida no país 

(COSTA & ROCHA, 2009), concorrendo com as indústrias de outros países de economia 

estabelecida, tal como a da Inglaterra. Nesse estágio, ocorreu o primeiro grande bloco de 

investimentos estatais na construção de indústrias de base como a Companhia Siderúrgica 

Nacional, a Vale do Rio Doce, (POCHMANN, 2016), da indústria automobilística, entre 

outras (PINTO, 2007: 46). Essa situação não se fortaleceu por tanto tempo, afinal, os 

países capitalistas centrais não teriam permitido que um país notoriamente atrasado, que 

no início do século XX praticamente funcionava sob o sistema da escravidão, se 

industrializasse a marchas rápidas.

A reestruturação das estruturas estatais e das relações internacionais após a 

Segunda Guerra Mundial, precisava prevenir novas catástrofes e ao mesmo tempo 

fortalecer as economias que por um tempo deixaram a produção industrial de lado, 

centralizando na produção bélica. Era preciso, por um lado, evitar a emergência das 

rivalidades geopolíticas entre Estados e ao mesmo tempo fortalecer as indústrias dos 

países que participaram da guerra. Como medida para assegurar a “paz” mundial, até

124 Acreditamos ser apropriado indicar, sobretudo porque são inúmeras as críticas direcionadas à CLT nos 
dias atuais, tais como: a de que ela é retrógrada já  que foi organizada na primeira metade do século XX; a 
de que não se adequa às necessidades do empreendedorismo na contemporaneidade e tantas outras críticas 
rasas e de cunho mercadológico. Ao contrário do que se dissemina a CLT é uma legislação trabalhista 
avançada, que apresenta na teoria, práticas de proteção ao trabalhador que respeita, principalmente, o valor 
social do trabalho. Devemos indicar que ainda que tenham sido implementadas muitas alterações ao longo 
dos quase 80 anos de sua promulgação, sendo as principais a questão de elencar a dignidade da pessoa 
humana como um fator central para a legislação trabalhista, outras alterações devem ser empreendidas. As 
ideias de Aldacy Rachid Coutinho-são nesse sentido fundamentais. A autora demonstrou que são 
necessárias novas interpretações da CLT, porém, elas devem ser empreendidas no sentido de ampliar os 
direitos trabalhistas e a atuação da justiçado trabalho e isso com vistas a minimizar as forças econômicas e 
ao mesmo tempo a exploração da força de trabalho e não de atender ainda mais as demandas do mercado, 
tal como tem realizado as atuais forças políticas (COUTINHO, 2017). Ver também Gabriela Neves Delgado 
(2013).
125 Trata-se de uma palestra proferida em Brasília, no ano de 2013, pela professora Dra. Gabriela Neves 
Delgado, como ato comemorativo dos 70 anos da CTL. Ela pode ser acessada através do título A CLT aos 
70 anos: rumo a um Direito do Trabalho constitucionalizado, na página oficial do Tribunal Superior do 
Trabalho e Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
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mesmo entre as diferentes classes (a trabalhadora e a burguesia), estabeleceram-se 

relações que combinavam Estado, mercado e instituições de modo “democrático”, para 

garantir o “bem estar” e a estabilidade social (HARVEY, 2005).126

O que ocorre com a produção industrial têxtil brasileira, em geral, é um 

cercamento que fez com que praticamente toda a produção nacional deixasse de ser 

exportada. Para sua manutenção, fez-se necessário que houvesse a formação de um 

mercado consumidor para que as mercadorias produzidas pudessem ser consumidas. O 

consumo interno ganha maior conotação neste período (JINKINGS & AMORIN, 2006). 

No plano internacional, um novo acordo mundial foi erigido através dos acordos de 

Bretton Woods121. Em benefício da “paz” e do estreitamento das relações internacionais 

entre países, criaram-se diversas instituições, como a Organização das Nações Unidas 

(ONU), o Banco Mundial (WB), o Fundo Monetário Internacional (FMI). Passou-se a 

incentivar o “livre” comércio - ainda que houvesse uma mão por trás das negociações - 

mediante a conversão das taxas fixas, convertidas de ouro para o dólar estadunidense 

(HARVEY, 2005: 16). Deve-se lembrar aqui que não se trata, pois, de um “livre” 

comércio tal como propunha Adam Smith em A riqueza das nações (1888[1776]).

Imaginemos então, pensando nas dificuldades que temos na regulação dos salários 

em dias atuais, como seriam as condições laborativas em um momento em que o mercado 

autorregulado fixava os preços pagos pela utilização da força de trabalho, já que não 

haviam leis trabalhistas. Menos mal que muito já foi dito por Polanyi e exacerbado por 

Harvey, sobre a impossibilidade de manter a mesma linha de argumentação do livre 

comercio que defendia Adam Smith na atualidade e que até mesmo o próprio mercado, 

ao seguir essa lógica, provou de crises que aproximaram o modo capitalista de produção 

de um verdadeiro colapso.

A liberdade de mercado (ou “livre” mercado)128, tal como se apresenta na 

atualidade, por um lado segue decisões que dependem das relações de força e de poder 

realizadas através de negociações entre diversos agentes, dentre os quais, colocam-se,

126 Aos que se interessam por essa temática a obra La breve historia del neoliberalismo (2005), de David 
Harvey, é uma das muitas que precisa claramente esse momento.
127 De modo resumido, pode-se indicar que os acordos de Bretton Woods são resoluções da conferencia 
monetária e financeira da Organização das Nações Unidas (ONU), sediados em New Hampshare em julho 
de 1944. Nessas conferências foram estabelecidas as relações comerciais e financeiras que deveriam ser 
seguidas, principalmente, pelos países de industrialização avançada. Entre as decisões, a mais enfática foi, 
certamente, o estabelecimento do dólar como a moeda internacional (HARVEY, 2005).
128 Veja-se, no item final deste trabalho, alguns aspectos do conceito de liberdade no pensamento de Marx 
e de Engels.
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ainda que em situações antagônicas, Estado e mercado e, por outro lado, carece de 

derrubar barreiras impostas pelas próprias estruturas que sustentam o Estado (sabemos, 

muitas vezes, em troca de negociações), como custos alfandegários, impostos, 

investimentos, etc. (POLANYI, 1992[1957]).

Como demonstra Karl Polanyi (1992[1957]), não podemos nos iludir sobre isso. 

Nas postulações enfáticas do autor, nunca existiu um livre mercado. O autor assegura que 

tratar das transações no modo capitalista de produção como livres é um erro, dado que o 

mercado não funciona sozinho e sim de modo a ser regulado pelo Estado.

Se avaliarmos o Estado brasileiro, por exemplo, veremos que ele desempenhou, 

historicamente, um papel ativo, não apenas protegendo a indústria em geral mas também 

promovendo a industrialização através de incentivos fiscais e creditícios, o fornecimento 

de insumos e tecnologias e estrutura viária e comercial. Isso é claro desde cedo, quando 

o Estado funcionava em torno da produção agrícola cafeeira. Neste sentido, supor que o 

livre mercado existe para as grandes empresas é um equívoco. O que podemos afirmar, 

segundo o que temos constatado neste momento em que a pauta em muitos países é a 

corrida pela redução do social, é que os princípios do livre mercado são aplicados 

constantemente ao conjunto de trabalhadores.

Inicia-se assim, o quarto estágio industrial brasileiro. Neste estágio, as formas de 

produção industrial que seguem o metabolismo do modo capitalista de produção sofreram 

mudanças profundas, que alteraram completamente a dinâmica produtiva a nível global. 

Numa escala nacional, os anos 1955 foram marcados pelo desenvolvimento em diversos 

setores que foram beneficiados pelo Plano de Metas (1956-1960) estabelecido pelo 

governo de Juscelino Kubitschek. Neste período, a produção têxtil brasileira destacou-se 

por seu potencial mercado consumidor, pelas políticas governamentais que atraíam os 

capitais externos com incentivos fiscais e de crédito às empresas transnacionais, 

principalmente as estadunidenses, e pela infraestrutura que se consolidava a época 

(PINTO, 2007).

Em meados de 1960, o ciclo econômico em questão, controlado de maneira 

satisfatória pelas políticas monetárias keynesianas, passaram a desmoronar. Começava a 

se evidenciar em diversas escalas o início de uma crise de acumulação, conduzidas pelos 

fenômenos da concentração. Neste período, o crescimento do desemprego, das 

disparidades de renda e da inflação disparou não apenas no Brasil, mas em todos os cantos 

da esfera terrestre. Igualmente, a queda das receitas fiscais e o aumento das despesas com
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políticas sociais levaram vários Estados a crises fiscais, como pode ser visto, por exemplo, 

na Inglaterra, que teve de ser resgatada pelo FMI (HARVEY, 2005: 18).

Vultosos desequilíbrios econômicos se manifestaram em forma de uma crise que 

se apresentou em escala mundial a partir da década de 1970. Tem razão Mészáros (2014) 

quando afirma que tratou-se de uma crise universal, que não se restringiu a uma esfera 

particular, e sim tinha um alcance espacial totalizante, isso é, mundial. Segundo o autor, 

essa crise não se limita a nada; sua escala temporal é extensa, contínua e permanente, a 

ponto de abranger a totalidade das relações de produção em todos os cantos da esfera 

terrestre (MESZAROS, 2014: 34)

Essa crise manifestou-se sob diferentes pilares, sendo, um deles, o rompimento do 

lastro dólar-ouro e a profunda recessão de 1973, exacerbada pelo choque do petróleo, que 

retirou o mundo capitalista do sufocante torpor da “stagflation” (estagnação da produção 

de bens e alta inflação de preços) e pôs em movimento um conjunto de processos que 

solaparam não apenas o fordismo, tal como foi introduzido por David Harvey (1989), mas 

também o taylorismo, como é tratado por Ricardo Antunes (1999). Tem início a 

modificação dos padrões de produção e de acumulação fordista em conjunto com o padrão 

taylorista, promovendo o aparecimento de um regime de acumulação flexível, como será 

visto mais adiante. Trata-se de uma combinação de atividades especializadas e 

hierarquizadas espacial e temporalmente, segmentando os trabalhadores nas empresas.

Emergem assim as práticas neoliberais como a resposta para as questões que se 

colocavam, isto é, como resolução dos problemas. O neoliberalismo129, como é chamado 

esse projeto político que teve início na associação dos Business Roundtable 

estadunidenses, reorganizou a economia de modo a restaurar os males do modo 

capitalista de produção, sendo o principal deste os níveis de acumulação, servindo, ao 

mesmo tempo, como um antídoto para as ameaças de desordem social que se 

apresentavam (HARVEY, 2005).

Iniciou-se um processo de reorganização do capital e de seu sistema ideológico e 

político de dominação (HARVEY, 2005). Com efeito, as disfunções que colocam em 

xeque as condições socioeconômicas, requerem novas e mais fortes “garantias políticas”, 

para o capital sobreviver. Essa crise latente, implicou em atacar ou mesmo desmantelar 

de todas as formas o compromisso com o bem estar de uns países e o experimentado 

welfare state noutros, privatizar estruturas públicas, entre elas a habitação social, os

129 Muitos desses argumentos são derivados da obra Breve historia del Neoliberalismo f2005) de David 
Harvey.
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hospitais, as escolas, reduzir os encargos para a iniciativa privada a fim de propiciar um 

ambiente favorável para os negócios, e induzir investimentos estrangeiros, ou seja, 

deslocar os conflitos de classe para a esfera das realizações redistributivas.

É neste caminho, em que a redução do social é a pauta principal, que o 

neoliberalismo pode ser distinguido do liberalismo à moda antiga. Nesta “nova” 

modalidade os direitos e as conquistas sociais são tratados como produtos do mercado e 

servem como instrumento dos detentores do meio de produção. Portanto, o 

neoliberalismo redefiniu as relações de cidadania da classe trabalhadora (ANTUNES, 

1995). A morte do welfare state equivaleu a admitir que os problemas do capital deveriam 

ser resolvidos através da realocação dos subsídios de um lado para outro, com uma disputa 

de fundos públicos (MESZAROS, 2014: 25).

Para tanto, era necessário um enfrentamento com os sindicatos ou mesmo 

qualquer tipo de insurgência. Ainda que se registre no momento insurgências em diversos 

níveis e escalas, desde sindicatos, partidos de esquerda a movimentos sociais, os levantes 

não foram capazes de segurar a onda neoliberal que se alastrou pelo globo, em diferentes 

temporalidades, tornando-se uma prática política hegemônica anos mais tarde 

(HARVEY, 2005).

Com essa latente recessão econômica, aflora-se ainda mais a conflito entre capital 

e trabalho no continente Latino Americano. Essas contradições foram brutalmente 

abafadas através de golpes que sofreram Brasil, Argentina e Chile, esses respaldados 

pelos militares, pelas elites dominantes e pelo governo estadunidense. Tais países 

passaram por repressões em todos os níveis, sobretudo nos movimentos urbanos e o 

solapamento de qualquer política de cunho social, face a desregulamentação dos direitos 

trabalhistas.

Sob essa questão é interessante apontar, assim como descreveu David Harvey 

(2005; 2017) que o primeiro experimento de formação do Estado Neoliberal foi realizado 

no Chile, mediante o golpe aplicado em 1972, contra o governo de Salvador Allende, 

eleito democraticamente, colocando no poder Pinochet. Deste modo, um brutal 

experimento posto em prática em países de industrialização tardia se converteu em um 

modelo de formulação de políticas para os países de capitalismo central, servindo para 

proporcionar uma demonstração num modelo que foi colocado em prática na Inglaterra 

com Margaret Thatcher e anos depois nos Estados Unidos com Ronald Reagan 

(HARVEY, 2005).
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Nesse período, o Brasil, que passava pela ditadura militar (1964-1985), vivia uma 

fase de expansão e ao mesmo tempo de arrocho salarial, isso é, acumulação e recessão. 

Esses processos de reestruturação do aparato estatal demonstraram o alcance de poder 

imperial dos Estados Unidos, que conseguiu proliferar as formas estatais que ocorreram 

em diferentes temporalidades em países distintos do globo (HARVEY, 2009). Isso é 

importante para compreender como se organizavam, espacialmente, as relações da 

indústria têxtil que, neste período, sofria metamorfoses profundas.

Caracterizado pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas 

maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas 

altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional, o novo 

método de acumulação flexível (como foi chamado por Harvey) envolve rápidas 

mudanças dos padrões do desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre 

regiões geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento no emprego no chamado 

"setor de serviços", bem como conjuntos industriais completamente novos em regiões até 

então “subdesenvolvidas” (HARVEY, 1989: 140).

Dito isso, lembramos que iniciaram-se nesse período, trajetórias de deslocamento 

das indústrias dos países de industrialização avançada para os países da América Latina, 

do Sudoeste asiático, e do continente africano, fazendo com que esses novos territórios 

fossem incorporados na lógica reprodutiva e mercadológica do modo capitalista de 

produção, alterando, principalmente, as relações trabalhistas nos mesmos (ANTUNES, 

1999). A este movimento dá-se o nome de reestruturação espacial da indústria têxtil 

(LENCIONI, 1996)

Dado o caráter monopolista instaurado, esses territórios foram incorporados numa 

posição de dependência político-econômica, para lembrar aqui as ideias de Ruy Mauro 

Marini (2000), segundo as quais as relações eram pautadas nos marcos da exploração (ou 

superexploração) da força de trabalho e dos recursos naturais. Trata-se de um processo 

de (re)espacialização das plantas produtivas industriais, que fragmentou as plantas 

produtivas, aplicando a ideia de uma cadeia de produção (MARINI, 2000).

As indústrias localizadas nos países da Europa Ocidental (principalmente na 

Inglaterra, na Alemanha e na França), nos Estados Unidos e no Japão, de onde se 

deslocaram, passaram a concentrar as funções de gestão, criação e negociação, e as 

industrias localizadas nos países dependentes, concentravam todas as atividades de ordem 

manuais, a que dependem da força de trabalho bruta. Para que tudo isso fosse possível, 

era necessário a aceleração dos movimentos que compunham uma cadeia produtiva. Por
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um lado, utilizaram-se novos métodos de transportes e de comunicação (via satélite) e por 

outro difundiram-se tecnologias que contribuiriam com o aumento da produção, 

acelerando-o, ainda mais. Estes movimentos que possibilitaram cada vez mais a difusão 

imediata dessas decisões num espaço cada vez mais amplo e variegado, ficaram 

conhecidos como "compressão do espaço-tempo" (HARVEY, 1989; ANTUNES, 1999).

Acelerar o tempo nos padrões de produção, implica na necessidade de acelerações 

paralelas em troca e consumo (HARVEY, 1989). Em um movimento de redesenho da 

indústria em escala mundial, a indústria têxtil que resulta dos processos que sedimentam 

as forças produtivas, estavam submetidas a essa dinâmica de dominação e portanto, 

acompanharam o movimento de declínio em termos de custo e de produção, fato que 

repercutiu no mundo do trabalho.

A isso se seguiu também um intenso processo de reestruturação da produção e do 

trabalho (ANTUNES, 1999: 33). A introdução do já mencionado método de acumulação 

flexível indicava como o insuficiente binômio fordismo/taylorismo se apresentava. O 

toyotismo penetra, mescla-se ou mesmo substitui, em várias partes, o padrão taylorismo- 

fordismo (ANTUNES, 1999: 206). Novos processos de trabalho emergem, nos quais o 

cronômetro e a produção em série são substituídos por novos padrões de produção, 

adequados a lógica flexível do mercado. Buscam-se novos padrões de gestão da força de 

trabalho, dos quais os “processos de qualidade total” são expressões visíveis. Sob a fase 

aberta pelo toyotismo, pelos novos métodos de acumulação flexível, e empresa enxuta e 

liofilisada, culminariam na redução dos estoques nas indústrias, que se deu pelo sistema 

just in time, e pelas estratégias do global sourcing (ANTUNES, 1999).

A obra Adeus ao trabalho? (1995) apresentou um panorama da nova ordem 

mundial que se estabelecia e nos trouxe elementos para refletir sobre o mundo do trabalho 

neste momento. Demonstrando com evidências concretas o caso brasileiro, o autor 

asseverou que, em vez de uma nova sociedade (pós-moderna), o que apareceu foi o 

deslocamento do capital para uma nova esfera, a qual a financeirização, a mundialização 

e a nova dimensão da indústria passaram a ditar na esfera econômico-social (ANTUNES, 

1995).

Neste movimento, as formas estáveis de emprego herdadas do fordismo são postas 

de lado; a redução do emprego regular faz com que o proletariado estável se reduza aos 

precarizados, dando lugar as contrações em tempo parcial, temporário ou à 

subcontratação (sobretudo no âmbito da indústria têxtil), ou à informalidade, como foi 

discutido em Milton Santos (1978), Francisco de Oliveira (2013) e Reginaldo Prandi
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(1978). Assim, as relações de trabalho passam a ser caracterizadas por jornadas de 

trabalho prolongadas devido a intensificação dos ritmos de trabalho, que eram pagos 

através de baixas remunerações, combinando a extração da mais valia absoluta com a 

mais valia relativa. Os desdobramentos também são profundos, se considerados do ponto 

de vista dos direitos trabalhistas. Esses desdobramentos caracterizam-se por 

desregulamentações, flexibilizações, indistinções entre emprego e não emprego 

(ANTUNES, 1999; 2016).

Essas transformações em curso, ainda que em diferentes escalas e dimensões dado 

a gama de países em que são vivenciadas, acabam por apresentar incertezas em todo o 

mundo, mas principalmente no Brasil. As incertezas eram tantas que em meados da 

década de 1980, o setor têxtil encontrava-se praticamente estagnado, dado o atrasado130 

tecnológico em comparação aos Estados Unidos, Europa e à Ásia. O aumento da produção 

cotonicultora em outros países do globo, e as dificuldades econômicas que o Brasil 

atravessava, por não estar inserido em um mercado mundial que fortalecia a competição, 

sobretudo, às custas dos países de industrialização tardia, fez com que a produção de 

algodão no país se estagnasse.

Fortes pressões internas e externas foram exercidas durante essa década em prol 

da liberalização e desregulamentação do mercado brasileiro. Após um longo período de 

fechamento, também devido à ditadura militar, a década de 1990 caracterizou-se por uma 

primeira abertura do mercado através da redução das taxas de importação e da 

simplificação do sistema tarifário. Em resposta à timidez das políticas praticadas por 

Fernando Collor de Mello, veio o reforço da pressão dos agentes financeiros, através do 

desmoronamento brutal do mercado financeiro, junto à um descompromisso que abriu 

uma grave crise interna (recessão e desemprego) e um elevadíssima variação nos índices 

de inflação, levando o país se submeter a tutela do FMI, expressando, a prioridade dada 

pelos Estados Unidos nas políticas internacionais, a busca por seus próprios interesses 

(PINTO, 2007).

Essas práticas deixariam de ser tímidas com a vitória de Fernando Henrique 

Cardoso, em 1992. A partir de então, as práticas neoliberais assistidas desde os anos 1970 

em todo o mundo, ganham força no Brasil, onde foram acentuadas, em grande medida as

130 O debate sobre o fato de que a incorporação do progresso técnico na indústria têxtil brasileira ocorreu 
de forma retardada é amplo e igualmente polêmico. Estamos assumindo aqui a posição de quem observou, 
através dos levantamentos de campo, que essa incorporação se deu de modo atrasado no âmbito do espaço 
industrial da região que estamos pesquisando. O que é de fato relevante para nosso debate é seguir com 
essa concepção, e não ingressar nesse debate.
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políticas de cunho neoliberal, privatizando estruturas e ativos do Estado, abrindo 

possibilidades de exploração dos recursos naturais, abrindo as portas para os 

investimentos externos, reduzindo impostos e barreiras tarifárias para o comércio externo, 

facilitando as intervenções externas e a maior liberdade de comercio. O estado 

corporativo é dominado pela ética da "racionalidade" e da "eficiência" (os dois conceitos 

são considerados intercambiáveis) (ANTUNES, 2017).

A crescente incorporação dos produtos têxteis às normas do Acordo Geral sobre 

Tarifas e Comércio (GATT) - posteriormente Organização Mundial do Comércio (OMC) 

- e a criação de zonas continentais de livre comércio colocaram em xeque a produção 

brasileira. Com a abertura comercial, houve uma invasão de produtos de origem asiática 

(grande maioria chinesa), vendida a preços muito baixos, o que exerceu uma enorme 

pressão nas indústrias têxteis nacionais (COSTA & ROCHA, 2009).

Neste momento, as pequenas indústrias nacionais não tinham condições de 

competir com um capital que se organizava em nível global, já que eram pouco 

modernizadas. Assim, a indústria têxtil brasileira adota as imposições dos grandes grupos 

transnacionais, aderindo aos novos padrões produtivos experimentados em maior grau 

em outras países e, assim, submeterem-se aos lastros da cadeia de produção têxtil global.

Houve nesse período, um forte substituição dos maquinários obsoletos por outros 

modernos desde a filamentos e fios até a tecelagem, tudo isso, com os incentivos do 

Estado, que chegaram a €4/4.5 bilhões de euros (COSTA & ROCHA, 2009). Segundo 

dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT), em 2000 as 

indústrias têxteis nacionais abriram 40 mil novas vagas e cresceram 5% em relação a 

1998. Iniciou-se assim, um amplo processo de reestruturação dos padrões de produção e 

de acumulação de capital, conduzindo o Brasil a novos patamares de exploração da força 

de trabalho.

Ocorreram também diversos deslocamentos de indústrias têxteis que se 

localizavam em regiões tradicionais, como o caso das industrias de São Paulo que 

deslocaram suas produções para o Norte do estado de São Paulo e para Noroeste do 

Paraná, por meio, principalmente, da desverticalização dos processos produtivos, ou seja, 

a migração das plantas fabris (LENCIONI, 1996).

Sobre essas bases, repousa o surgimento de oligopólios mundiais, constituídos, 

sobretudo por grupos estadunidenses, europeus e japoneses (os quais chamaremos de 

mercado triádico daqui em diante) que ditam as regras das relações economias, 

controlando as ações da OMC, interferindo nas ações do Estado e delimitando
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espacialmente as transações. A ascensão desse capital concentrado, favoreceu a 

emergência da globalização financeira imprimindo uma nova lógica de investimentos ao 

redor da esfera terrestre.

É a partir dela que se constitui o quinto estágio industrial, que compreende a 

temporalidade que vai desde os anos finais da década de 1990, até os dias atuais. Um 

processo que indica, tal como lembrou Carleial (2001), que os grupos industriais tendem 

a se organizar na forma de empresa-rede e seguir as exigências das corporações 

oligopolistas. O tema da mundialização do capital, abordado por Francois Chesnais na 

obra A Mundialização do Capital (1996) é elucidativo.

Tal como aborda o autor, no estágio que estamos analisando, ocorreu a ampla 

liberalização do comércio exterior, o que facilitou, em grande medida, as operações dos 

grupos transnacionais, que passaram a atuar através dos fluxos e intercâmbios de capital, 

bens e serviços, tal como se manifesta nas transações realizadas no âmbito das 

corporações da indústria têxtil na atualidade. Neste estágio, os investimentos são 

controlados, em sua grande maioria, por bancos e grupos financeiros, tal como era 

realizado no estágio anterior.

O que há de novo são as fusões (alianças) realizadas entre as indústrias dos 

diversos setores em dimensões e escalas múltiplas, a ponto de operar não apenas um ramo 

da indústria mas os mais diversos, com vistas a assegurar a expansão e o oligopólio. Esses 

grupos comandam não apenas as tecnologias, mas a comunicação, e as formas de 

organização do trabalho, pagando o mínimo (ou menos que isso) pela utilização da força 

de trabalho em um país ou em outro (CHESNAIS, 1996).

Trata-se de um capital globalizante que foi imposto em todas as partes do mundo, 

mas principalmente, colocando-se como solução para os problemas dos chamados “países 

de terceiro mundo”, o que contraria e muito, a realidade atual, em que nesses espaços, 

houveram grande fracasso de um sistema que utilizou-se de tal discurso para assim se 

firmar (MESZAROS, 2014: 25), ou seja, esse processo de produção e de reprodução da 

indústria têxtil na contemporaneidade, estimula o “globalismo” e em consequência 

exploração em seu duplo sentido (CHESNAIS, 1996: 26).

A interpretação realizada por Chesnais de que a globalização, apresentada como 

um progresso técnico e necessário, é pois, expressão das forças produtivas do sistema 

capitalista, que em diferentes estágios, pois conduz a sociedade, a adaptar-se as suas 

exigências, em que todos os campos da vida social, sem exceção, sejam submetidos a 

valorização de capital é aqui basilar. O termo globalização, diz o autor, não é neutro.
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Assim como vários outros que são utilizados invariavelmente, ele invade de modo 

inexorável o cotidiano dos trabalhadores e dos teóricos, ao ponto de apresentar uma 

conotação, através da linguagem, que é a do capital. Aos olhos do autor, as tecnologias 

são fatores de intensificação da globalização, que possui um caráter financeiro combinado 

aos fluxos comerciais que elas provocam, o que o Chesnais (1996) nomeia de 

mundialização -  já presente na obra de Marx, quando supõe que a tendência de criar 

mercado mundial está imediatamente dada no próprio conceito de capital. Cada limite 

aparece como barreira a ser superada (MARX, 2004[1867]: 332-334).

A mundialização (como seguiremos avançando) deve ser pensada como uma fase 

especifica do processo de internacionalização do capital bem como de sua valorização. 

Nesse interim, vê-se que ela não é inclusiva, dado o caráter excludente dos países que não 

conseguiram atingir um grau elevado de industrialização tal como foi observado com o 

Brasil na década de 1940, 1960 e 1980. Ou seja, a mundialização (que há muito Marx já 

havia identificado como uma grande tendência do capitalismo) ganha corpo nesse 

período. Uma etapa que caracteriza-se pelo crescimento das operações de troca e dos 

fluxos internacionais de capitais, a expansão das sociedades multinacionais e um novo 

papel das instituições financeiras internacionais.

Nos anos 2000, os grupos que comandam as ações industriais em escala mundial 

levaram a globalização do exército industrial de reserva, abrindo caminhos para a 

organização de novas configurações industriais conhecidas como cadeias de valor ou 

cadeias de fornecimento a nível global. Elas permitem a extração de mais valia através de 

pequenas empresas instaladas ao redor do mundo, através de práticas como a terceirização 

(que nos ocuparemos mais adiante).

Grandes grupos que produzem têxteis como Zara, H&M, Mango, valem-se desses 

métodos. Concentram exclusivamente o design, o marketing e os pontos de revenda, e 

para a produção, lançam mão de cadeias de produção que, para vender as mercadorias a 

baixos preços, exploram demasiadamente a força de trabalho, através de salários ínfimos 

pagos nas práticas de subcontratação e de terceirização. Os custos da produção são 

transferidos para a ponta da cadeia têxtil, recaindo sobre terceiros e também sobre os 

trabalhadores, e restando aos grupos, os custos com marketing. Esses grupos se utilizam 

das tecnologias da informação para atingirem tal feito (HARVEY, 2016).

A cadeia global de valor (CGV) pode ser definida pela integração das atividades 

que constituem a adição do valor que se produz em cada momento de uma cadeia de 

produção, através da intensificação a exploração da força de trabalho e da expropriação
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de recursos naturais. Isto é, ao mesmo tempo que se fragmenta geograficamente a 

produção integram-se de modo funcional a obtenção de mais-valia. São os chamados 

fabricantes sem fábricas, tal como a Zara, a Nike e tantas outras indústrias (corporações 

globais) desse ramo.

As relações de exploração da força de trabalho que abordaremos mais à frente nos 

servem de exemplo. Essas indústrias combinaram a produção direta com as produções 

terceirizadas, isso em ritmos de crescimentos impressionantes. Mais que isso, essas 

grandes corporações globais fizeram emergir formas de operação de cobranças e de metas 

de produtividade que seguem a lógica competitiva do mercado financeiro (LENCIONI, 

1996).

Se tomarmos as cifras para o Brasil, veremos que a liberalização comercial, 

buscando “forçar” a “modernização” da indústria brasileira, provocou um desmonte de 

diversos setores do parque fabril nacional, imersos num boom de importações, resultando 

em uma perda significativa de postos de trabalho, seja pela falência de indústrias face à 

concorrência externa, seja como decorrência da própria exigência de implantação de 

novas tecnologias e formas organizacionais flexíveis (ANTUNES, 2002).

Essa crise parece ter transcendido os limites históricos do capitalismo (ideia 

presente em Mészáros), a qual um tripé destrutivo em questão anunciou a barbárie. 

(MÉSZAROS, 2014). A ela, incluímos a transição de formas diferenciadas de exploração 

da força de trabalho, que se dá em diversas esferas da vida das massas empobrecidas. Ela 

demarca também as mudanças na ordem ambiental, a qual a exploração dos recursos são 

realizadas numa escala ainda mais elevada.

E o aprofundamento da concorrência capitalista no mercado internacional, a 

preponderância do capital financeiro (o que Harvey define como capitalismo de cassino) 

em relação aos setores produtivos e aos Estados nacionais, a emergência da 

destrutibilidade da indústria moderna -  degradação ambiental, desemprego estrutural -  

dentre outras formas de fragilizaram este regime de acumulação (ANTUNES, 2001; 

CHESNAIS, 1996; HARVEY, 1992; MÉSZÁROS, 2002).131

131 Sob a contradição presente na relação exploratória do capital com a natureza é preciso fazer algumas 
observações. Ainda que não seja nossa intenção aprofundar sobre a problemática socioambiental em nosso 
texto, é de total relevância destacar que as indústrias têxteis eliminam resíduos (principalmente sólidos e 
líquidos) em rios e em solos. A indústria têxtil apresenta um potencial poluente elevado, abrangendo 
campos como deposito de efluentes líquidos, alta emissões de gases e partículas, descarte de resíduos 
sólidos, emissão de odores e ruídos, sem contar com o excesso de uso dos recursos naturais (água e energia). 
Certos resíduos, como papeis, plásticos, metais, retalhos de tecido, linhas, efluentes Líquidos (produtos 
químicos e fiapos de tecido) e outros, que por sua composição química, podem ser tóxicos e causar desastres
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Se tomarmos todos os exemplos da indústria têxtil que tentamos demonstrar 

veremos que, desde a Revolução Industrial até o século XX, e por fim o XXI, a escala da 

produção e os espaços produtivos, que eram domiciliares, passam para a pequena oficina, 

depois para a empresa, e agora para as empresas transnacionais bem como suas 

subcontratadas. Em síntese, verificou-se que a reestruturação produtiva, a partir do novo 

paradigma da acumulação flexível do capital e o ideário neoliberal, propiciou uma 

mudança no sistema produtivo mundial e uma profunda alteração no mundo do trabalho, 

marcado pela flexibilização e da precarização das relações de trabalho e pela expansão 

do discurso empreendedor.

A crise do padrão de acumulação taylorista/fordista, que aflorou em fins da década 

de 1960 e início de 1970, levou o capital a desencadear um amplo processo de 

reestruturação produtiva que visava a recuperação de seu ciclo reprodutivo e, ao mesmo 

tempo, a retomada de seu projeto de hegemonia, então confrontado pelas forças sociais 

do trabalho que, especialmente em 1968, questionaram alguns dos pilares da sociedade 

do capital e de seus mecanismos de controle social (ANTUNES, 1999).

Assim, vemos nos últimos anos a máxima conversão do sobretrabalho em mais 

valor (absoluto e relativo), sob um capitalismo que exerce o papel de extraí-lo em um 

modo essencialmente econômico, ainda que conte com elementos políticos, tal como a 

ajuda “extraeconômica” fornecida pelo Estado, de acordo com Mészáros, apoiando-se em 

Marx (MESZAROS, 2014: 32). Enfim, ao passar por todas essas transformações, a 

produção têxtil em escala nacional ingressou na esfera da competitividade em escala 

mundial, comandadas mais recentemente pela lógica do mercado financeiro.

II. III -  A indústria têxtil brasileira contemporânea

Conforme apresentamos nos itens anteriores, ao longo de sua constituição, a 

indústria têxtil vêm passando por uma série de transformações, que seguem, via de regra, 

a lógica das forças produtivas do modo capitalista de produção. Assim, a indústria têxtil 

brasileira acompanha essa lógica de transformações na esfera produtiva, aprofundadas, 

principalmente, nas décadas finais do século XX e nos anos iniciais do século XXI. Essa 

indústria, que é uma das indústrias mais antigas do país, apresenta fatores produtivos que, 

por um lado, a colocam entre as industrias mais avançadas do mundo apresentando

danosos ao meio ambiente e aos seres humanos. Para mais observações sobre a temática socioambiental, 
buscar, entre outros, os textos de Francisco Mendonça (1993).
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maquinários avançados, e por outro, a colocam entre as industrias mais atrasadas, quando 

analisadas as relações trabalhistas (JINKINGS & AMORIN, 2006).

Se analisarmos os dados apresentados pela Associação Brasileira da Indústria 

Têxtil e de Confecção para os fatores produtivos em relação ao ano de 2017 veremos que 

a indústria têxtil brasileira está elencada entre os maiores produtores têxteis mundiais. 

Isso porque o setor industrial produziu aproximadamente 11,5 trilhões de peças de roupas 

em 2016, e 9,4 trilhões de peças em 2017, entre vestuário, peças intimas, acessórios em 

geral e confecções para cama, mesa e banho, jeans wear e fitness. Uma produção que 

aproximou-se da casa dos 2,2 milhões de toneladas de produtos têxteis. Deste montante, 

36% foram destinados à exportação, e o restante para o consumo interno (ABIT, 2017).

Para realizar essa produção, o setor recebeu um investimento de agências 

transnacionais, bem como do Estado brasileiro (ABIT, 2017). Segundo as estimativas do 

IEMI, os investimentos direcionados à indústria têxtil no ano de 2017 aproximaram-se 

dos US$1,9 bilhão, o que representa um aumento de 2,4% em relação a 2016 e de 4,7% 

em relação a 2015. Esses investimentos foram fundantes para a expansão dos 

maquinários, melhora das estruturas e expansão da produção.

No cenário mundial a produção brasileira, que representava 2,1% do total em 

2016, aumentou para 2,4% em 2017. Um cenário positivo, sobretudo se avaliado do ponto 

de vista da China, que comanda o ranking da produção, sendo responsável, em 2017, por 

50,2% da produção têxtil mundial (IEMI, 2017). A indústria têxtil brasileira coloca-se 

como 4° maior produtora mundial. Os dados oferecidos pela Agência Brasileira de 

Promoção de Exportações e Investimentos (APEX) indicam que os valores 

movimentados com as exportações em 2017 aproximaram-se da casa dos US$1,28 

bilhões, enquanto as importações chegaram próximos US$6,6 bilhões, o que gerou um 

saldo negativo de US$5,32 bilhões.

Todas essas movimentações realizadas em torno da indústria têxtil brasileira 

geraram um faturamento de aproximadamente US$56,7 bilhões (APEX, 2017). Este setor 

da indústria de transformação também é conhecido por sua capacidade de grande 

absorção de força de trabalho. Registra-se, seguindo as observações da ABIT - sem 

questionar, neste momento do texto, as formas e as condições da absorção desses 

trabalhadores - o setor da indústria têxtil emprega aproximadamente 8 milhões de 

trabalhadores em todo o território nacional (considerando os trabalhos diretos, indiretos, 

formais e informais).
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Deste contingente, que representa 16,7% dos empregos da indústria de 

transformação nacional, aproximadamente 75% é composto por força de trabalho 

feminina e 25% por força de trabalho masculina. Se seguirmos os dados do IBGE veremos 

que apenas 18% do total de 8 milhões de trabalhadores que a ABIT calcula empregar para 

o setor estão trabalhando com carteira de trabalho assinada. Ou seja, aproximadamente 

6,5 milhões de trabalhadores trabalham sem carteira assinada (no âmbito da ilegalidade 

jurídica).

Todos esses trabalhadores estão espalhados ao longo do extenso parque industrial, 

que estende-se por todas as regiões do país. Segundo os cálculos da ABIT, até dezembro 

de 2017, o país possuía 32 mil indústrias têxteis registradas formalmente em todo o 

território nacional, das quais mais de 80% são de pequeno e médio porte. A produção 

têxtil pode ser encontrada em todas as regiões geográficas do país (segundo a 

classificação do IBGE), tal como demonstrados a seguir:

Mapa 7 - Distribuição da produção têxtil brasileira por região para o ano de 2017.
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Fonte: Obiettivo Brasil, 2018.

Como se pode visualizar no mapa anterior, há na atualidade uma profusão espacial 

das indústrias têxteis por todo o Brasil. A maioria delas se concentra nas regiões Sudeste, 

Sul e Nordeste, responsáveis por 95% da produção nacional. Nessas regiões, as indústrias 

têxteis localizam-se, principalmente, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul 

(Região Sul), em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo (Região Sudeste) e Ceará, 

Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Norte (Região Nordeste).132

Podemos considerar a produção industrial têxtil brasileira como sendo formada 

por três grandes aglomerações geográficas, sendo que uma delas localiza-se na região 

Nordeste, se estendendo entre as regiões metropolitanas de Natal e de Fortaleza, a outra 

na região Sudeste, abarcando a grande São Paulo, as regiões metropolitanas de Campinas, 

Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, e duas no Sul, uma na região metropolitana de 

Blumenau e outra na região de influência de Maringá, no Noroeste do Paraná 

(OBIETTIVO BRASIL, 2018). Como já demonstrado, desde a década de 1970 a 

produção têxtil mundial tende a decrescer nos países de capitalismo e industrialização 

avançada e a se realocar nos países de industrialização tardia.

A geografia industrial brasileira acompanha essa lógica e tende a se deslocar, 

sobretudo a partir de 1990, para regiões interioranas do estado do Paraná, do Rio Grande 

do Sul, de Goiás, de São Paulo, da Bahia, entre outros, movimento este incentivado, 

sobretudo, por estímulos oficiais como a isenção de impostos, a concessão de créditos de 

incentivos fiscais, subsídios às exportações como: redução do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) e do Imposto de Renda (IR), isenção do Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) e outros políticas de câmbio que 

facilitavam a exportação nesse âmbito, como a redução do Imposto sobre operações de 

crédito, câmbio e seguro, ou relativo a títulos mobiliários (IOF).

Esse processo de reestruturação espacial da indústria têxtil -  indicado por 

Lencioni (1996) -, testemunha a existência de interação entre os processos sociais e 

espaciais que a dialética dos processos oriundos desta interação reforça a lógica da 

exploração da força de trabalho (LENCIONI, 1996: 89-91). A título de ilustração da força 

deste processo, pode ser mencionado o crescimento do setor de serviços modernos e de 

sedes das indústrias (centralização da gestão), em detrimento da desconcentração

132 As pesquisas de Silvana Cristina Silva (2012) apresentam um panorama sobre a produção têxtil no estado 
de São Paulo, e as de Hiago Trindade (2016; 2017) apresentam um panorama sobre a produção têxtil no 
estado do Rio Grande do Norte.
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produtiva industrial para outras regiões do país, efetivando a separação territorial das 

atividades de produção: a divisão do trabalho (LENCIONI, 1996).,

Deste modo, os estabelecimentos industriais deslocam-se, em decorrência de uma 

série de fatores explicados pela autora, como por exemplo, a necessidade de diminuição 

dos custos em prol da competitividade a nível mundial, processo dificultado na metrópole 

em questão, dado que a alta dos preços praticados para a aquisição do solo urbano entre 

outros fatores (CARLOS, 2004: 52). Trata-se de um processo que aprofunda as 

contradições inerentes ao modelo de produção capitalista, dado que realiza, por um lado, 

a desconcentração industrial, e por outro, a centralização financeira.

Outro fator que vai incidir sobre a dispersão industrial brasileira é o fator 

relacionado à receita gasta com força de trabalho. Considerando a necessidade do capital 

em acumular capital num curto espaço-tempo, as indústrias tendem a se deslocar para 

onde a obtenção de força de trabalho é realizada através de pagamentos de salários baixos 

e a mobilização dos trabalhadores possui fragilidades (ANTUNES, 1995).

Para se instalarem nessas regiões, as indústrias valem-se de incentivos fiscais, de 

doações de terrenos, bem como outras políticas protecionistas e embrionárias para o setor 

manufatureiro que despontam desde o século XIX, até a entrada da intervenção planejada 

estatal. Possibilidade de financiamentos e incentivos através da atuação dos órgãos de 

desenvolvimento econômico, como o BNDES e outros. As indústrias de grande porte 

experimentam ainda o reforço das políticas de incentivos fiscais outorgadas pelos 

governos estaduais e federal, que visavam o “desenvolvimento” do país, abrindo espaços 

para a formatação da industrialização em novas regiões. Novos grupos que se 

beneficiariam em grande medida desses incentivos, deslocam-se de outras regiões em que 

a produção têxtil já estava consolidada, para a região Noroeste do estado do Paraná.

Essa afirmação demonstra, pois, que o capitalismo busca superar os limites 

espaciais e temporais, reestruturando e reconfigurando o espaço em torno de sua 

acumulação de capital (HARVEY, 2013: 485). Para tanto, vale-se da força de trabalho, 

compreendida como mercadoria, fazendo com que o trabalhador acompanhe o capital 

para espaços que o sejam rentáveis.

Como consequência desses processos de desconcentração das estruturas indústrias 

que se deslocavam das grandes metrópoles, como pode ser visto no exemplo da metrópole 

de São Paulo, são impostas, às cidades que vão receber tais estruturas, a concentração 

populacional a níveis elevados se relacionados com a população local, processo que pode 

ser pensado, conjuntamente, com as transformações do campo no mesmo momento,
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promovendo o êxodo rural, ou as migrações. Configurou-se assim o novo mapa da 

indústria têxtil no estado do Paraná.

Poderíamos citar exemplos de cidades de todas as regiões do Brasil que receberam 

indústrias dos diversos setores e que, em conjunto com os novos processos de produção 

do campo, passaram por processos de valorização do solo urbano, verticalização dos 

empreendimentos, readequação do espaço à lógica do capital, etc. Apresentaremos, 

porém, o caso da Região Noroeste do estado do Paraná, que desde 1990 recebeu inúmeras 

estruturas da indústria têxtil e outras estruturas das indústrias da transformação a ponto 

de modificar completamente a dinâmica urbana-metropolitana nessa região. Trata-se, 

portanto, de avançar com nosso objetivo de compreender os momentos da cadeia têxtil 

de produção do Noroeste do Paraná.

II. IV -  A indústria têxtil do Noroeste do estado do Paraná

A indústria têxtil presente no referido estado constituiu-se nos marcos dos 

processos que conduzem as forças produtivas em escala nacional e mundial. Nele, 

existem quatro regiões que se destacam entre as que possuem um parque têxtil 

significativo, são elas: a Região Centro-Sul, onde está localizado o município de Curitiba, 

que em conjunto com os municípios de Araucária, São José dos Pinhais e Paranaguá, são 

responsáveis por 12% da produção do estado; a Região Sudoeste, tendo como principais 

municípios produtores de têxtil Foz do Iguaçu, Cascavel, Toledo, Marechal Cândido 

Rondon, Pato Branco e Francisco Beltrão, responsáveis por 14,7% da produção têxtil; a 

Região Norte, composta por municípios que conformam o eixo Londrina, Cambé, 

Apucarana e Arapongas, responsáveis por 21,4% da produção têxtil do estado; e a região 

Noroeste, onde localizam-se os municípios produtores sob a influência do município de 

Maringá responsáveis por 51,9% da produção têxtil do estado (FIEP, 2017).

Essa última região foi a primeira a presidir o desenvolvimento do complexo 

algodoeiro a partir da segunda metade do século XX, e a impulsionar, juntamente com o 

eixo Londrina-Maringá, a ocupação do Norte e do Noroeste do estado, se tornando, 

posteriormente, uma das regiões de grande influência para o setor têxtil nacional 

(VIETRO, 2011). Sob esse processo de ocupação, vale indicar os relatos de Pierre 

Monbeig, que em torno de 1945, descreveu o povoamento do Norte-Noroeste do Paraná, 

“ainda em via de gestação” (MONBEIG, 1945: 12). Em suas palavras o desenvolvimento 

rápido das aglomerações em torno do eixo rodoviário se deu devido ao sucesso das
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condições da terra, que por se encontrarem entre as melhores condições físicas e 

climáticas, recebeu as plantações de cafezais e de algodoais (MONBEIG, 1945: 14).

Não apenas a região Noroeste do estado do Paraná, mas as outras regiões que 

abrigavam a indústria têxtil no Brasil, sofreram com a abertura do comércio. Dados da 

ABIT demonstram que em todo o estado o número de indústrias, que em 1990 era de 

4.938 e empregavam 893.802 mil trabalhadores, diminuiu para 3.612 em 2000, 

empregando naquele ano 402.886 trabalhadores com carteira assinada (ABIT, 2017).

São processos que trouxeram grande número de instalações industriais para o 

estado do Paraná, momento em que a indústria da paranaense recebeu impulsos para se 

se capitalizar e escoar a produção por meio das linhas férreas que ligam todas as regiões 

ao porto de Paranaguá. A ampla infraestrutura de estradas e linhas ferroviárias, além do 

favorecimento geográfico a qual se localizava o estado, também foram fatores 

importantes neste avanço.

Se tomarmos as cifras para a Região Noroeste do estado do Paraná veremos que 

ela acompanha esse desenvolvimento. Avaliações realizadas neste mesmo sentido por 

Vietro (2011) indicam que o número de indústrias têxteis aumentou em 47% entre 1990 

e 2010. Nos dias atuais, a indústria da região é composta por aproximadamente 6 mil 

estabelecimentos industriais que geram cerca de 400 mil empregos diretos e mais de 1 

milhão de empregos indiretos. Sua capacidade de produção levou a região a produzir 150 

bilhões de peças em 2017 (SEBRAE, 2017).

Em suma, a região vive intensamente os períodos de abertura comercial e 

econômica que demarcaram a história mundial a partir da década de 1980 e incorpora as 

(re)novações trazidas pelos processos de acumulação flexível, incremento das tecnologias 

(em parte) e pela mundialização do capital. Assume, portanto, um papel de interface, 

relacionando as atividades entre o espaço rural, com o beneficiamento de algodão, e as 

atividades urbanas, ligadas ao comércio e aos serviços da indústria têxtil.

Um outro fator a ser considerado é a importância dos incentivos fiscais fornecidos 

pelo Governo do estado do Paraná que facilitou os investimentos da indústria têxtil na 

região. Houve também o recebimento de doações de lotes urbanos pela Prefeitura do 

Município de Maringá para construção de indústrias em meados de 1990 (ASALIN, 2008: 

66). Mas a instalação do parque industrial têxtil na região Noroeste do estado do Paraná 

não é exclusiva das políticas acima mencionadas. Ainda nos idos de 1960 a região 

experimentava grande ascensão, já que possuía fábricas de fiação na região de Goioerê e
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de Apucarana, contexto em que se apresentam as primeiras pequenas indústrias de 

confecção de roupas.

Aproveitando-se das políticas governamentais e dos incentivos oferecidos pelo 

Estado, as exportações da indústria têxtil do Noroeste do Paraná entraram efetivamente 

na pauta de exportações brasileiras nos anos de 1990. Assim, as exportações foram 

direcionadas para países como Canadá, Argentina e Paraguai, os grandes parceiros 

comerciais do Brasil responsáveis pelo volume 55% do total exportado em 2017 (ABIT,

2017). São parcerias elementares para que a referida região continue expandindo o parque 

industrial de produção têxtil, liderando, no estado do Paraná, os índices econômicos e 

produtivos relacionados a cadeia de produção de confecções. Desde então, cresceu o 

número de indústrias dedicadas ao setor na região, o que fez expandir a área de atuação 

que encontrava-se inicialmente próxima aos municípios do Noroeste do estado do Paraná 

para a região de influência do município de Maringá.

Essa articulação de forças comanda a lógica produtiva nas indústrias têxteis do 

Noroeste do estado do Paraná, que têm como principal centro urbano o município de 

Maringá. Esse município é o terceiro maior do estado do Paraná e tem no setor de 

comércio e serviços sua grande fonte de riquezas, respondendo em 2009 por 62,75% do 

Valor Adicionado Fiscal (VAF). Na região, destacam-se as indústrias de: alimentos, 

bebidas, metal-mecânicas, vestuário, metal-mecânica, metalúrgica, da madeira e do 

mobiliário, agropecuária, além dos serviços (VIETRO, 2011)133.

A área de influência o município de Maringá (o que estamos considerando como 

Noroeste do estado do Paraná) possui uma população de aproximadamente 1.405.833 mil 

habitantes, com uma área de 22.354,82Km2, composta por 105 municípios134, com um

133 A região conta ainda com municípios que cultivam o gelso, responsável pelo banco de criação do bicho 
da seda - o Brasil se apresenta como o único País ocidental produtor de seda, atrás de Japão, China, 
Paquistão e Uzbequistão, localizados no Oriente.
134 Os 105 municípios que possuem indústrias têxteis em seus limites espaciais são: Alto Paraná, Amaporã, 
Ângulo, Araruna, Astorga, Atalaia, Barbosa Ferraz, Boa Esperança, Cafezal do Sul, Campo Mourão, 
Cianorte, Cidade Gaúcha, Colorado, Corumbataí do Sul, Cruzeiro do Oeste, Cruzeiro do Sul, Douradina, 
Doutor Camargo, Engenheiro Beltrão, Farol, Fênix, Floraí, Floresta, Flórida, Goierê, Guiraçá, Guaporema, 
Icaraíma, Iguaraçú, Indianópolos, Iretama, Itaguajé, Itambé, Itaúna do Sul, Ivaté, Ivatuba, Janiópolis, 
Japurá, Juranda, Jussara, Loanda, Lobato, Luiziana, Mamborê, Mandaguacú, Mandaguari, Maria Helena, 
Marialva, Marilena, Maringá, Mirador, Moreira Sales, Munhoz de Melo, Nossa Senhora das Graças, Nova 
Aliança do Ivaí, Nova Cantú, Nova Esperança, Nova Londrina, Nova Olímpia, Ourizona, Paiçandú, Paraíso 
do Norte, Paranacity, Paranavaí, Peabirú, Perobal, Pérola, Planaltina do Paraná, Presidente Castelo Branco, 
Quarto Centenário, Quinta do Sol, Rancho Alegre D ’Oeste, Roncador, Rondon, Santa Cruz do Monte 
Castelo, Santa Fé, Santa Isabel do Ivaí, Santa Mônica, Santo Inácio, São Carlos do Ivaí, São João do Caiuá, 
São Jorge do Ivaí, São Manoel do Paraná, São Pedro do Paraná, São Tomé, Sarandi, Tamboara, Tapejara, 
Tapira, Terra Boa, Terra Rica, Tuneiras do Oeste, Ubiratã, Umuarama, Unifor e Xambré.
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PIB de R$13.6 milhões (REGIC, 2007)135. Dois marcos importantes para o 

desenvolvimento da região foram a cultura do algodão em meados da década de 1960 e 

do café em meados da década de 1970. Essas décadas foram marcadas pela formação das 

primeiras cidades no Noroeste do Paraná, com o plano de ocupação mediado Companhia 

de Melhoramentos Norte do Paraná (CMNP).

As primeiras cidades surgem marcadas pelo planejamento urbano realizado 

através dos eixos rodoviários da rodovia BR-376, um processo que atraiu grandes 

contingentes populacionais e que levou à valorização imediata das terras. Os relatos de 

Monbeig (1945), anteriormente citados, referem-se também ao eixo rodoviário. Como 

observou o autor, foi este eixo rodoviário que determinou a disposição dos primeiros lotes 

que se articulavam de lado a lado da nova estrada (MONBEIG, 1945: 15). Assim, 

sucederam-se os processos de povoamento da zona pioneira do Noroeste do estado do 

Paraná, muito influenciado pelas primeiras plantações de algodoais que deram 

surgimento ao setor têxtil da região. Na atualidade, este setor representa 13% do PIB 

(Produto Interno Bruto) do estado do Paraná (FIEP, 2017).

Certamente uma pista para refletir sobre esse desenvolvimento econômico já foi 

apresentada, colocada pelo caminho de descentralização, combinada com a união de 

forças entre agentes políticos e privados, que conduziram à configuração atual. O setor 

têxtil do Noroeste do Paraná foi muito afetado pela abertura da economia na década de 

1990, que o leva a sofrer significativas mudanças, as quais interferiram, entre outros 

elementos, no mundo do trabalho.

Existe grande heterogeneidade entre as indústrias de confecções da referida 

região, tanto nos aparatos tecnológicos, quanto no número de trabalhadores, no tipo de 

emprego, na espécie e na qualidade das confecções que produzem. Em sua grande maioria 

as modificações que verificamos se deram nos marcos da precariedade tecnológica, com 

baixíssimos investimentos em maquinários e em tecnologia, configurando, de modo 

geral, as condições de precariedade de realização da atividade laboral às quais estão 

submetidos os trabalhadores da indústria têxtil na região.

Como demonstra Asalin (2008), alguns industriais do setor adquiriram máquinas 

utilizadas (compradas em segunda mão de indústrias de países centrais), produzindo em 

diversas formas de distribuição: nos espaços domiciliares improvisados, em pequenos 

salões comerciais alugados, em formas de cooperativas etc. (ASALIN, 2008: 66). Todos

135 Não existem dados atualizados para o PIB da Região.
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esses processos fizeram com a que a indústria se sedimentasse na atualidade da seguinte 

maneira na Região Noroeste do estado do Paraná: totalizam-se 441136 indústrias têxteis 

localizadas em 96 municípios do Noroeste do Paraná, tal como se apresenta no mapa a 

seguir.

Mapa 8 - Municípios que possuíam estruturas industriais têxteis no Noroeste do estado do

Paraná -  2017.
54° W 53° W 52° W 51°W

Fonte: associação dos shoppings atacadistas de confecções de Maringá, 2017.

Nos municípios indicados em cor rosa no mapa exposto, são encontradas 

indústrias de aviamentos e acessórios, as de bordados, as de tecidos para cama mesa e 

banho e geral, as de camisaria, as de colchoes, as de estamparias, as de etiquetas, as 

facções (formais), as dejeans, as lavanderias, as de lingerie, pijamas, linha praia efitness, 

as malharias, as de tecidos finos (para festas) e as de uniformes empresariais e escolares.

Para o ano de 2014, o último que apresentou dados da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS) e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o salário

136 Para a apresentação deste dado nos baseamos na base de dados da associação dos shoppings atacadistas 
de confecções de Maringá e nos dados referente às indústrias que estão cadastradas na página do Sindvest. 
É importante observar que algumas das indústrias possuem dois CNPJ por produzirem em diferentes 
estruturas fabris, produtos como moda fitness e em outro moda íntima. Nesse caso foi contabilizada apenas 
cada indústria que possui CNPJ diferente. Outro fator importante de lembrar é que existem indústrias ou 
empresas que não são legalizadas e, portanto, não foram adicionadas à essa conta.
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médio da indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos no estado do Paraná era de 

R$1.413,36. Enquanto que para o Brasil era R$1.507,78. A produção têxtil da região, de 

maneira geral, não faz uso de tecnologias sofisticadas, tal como se observa em Santa 

Catarina137 ou em São Paulo138, e por isso absorve uma quantidade significativa de força 

de trabalho, comportando diferentes formas de relação de trabalho.

Um processo judicial tramitado na Justiça do Trabalho do município de Maringá 

explicita que “a reação de muitas empresas foi se implantar em Maringá, pois ali a mão 

de obra está entre as mais baratas do Brasil”. Os salários são mantidos a baixos níveis e 

o fato dos trabalhadores (grande maioria mulheres) não possuírem outra opção para dar 

continuidade a sua reprodução está diretamente ligado à isso. Ressalta-se a grande 

heterogeneidade no que diz respeito ao porte das fábricas, as condições dos aparatos 

tecnológicos, o número de trabalhadores, o tipo de produto que produzem, a organização 

do trabalho, as formas de contrato, o número de operações.

Para melhor tomar conhecimento, classificamos as 441 indústrias quanto ao seu 

porte, utilizando a mesma classificação da proposta de Carleial (2001). Seguindo esse 

quesito, verificamos que 64,3% são micro indústrias, 18,2% são pequenas indústrias, 

11,4% são médias indústrias e 6,1% são grandes indústrias. Dentre as grandes, destacam- 

se as que produzem malharia e jeans, responsáveis por mais de 75% da produção em 

escala regional139.

Os dados que apresentaremos a seguir constituem a segunda etapa de nossa 

pesquisa140. Nessa etapa, realizamos visitas em quatro indústrias no Noroeste do estado 

do Paraná, cada uma de um porte estrutural. Essas indústrias, juntamente com outras 

tantas presentes na região Noroeste do estado do Paraná, conformam uma longa cadeia 

têxtil de produção como pretende-se demonstrar mais adiante. O critério de escolha para 

a visita nas indústrias se deu de acordo com a facilitação que tivemos em relação ao acesso
141às mesmas141.

Já o critério de classificação das empresas obedece à definição utilizada por 

Carleial (2001), que coincide com a classificação do Sebrae para os estabelecimentos 

industriais142. Consideramos, portanto, uma microindústria (as facções) aquela que

137 A pesquisa de Jinkings & amorin (2006), confirma esse dado para o estado de Santa Catarina.
138 A pesquisa de Silva (2012), confirma esse dado para o estado de São Paulo.
139 Base de dados do autor.
140 Os levantamentos realizados nessa etapa da investigação, que foi desenvolvida entre o ano de 2015 e 
2017, apresentam dados para o ano de 2016.
141 Entramos em contato com seis empresas, e apenas 4 delas responderam.
142 Na obra em questão, a autora utiliza da classificação proposta por Maia em 1994.
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emprega até 20 trabalhadores; uma pequena indústria aquela que emprega de 21 até 100 

trabalhadores; a média indústria aquela que emprega de 101 a 500 trabalhadores; e a 

grande indústria, aquela que emprega acima de 501 trabalhadores (CARLEIAL, 2001: 

19).

Nos trabalhos de campo, além de realizarmos inúmeras observações, abordamos 

trabalhadores e empresários através de um termo de solicitação de pesquisa de campo 

entregue aos entrevistados. O movimento para essa etapa foi realizado com o intuito de 

compreender algumas questões que até então estavam obscuras para nós, e ao mesmo 

tempo, confirmar as evidencias obtidas. Para aprofundar nossa pesquisa, apresentaremos, 

através dos dados empíricos levantados em trabalho de campo, uma pequena, uma média 

e uma grande indústria, sendo que a microindústria será indicada no capítulo posterior, 

quando tratarmos das facções.

Realizamos entrevistas com os responsáveis pelas indústrias - que podem ser 

consideradas indústrias-mães, dado que realizam a subcontratação. Dessas industrias, 

visitamos três para tomar conhecimento dos processos que a constituem. A indústria Alfa, 

a indústria Beta e a indústria Ômega como passaremos a chama-las daqui em diante.

A indústria Alfa, ou, se preferirmos, a grande indústria, localizada na região 

Noroeste do estado do Paraná (mais precisamente no município de Maringá) empregava, 

no momento em que a visitamos, aproximadamente 623 funcionários com carteira 

assinada. Esses “colaboradores”, como foi dito pelo presidente da empresa que nos 

recebeu, trabalham entre as três estruturas que compõem a indústria e as 8 lojas de 

revenda em atacado espalhadas nos polos atacadistas de confecção de Maringá, de São 

Paulo e de Brusque. Ela é uma das maiores e mais antigas indústrias localizadas na região, 

tendo se instalado ali em meados da década de 1970.

A média salarial, segundo o que nos foi informado, variava entre o salário mínimo, 

que no momento da visita era de R$880,00143 e o valor de R$3.520,00, com o acréscimo 

dos “benefícios” (vale-transporte e desconto refeição). Segundo o que nos foi informado 

pela recepcionista da fábrica no momento em que estávamos aguardando para entrevistar 

o presidente, os trabalhadores do chão de fábrica, os da produção propriamente dita, são 

os que recebem os menores salários, e os da loja, onde ela almejava trabalhar um dia,

143 Segundo o que foi estabelecido pelo Decreto Lei n° 8.618 de 2015.
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eram os que recebiam os maiores salários, pois, segundo ela, “recebem as comissões de 

tudo o que vendem”144.

O processo de fabricação têxtil possui métodos que podem ser diferentes em cada 

indústria. O que as difere umas das outras, são os maquinários utilizados e as matérias 

primas. Para a indústria Alfa, parte dos tecidos são produzidos em Curitiba e em 

Blumenau, e outra parte é importada da China, através de negociações mediadas entre os 

representantes das empresas de tecidos chinesas e um grupo de empresários da Região 

Noroeste do estado do Paraná, que se reúnem para comprar tecidos a um custo mais baixo. 

Segundo o presidente dessa indústria, as vantagens são muitas: “os preços são muito mais 

baixos e os mais elaborados [...], principalmente os tecidos planos”. As desvantagens são 

que vem um container fechado e não tem opção de escolha, é uma “compra de olho 

fechado pra compensar o preço”, diz o presidente.145

A produção da indústria Alfa para o ano de 2016 foi de aproximadamente 220 mil 

peças, que variam entre vestidos, blusas e camisas femininas, saias, maiôs, macaquinhos 

e outras vestimentas femininas. Em visita a um dos pontos de revenda, verificamos que 

os preços das roupas que são vendidas por atacado custam entre R$29,90 a R$139,90. 

Realizamos uma média dos valores das 15 preços de 15 peças no ponto de revenda e 

chegamos a uma média de custo das peças de R$68,89, o que gerou um montante 

aproximado de revenda de R$15, 1 milhões por ano. Observa-se que essa indústria possui 

propriedade dos estabelecimentos comerciais que possui.

A segunda indústria que visitamos também está localizada na região Noroeste do 

estado do Paraná, próxima do município de Umuarama. A indústria Beta, possui 

aproximadamente 388 funcionários trabalhando com carteira assinada. Embora seja 

classificada como uma empresa média, dado a quantidade de trabalhadores que emprega 

diretamente, essa indústria possui um grande parque industrial estruturado na pequena 

cidade em que estão instalados, sendo que uma de suas unidades apresenta 12 galpões 

divididos ao longo de um amplo pátio que pode receber até 22 carretas de transporte 

diariamente.

144 Depoimento de uma trabalhadora da indústria têxtil realizado durante o momento em que estávamos 
aguardando para dialogar com o presidente da grande indústria. Trata-se de um trabalho de campo que 
realizamos nas indústrias têxteis no ano de 2016. Entrevistador: Flávio Ribeiro de Lima. Região Noroeste 
do estado do Paraná. Esse diálogo não foi gravado.
145 Depoimento de um presidente industrial com quem dialogamos durante os trabalhos de campo realizados 
no âmbito das indústrias têxteis do Noroeste do estado do Paraná no ano de 2016. Entrevistador: Flávio 
Ribeiro de Lima. Região Noroeste do estado do Paraná. Gravação de (52:14 minutos) - [Arquivo pessoal 
do pesquisador].
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A maioria dos trabalhadores empregados diretamente através do contrato de 

trabalho nessa indústria são responsáveis pela concepção, comercialização e pela área 

financeira. Há ainda os que fazem os serviços gerais. A empresa possui mais de 80 lojas 

de atacado em todo o Brasil, o que eleva os fluxos das vendas e faz com que em geral a 

produção seja realizada sobre encomenda, tal como observa as práticas do toyotismo 

(ANTUNES, 1999).

Os estoques, portanto, são quase inexistentes. Não obtivemos a média salarial dos 

trabalhadores de modo direto. Mas segundo o que foi dito em uma entrevista com os 

trabalhadores dos serviços gerais, quem fica no escritório “ganha muito bem”, algo que 

“deve dar uns 5 salários nossos”146. O salário desse trabalhador é menor que o salário 

mínimo, girava em torno de R$750,00 para o cargo de serviços gerais. Ele também não 

recebia nenhum outro tipo de auxílio.

Essa indústria possui uma produção horizontal, sendo responsável por apenas 

parte de sua produção e utilizando os métodos de subcontratação para faze-los. Como já 

dito, a produção varia pouco de uma indústria para outra. No caso dessa indústria, existem 

muitos maquinários, que vieram inclusive da China (há uma grande dificuldade de 

importação), que realiza diversas etapas do processo produtivo em pouco tempo. Ao 

trabalhador manual resta os serviços de limpeza, manutenção das máquinas, mobilização 

manual, e outros esforços braçais.

Essa indústria produz, segundo o que nos foi dito, mais de 11 milhões de peças 

por ano, um número realmente impactante, se levarmos em consideração que as 

mercadorias são produzidas a partir do tecido jeans, que é menos maleável e que gera 

muito mais trabalho em relação à malharia. Em média, a costura de uma peça jeans leva 

2 horas a mais que uma costura em tecido de malha, que pode ser costurada em 15 

minutos. O preço das peças para venda no polo atacadista de confecções varia entre 

R$34,90 e R$179,90, porém, a maioria das peças custam R$39,90, e R$46,90. Um cálculo 

inicial, realizado a partir da média das peças a um valor de R$39,90 demonstra que o 

faturamento dessa indústria pode ultrapassar R$459.648,000 ao ano. Além de atuar no 

mercado nacional, a indústria exporta para países como Paraguai, Argentina, Chile, 

Estados Unidos, Portugal e Canadá.

146 Depoimento de um trabalhador da média indústria com quem dialogamos durante os trabalhos de campo 
realizados no âmbito das indústrias têxteis do Noroeste do estado do Paraná no ano de 2016. Entrevistador: 
Flávio Ribeiro de Lima. Região Noroeste do estado do Paraná. (Gravação de 13:04 minutos) - [Arquivo 
pessoal do pesquisador].
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A instalação dessa indústria, que ocorreu em meados da década de 1990, como foi 

dito, pode ser considerada como sinônimo de maior competividade entre os industriais 

dessa região, dado que a mesma acompanhava alguns aparatos tecnológicos, bem como 

o deslocamento para um município que não estava circunscrito na rota da moda. A 

indústria conta com um aparato de maquinas de corte, enfesto, costura, bordados, 

acabamentos, criação, galvanização, aplicação de pedrarias e botões, todas de “última 

geração”, operando, inclusive, com sistemas de operação digital.

A indústria Beta, que recebeu muitos incentivos do governo estadual, viria a 

expandir significativamente suas instalações em menos de 10 anos, de um galpão para 

oito, elevando ainda os índices produtivos, o que demonstrou o êxito dos caminhos 

adotados, dentre os quais destacam-se a utilização e a subutilização da força de trabalho 

em baixos custos. Essa indústria exige grandes demandas produtivas dos funcionários, 

que desde o setor de corte até o empacotamento trabalham com cotas em porcentagens, 

que variam entre 95% e 97% de tudo o que é produzido, isso, em prol de atingir as metas 

estabelecidas. Ou seja, os trabalhadores necessitam atingir entre 95% e 97% das cotas 

produtivas que lhe são impostas.

A terceira indústria que visitamos foi a indústria Ômega. Essa indústria está 

localizada na região Noroeste do estado do Paraná, mais precisamente nas proximidades 

do município de Cianorte e, portanto, na região de influência de Maringá. Essa indústria 

produz confecções femininas com tecidos de malharia de algodão feminina e masculina: 

dentre as peças destacam-se a produção de camisetas, blusas, vestidos, camisas, saias, 

camisetes, além de algumas peças infantis. Os tecidos utilizados na produção são 

adquiridos no Brasil, precisamente do estado de São Paulo e de Santa Catarina, já a 

aviamentação (pedraria, renda, veludos, linhas e outros adornos) são importados do 

continente asiático em conjunto a uma associação que não nos foi informada.

A indústria instalou-se na região Noroeste do estado do Paraná em 1998, quando 

os empresários se mudaram da região metropolitana de São Paulo para a referida região. 

Ela emprega diretamente aproximadamente 74 funcionários, distribuídos entre as 3 lojas, 

a fábrica e a representação externa da marca. Essa indústria conta com um aparato de 

máquinas de costura, máquinas de corte, alguns equipamentos eletrônicos para a 

produção e aparelhos de estampa.

A média salarial coincide com a empresa. Varia de acordo com o piso salarial 

nacional R$880,00, podendo chegar até R$3000,00 para os trabalhadores mais 

qualificados. A empresa não paga auxílios, a não ser os abrigos que disponibiliza para
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alguns trabalhadores imigrantes. A produção para o ano de 2016 foi de aproximadamente 

100 mil peças. O valor das peças não foi divulgado, mas os valores referentes aos lucros, 

como nos foi informado pela gerente de produção, gira em torno de R$5 milhões ao
147ano147.

O que pudemos verificar em todas as empresas que visitamos foi a tendência em 

manter apenas a parte administrativa, que englobaria a criação e a posterior venda das 

mercadorias. As áreas que envolvem os processos produtivos acabam sendo 

externalizadas para empresas de médio porte, além do uso de terceirização por meio de 

utilização do trabalho domiciliar que se divide entre as costureiras individualizadas e as 

pequenas facções domiciliares, nos termos do processo da indústria enxuta descrito por 

Antunes (1999).

Essas indústrias realizam parte da confecção têxtil fora de seus limites espaciais. 

No entanto, dimensionar esse número não é tarefa fácil, dado que em todos os casos foram 

omitidos dados quantitativos. Orbita, portanto, em torno dessas industrias, um expressivo 

contingente (não quantificado) de trabalhadores subcontratados. O que se observou em 

todos os casos visitado foi que ainda que as indústrias tenham enxugado o quadro de 

trabalhadores contratados de modo direto e legal nos últimos anos a produção tem 

apresentado saldos positivos, o que nos leva a induzir que há, nesses espaços, uma 

intensificação dos processos e ritmos de trabalho, aumento da jornada de trabalho e 

também a subcontratação, uma prática recorrente em todo o mundo diante das 

transformações pelas quais passou o modo capitalista de produção.

A partir dos anos 2000 se observou entre os principais produtores de confecções 

do estado do Paraná a aceleração do processo de reestruturação produtiva, combinado 

com o processo de acumulação flexível. Registra-se novamente um processo de novas 

experiências em que por um lado utilizam-se novas tecnologias que apresentam os 

recursos da microeletrônica e da informática, utilizando-se de uma força de trabalho ainda 

mais especializada. A readequação das indústrias têxteis da região Noroeste do estado do 

Paraná à nova lógica do mercado fez com que, principalmente a partir dos anos 2000, a 

produção se voltasse à maiores índices de qualidade e quantidade de produção, 

implicando na competitividade, e na manutenção da força de trabalho explorada na 

região.

147 Durante a visita nessa indústria não nos foi permitido gravar os depoimentos. Portanto, para apresentar 
os dados em nosso texto, contamos apenas com nossas anotações, o que limita, em certo sentido, a 
exposição.
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Por um lado, surgem as exigências com trabalho mais qualificado nas plantas 

industriais, bem como a exigência do trabalho multifuncional, e por outro, em detrimento 

da eliminação dos postos de trabalho e da terceirização das atividades produtivas, surgem 

os trabalhadores terceirizados, subcontratados, os que laboram em seus domicílios e 

outras formas que demonstram a exploração, o que confirma, assim, a hipótese 

apresentada por Oliveira (1999), de que o desenvolvimento das forças produtivas no 

modo capitalista de produção se realiza de forma desigual e contraditória.

Apresentadas essas questões, descreveremos rapidamente como estruturam-se os 

processos que compõem a fabricação em uma indústria têxtil. Seguiremos utilizando o 

exemplo da fabricação de uma confecção, lembrando que podem ser fabricados tapetes, 

cortinas, guarda-chuvas, colchões, revestimentos de mobílias e tantos outros. O processo 

de produção têxtil é, em geral, muito longo, possuindo várias etapas que vão desde a 

concepção e o preparo do tecido, à tecelagem e ao acabamento.

Tudo isso para transformar os tecidos e os aparatos (fios, zíperes, botões e outros 

adereços) em uma confecção propriamente dita (roupas das mais diversas qualidades e 

produtos de cama, mesa e banho). É preciso certo número de operações em cada uma das 

etapas, que variam de acordo com o modelo que será produzido, com o tipo de 

organização do trabalho e tecnologias empregadas e com o porte da empresa. A primeira 

etapa é a concepção do produto, que é realizada por estilistas e modelistas. Ela pode ou 

não obedecer uma pesquisa de mercado em torno do que vem sendo utilizado como 

tendência da moda em diversos setores ou mesmo pelas grandes marcas que se destacam 

como grupos oligopólios em escala mundial (PAIVA, 2010).

Cria-se, então, de acordo com as possibilidades da indústria, e tentando seguir as 

tendências e as estações, o desenho de uma peça que será confeccionada. Nessa etapa, é 

preciso incluir medições, técnicas de impressão, imagens de suportes, croquis e rascunhos 

em geral do produto que se pretende produzir. Nela, são escolhidos os materiais que serão 

utilizados nas confecções. A escolha é realizada de acordo com os presidentes ou gerentes 

das produções (PAIVA, 2010).

A segunda etapa da confecção é a preparação e o corte do tecido. Utilizam-se os 

moldes feitos na primeira etapa, bem como os croquis disponibilizados para dar 

seguimento. Quando se faz a compra do tecido que ainda não foi tratado no processo de 

tecelagem, faz-se (ou ao menos deveria ser feito) uma primeira lavagem para a retirada 

dos produtos químicos que são mais danosos à saúde humana e assim inicia-se o processo
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de preparação do tecido e corte. São os padrões de amostragem, cortes e tamanhos 

(PAIVA, 2010).

Podem ser utilizados detergentes, solventes, alvejantes e ainda ácidos para fazer a 

retirada ou a limpeza dos tecidos. Ou ainda há casos em que o tecido comprado não atende 

à cor pretendida e então é realizado um pré-tingimento para que se ofereça uma cor que 

se adeque às exigências das estilistas/modelistas. Podem ser realizados ainda processos 

de impressão de estampas para diferenciar um tecido que pode ser utilizado para toda a 

produção. Vale lembrar que existem diversas técnicas de impressão, mas em geral elas 

são feitas em telas, dado que as máquinas que fazem impressão a laser são extremamente 

caras (sobretudo os impostos). Existem ainda as técnicas de pinturas manuais, onde são 

utilizados pincéis ou canetas especiais para se fazer desenhos sobre o tecido (PAIVA, 

2010).

Esses processos podem ser realizados com vários tipos de tecidos, que variam 

desde os que são feitos à base do algodão, até os de viscose, seda e lã. Inicia-se então o 

processo de costura, uma das etapas mais utilizadas numa confecção, dado que, 

independentemente do tipo da confecção, sempre haverá necessidade de passar pelas 

mãos de uma costureira. Em linhas gerais, essa etapa, que é uma das mais importantes de 

um processo de confecção, envolve a fixação das partes de tecidos (ou materiais) que irão 

compor a roupa. Esse processo é realizado através de máquinas ou ainda manualmente, 

com a ajuda de agulhas e fios (PAIVA, 2010).

O próximo passo é o processo de tratamento das confecções. Essa etapa é realizada 

como fase para os tratamentos, lavagem, manipulação ou ainda teste de resistência de um 

produto. Utilizam-se novamente produtos químicos para fazer a limpeza em geral e ainda 

espécies de repelentes para que não sejam manifestadas alergias no consumidor final. Em 

geral são utilizados permanganato de potássio, hipoclorito de sódio e de cálcio, dicromato 

de potássio, resinas formaldeídos, amaciadores catiônicos e silicones (PAIVA, 2010).

Feita a limpeza e ou o pré tingimento, o corte e a preparação dos tecidos, conforme 

demonstrado nas etapas anteriores, temos uma peça moldada. Inicia-se então a etapa de 

apelo estético da confecção. Essa etapa segue a inserção dos acessórios como botões, 

zíperes, alinhamentos, encravamentos, ilhós, couros, rendas, prensas, estampas em 3D, 

bordados, fivelas e placas e tantos outros. Como todas as outras etapas, essa também pode 

ser realizada por máquinas ou ainda à mão (PAIVA, 2010).

Quando a roupa está semifinalizada insere-se a etiqueta, que segue a orientação 

da marca. Em geral são colocadas na parte inferior das costuras próximas às golas para



144

camisas e blusas ou na costura do braço superior esquerdo, e no cós para peças como 

calças, bermudas e intimas inferiores geral. Por fim, são postas as tags, as etiquetas 

anexadas ao lado de fora da peça, para identificar tamanho, cor, composição, origem, 

instrução de uso e de lavagem e outros elementos de uso interno, como o código de barras 

que serve em geral para controle da indústria (PAIVA, 2010).

Esses são, em resumo, os processos que compõem as etapas de confecção na 

indústria têxtil. Eles podem variar muito a depender da qualidade da peça e das técnicas 

utilizadas. Em média, quando se utilizam maquinários avançados, gira em torno de quatro 

a cinco dias, ou em torno de 30 dias para os casos de indústrias que possuem maquinários 

antigos, caso das produções industrias brasileiras, que mesclam seus maquinários. Todas 

essas etapas mobilizam milhões de trabalhadores que, direta ou indiretamente, fazem a 

cadeia têxtil de produção como um todo manter-se em funcionamento148.

Tendo apresentados esses elementos que configuram o processo produtivo da 

indústria têxtil bem como sua composição em números, seguiremos abordando as 

condições de trabalho dos trabalhadores que a compõem no próximo item. Pretende-se 

realizar uma incursão no cotidiano desses trabalhadores, para demonstrar como as 

transformações pelas quais passaram o modo capitalista de produção incidiram sobre as 

condições de trabalho dos sujeitos que realizam atividades laborativas para a indústria 

têxtil do Noroeste do estado do Paraná.

II. V -  Relações de trabalho na indústria têxtil do Noroeste do estado do Paraná

Para iniciar as descrições analíticas das condições em que se encontram os 

trabalhadores da indústria têxtil na região, partimos do fato que o que verificamos nos 

três casos das indústrias visitadas foi o entrelaçamento do aumento da produtividade com 

o aumento da jornada de trabalho e com a diminuição do número de trabalhadores 

contratados diretamente, o que deve, em grande medida, ser uma tendência de todas das 

indústrias têxteis localizadas na região. Não se trata de generalizar o conjunto de 

indústrias da região Noroeste do estado do Paraná, e sim apontar práticas que existem em 

muitas das unidades industriais, principalmente as que visitamos, já que tais indústrias 

seguem uma lógica competitiva com todas as outras.

148 Para descrever todo esse processo, dialogamos com uma estilista e uma modelista. Ambas trabalhadoras 
nos apresentaram um panorama geral de todas as etapas da produção, realizando uma leitura de nossa 
descrição.
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Todas as manhãs, trabalhadores se mobilizam para dar continuidade à produção 

têxtil das 3 indústrias que fazem parte das outras 438 que compõem a cadeia de produção 

têxtil do Noroeste do estado do Paraná. Tratam-se de mulheres, homens e adolescentes 

que, em diferentes modalidades, empregam suas forças de trabalho. A vida cotidiana de 

Joana, trabalhadora da indústria têxtil, ilustra a vida dessas milhares de trabalhadoras. 

Casada com um trabalhador rural, mãe de dois filhos, sua rotina é, como nos foi dito, 

cronometrada: todas as manhãs ela se levanta às 5:00 horas para “passar o cafezinho para 

o marido” e “aprontar os meninos pra ir pra escola”. Chega na fábrica Beta às 07:30 para 

começar sua jornada de trabalho. Com duas pausas de 10 minutos, além da pausa para o 

almoço. Joana estende sua jornada até as 18:00, porém, “se tiver muitos pedidos, aí não 

tem hora pra sair”, diz ela enquanto ajeita o cabelo149.

Se seguirmos os dados disponibilizados pelas 3 indústrias visitadas, veremos que 

se tratam de 1085 trabalhadores que compõem o corpo de empregados das três indústrias. 

Quanto à faixa etária dos trabalhadores das três indústrias, aqueles que tinham menos de 

18 anos correspondiam a 8,1%, aqueles com faixa etária entre 18 a 24 anos correspondiam 

a 26,9%, aqueles com faixa etária entre 25 e 49 anos correspondiam a 62,6% e aqueles 

com faixa etária com mais de 50 anos correspondiam a 2,4%. Em termos de escolaridade, 

os sujeitos com até ensino básico completo ocupavam 12,3%, enquanto os com até ensino 

fundamental completo ocupavam 44%, os com ensino médio completo 41% e os com 

ensino superior completo ocupavam 2,7%. Duas das indústrias não possuem dados 

referente a classificação racial dos trabalhadores. Portanto, não podemos apresentar esses 

dados. O que se deve lembrar, segundo o que observamos, é que se tratam de 

trabalhadores de grande maioria pardos e negros -  a seguir a classificação racial do IBGE.

São raros os casos em que se recebe horas extras. A jornada de trabalho é bastante 

longa, pesada e intensiva, e por esse caráter consome parte dos dias dos trabalhadores. O 

relato de uma delas revela que geralmente se trabalham 12 horas por dia e quase todos os 

finais de semana e feriados que caem em dias de semana, pois elas “só têm hora pra 

chegá” e nunca se sabe o horário de sair.

As operadoras são apresentadas para operar simultaneamente em várias máquinas, 

como pede o toyotismo. Uma produção que deve ser efetivada no menor tempo possível

149 Depoimento de uma trabalhadora da indústria têxtil com quem dialogamos durante os trabalhos de 
campo realizados no âmbito das indústrias têxteis do Noroeste do estado do Paraná no ano de 2016. 
Entrevistador: Flávio Ribeiro de Lima. Região Noroeste do estado do Paraná. (Gravação de 19:37 minutos) 
- [Arquivo pessoal do pesquisador].
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(práticas do just in time). Os trabalhadores possuem poucas pausas para descanso e 

trabalham em pé durante toda a jornada, com exceção das costureiras, que necessitam se 

sentar para realizar o processo de costura. Essas jornadas, em conjunto com outros 

problemas, acabam por comprometer a saúde desses trabalhadores. Depressão, insônia, 

estresse e outras doenças relacionadas a movimentos repetitivos, como o L.E.R., são 

registradas correntemente entre esses trabalhadores.

Entre a inalação de produtos químicos, cola e poeira, há também casos de assédio, 

implementados pela restrição do uso do banheiro em determinados horários, quando não 

há casos de assédio sexual. “A gente tem medo né, lá do espelho dá pra ver tudo o que 

nóis faz aqui”, diz Pedrilha sobre o vidro com película adesiva univisual de cor escura 

instalada no escritório dos “chefes”. Por isso. Acrescenta a trabalhadora “a gente nem 

toma tanta água, pra não ter vontade de ir no banheiro”. A trabalhadora assevera ainda 

que “o mais difícil é o pó que vem do tecido quando é desembrulhado”, diz Pedrilha, que 

possui como uma das tarefas desembrulhar os tecidos para conferi-los e cortá-los, e segue: 

“tem dia que tá todo mundo espirrando, é atchim daqui, atchim dalí, atchim pra todo 

lado... (risos)”. E se ficar doente? “Olha, se a gente ficar doente é um problema. O médico 

da cidade é amigo deles, aí ele fala que não tem nada a ver com o que nois faz. [...] Se tá 

com dor nas costas ele olha e diz que dormiu de mal jeito. [...] E depois ele ainda conta 

pro patrão”150. Os trabalhadores sofrem tipos de chantagem, que mesmo indiretamente, 

nos induz a refletir sobre assédios morais.

A priori, o que indicam muitos autores, sobretudo os que não possuem um viés 

teórico que projeta a superação do capitalismo, é a de que a jornada de trabalho tende a 

diminuir com o desenvolvimento das forças produtivas, tal como propõe Thomas Piketty

(2013). Porém, o que verificamos nas fábricas que visitamos, sobretudo nas entrevistas 

com os trabalhadores, é que as jornadas de trabalho tendem a aumentar demasiadamente.

Os salários já apresentados anteriormente através das médias salariais 

demonstram que esses trabalhadores recebem muito pouco diante da extensa jornada e da 

quantidade de atividades que realizam. São valores que em geral aproximam-se do salário 

mínimo, a considerar ainda os descontos praticados em folha de pagamento, que

150 Depoimento de uma trabalhadora da indústria têxtil com quem dialogamos durante os trabalhos de 
campo realizados no âmbito das indústrias têxteis do Noroeste do estado do Paraná no ano de 2016. 
Entrevistador: Flávio Ribeiro de Lima. Região Noroeste do estado do Paraná. (Gravação de 12:00 minutos) 
- [Arquivo pessoal do pesquisador].
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demonstram que para este sujeitos não resta outra alternativa a não ser aceitar esses 

ordenados para se reproduzirem.

A concorrência direta entre os trabalhadores em termos de um emprego e salários 

na região, sobretudo nos municípios menores, é relativamente elevada. Com a chegada 

dos imigrantes que vieram do Haiti para trabalharem nessa região, os salários pagos, que 

já são geralmente muito baixos, são reduzidos ainda mais, dando aos capitalistas uma 

posição privilegiada no que diz respeito à exploração da força de trabalho.

Uma das características da indústria têxtil do Noroeste do Paraná é o emprego 

intensivo de trabalho vivo. Essa indústria absorve uma quantidade significativa de força 

de trabalho barata e, em boa medida, especializada, ou seja, detentora de conhecimentos, 

habilidades e destrezas manuais ainda imprescindíveis à produção do produto. A 

exploração da força de trabalho ocorre em casos aos quais os trabalhadores são mais 

vulneráveis. E isso pode ser visto com mais facilidade nas industrias Beta e ômega, que 

estão localizadas em municípios menores, onde o grau de escolaridade dos trabalhadores 

são em geral, mais baixos, o que é um fator usualmente utilizado pelos empresários para 

pagar salários baixos.

Nessas indústrias há predominância da participação do trabalho feminino que, 

conforme os dados que nos foram disponibilizados, correspondem a 83% do total da mão 

de obra, sendo o restante 17% de homens. Se lembrarmos dos escritos de Amorim (2003) 

veremos que a utilização de baixa qualificação tornou-se prática marcantes no setor têxtil 

após os processos de reestruturação produtiva e a passagem para o novo regime de 

acumulação flexível. Uma composição feminina da força de trabalho demonstra que a 

tendência do capital é empregar trabalhadores que se dispõem a laborar por baixas 

remunerações. A autora lembra que o predomínio de mulheres jovens ocupando os postos 

de trabalho na indústria têxtil ocorre em função da redução dos custos, já que o salário 

pago à mulher neste setor da indústria é, em geral, menos que os pagos aos homens 

(JINKINGS & AMORIN, 2006).

Os princípios da divisão sexual do trabalho operam, portanto, de maneira bastante 

similar às encontradas nas indústrias de Santa Catarina por Amorin (2003), e também das 

encontradas por Trindade (2014) no Rio Grande do Norte. Em todas essas regiões o 

trabalho da mulher é menos remunerado que o do homem, e a separação do trabalho é 

realizada de modo que as mulheres são designadas a realizar tarefas que do ponto de vista 

braçal demandam menos forca, mas que exigem movimentos repetitivos, contínuos e 

maçantes, tal como ocorre na região Noroeste do estado do Paraná.
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As trabalhadoras de serviços gerais com as quais dialogamos em nosso trabalho 

de campo servem de exemplo para essas constatações. Elas afirmaram que todo o serviço 

de preparação da peça para a costura, que envolve desde o desembrulho dos tecidos ao 

corte, é realizado por elas, o que nos induz a refletir sobre a multifuncionalidade, que é 

típica do padrão de acumulação flexível. Exercendo um método de produção que se 

assemelha ao “método do just in time", as mulheres moldam as demandas por encomenda 

das indústrias, através de suas destrezas, na medida em que os maquinários nem sempre 

são avançados (ANTUNES, 1999: 56-57).

Na divisão de tarefas industriais, as mulheres e os jovens participam dos serviços 

de limpeza, serviços gerais, controle, costura, separação de produtos, dobradeiras, 

passadeiras, empacotadeiras, conferências, embalagem, etiquetação e outros. Os homens 

participam dos processos que necessitam de força braçal, tal como carregamentos e 

transportes manuais, montagem e expedição. Às mulheres e aos jovens são impostos cotas 

e porcentagens de produção, aos homens, força e agilidade no carregamento. O que vai 

de encontro com a fala do presidente de uma das indústrias, quando ele nos relata que em 

processos “que exigem dispêndio de força física, as tarefas mais brutas, a gente evita 

utilizar mulheres e jovens”151.

Ao adentrarmos em algumas das indústrias têxteis do Noroeste do estado do 

Paraná percebemos que havia uma leva de trabalhadores desenvolvendo atividades 

laborais em condições extremamente precárias. Dialogamos com alguns desses sujeitos 

dentro e fora dos limites das indústrias. Em uma de nossas visitas à indústria Beta, nos 

impressionamos com a condição em que estão submetidos os trabalhadores dos serviços 

gerais. No transcurso de algumas horas em que permanecemos nessa indústria pudemos 

observar com exatidão a penúria a que se submetem os trabalhadores.

Ainda que possuam muita destreza para realizar suas atividades, como a costura 

por exemplo, as trabalhadoras encontravam-se em uma pequena sala de uma das maiores 

e mais engenhosas indústrias da cidade: em uma sala de 8m2 concentravam-se cerca de 

dezoito maquinários de costura e uma pequena mesa sem cadeira para finalização das 

costuras. A temperatura externa era de 36°C, com umidade relativa do ar próxima a 35%. 

Dezoito mulheres costureiras em uma única sala, sem nenhum canal de ventilação

151 Depoimento de um presidente industrial com quem dialogamos durante os trabalhos de campo realizados 
no âmbito das indústrias têxteis do Noroeste do estado do Paraná no ano de 2016. Entrevistador: Flávio 
Ribeiro de Lima. Região Noroeste do estado do Paraná. Gravação de (52:14 minutos) - [Arquivo pessoal 
do pesquisador].
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instalado. A única forma de circulação de ar e de iluminação natural que possuíam as 

trabalhadoras que realizam as atividades nessa sala (mais parecida com um porão) é uma 

pequena janela que mede em torno de 30cm/30cm. Ali mesmo nos lembramos dos 

escritos de Foucault, quando pensou na punição e na disciplina sob o espaço, que 

contribui para que se perpetuem as relações de poder, espaço aquele que reprimia, excluía 

e suprimia as trabalhadoras152, sobretudo porque havia uma câmera para controlá-las. A 

condição de seus corpos, de seus trabalhos, via imposição espacial, era possível de ser 

vista nos olhos vermelhos, cansados, daquelas trabalhadoras.

Testemunhamos nessa mesma fábrica um acidente com um dos trabalhadores. Ao 

tentar acrescentar reagentes químicos aquecidos no torno que polia os botões em cor 

prata, um trabalhador, já sem forças pela sobrecarga de trabalho, derrubou em suas mãos 

parte dos reagentes, fazendo com que escorresse sangue através da ferida que se fez 

imediatamente. O semblante de dor perpassava a face daquele trabalhador. O gerente que 

nos acompanhava verificou o que havia ocorrido, e vendo que se tratava de algo grave 

pediu que chamassem seu motorista. O mesmo chegou imediatamente e junto a ele outros 

trabalhadores preocupados com a situação. Vendo o alvoroço, o gerente ordenou que 

todos retornassem a seus postos de trabalho e que levassem o trabalhador ferido até o 

hospital. O mesmo subiu a escada para contatar um médico local. Foi possível ouvir, pelo 

vão da porta, resmungos, palavras xenofóbicas e xingamentos direcionados ao 

trabalhador, que era imigrante.

Horas depois, antes mesmo de deixarmos o espaço fabril, o trabalhador chegou na 

fábrica com uma de suas mãos enfaixadas, e ao se aproximar do presidente para agradecer 

por ter pago o procedimento que certamente foi descontado do salário desse trabalhador 

no mês seguinte, o imigrante recebeu um ordem para realizar uma atividade ao presidente, 

mesmo sem poder movimentar uma das mãos. Isso nos leva a supor que aquele acidente 

não constará nos dados de Anuários Estatísticos de Acidentes de Trabalho (AEAT), já 

que o trabalhador continuou a trabalhar.

Os caminhos que levam os trabalhadores a submeterem-se a essas condições se 

assemelham em muitos dos casos relatados, sendo a ausência de outras oportunidades de 

trabalho um deles, já que em duas das cidades das três indústrias que visitamos as opções 

são o trabalho na roça ou nas indústrias têxteis.

152 Para mais detalhes, buscar a obra Vigiar e Punir de Michel Foucault (1975: 28-29).
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Também dialogamos com trabalhadores para além dos espaços laborativos. 

Dentre eles, alguns imigrantes, sobre os quais recaíam as condições de trabalho mais 

precárias. Em sua maioria não documentados, esses trabalhadores são muitas vezes 

considerados como “ladrões de vagas de emprego”, mesmo quando se inserem nos 

moldes da informalidade e portanto da ilegalidade e se submeterem às formas de trabalho 

que, se consideradas do ponto de vista da legislação brasileira, poderiam ser enquadradas 

como análogas à escravidão. Essas condições não são exclusivas das indústrias têxteis, 

elas se estendem também ao cultivo de soja, à indústria alimentícia e à construção civil

É o que ocorre com os trabalhadores visitados, que não apenas trabalham, mas 

vivem em condições extremamente precárias. Ainda com receio que pudéssemos ser 

policiais ou da indústria que os empregava ilegalmente, o grupo de trabalhadores que 

residia nas proximidades da fábrica nos recebeu em sua acomodação. O mictório, 

construído ao lado de fora, datava aquela construção. Tratava-se de uma casa antiga, 

construída com madeira, cujo teto apresentava fissuras. Havia dois quartos e um espaço 

comum que deveria ser planejado como sala mas que, devido ao número de pessoas, 

servia de dormitório, abrigando colchões. Viviam na mesma habitação (alugada pela 

fábrica que os empregava) quatorze pessoas. Feliz casualidade, como nos foi relatado, 

eram todos do mesmo país (Haiti) Em outro momento, soubemos que havia outra 

acomodação que abrigava um grupo com trabalhadores de 3 países diferentes, fato que 

gerava conflitos internos.

Dos haitianos residentes naquela acomodação, 7 eram homens, 4 eram mulheres 

e 3 eram crianças. Com exceção de um dos homens, todos haviam percorrido o mesmo 

trajeto, desde o Haiti até o Brasil. Conforme nos foi indicado, para deslocarem-se, 

serviram-se de barco, avião, ônibus, vã, e também percorreram trechos caminhando. Um 

deles deslocou-se até São Paulo, e por lá inteirou-se de que as fábricas têxteis na região 

Noroeste do estado do Paraná, estavam a contratar mão de obra sem a necessidade de 

apresentar documentação. O ingresso deu-se, portanto, por vias clandestinas. Daí em 

diante estabeleceram-se redes de contatos que enviaram informações para os demais 

amigos e familiares, referenciando-os e ajudando-os a realizar o movimento migratório. 

Suas chegadas perpassam uma única temporalidade. No ano de 2012 chegará o primeiro 

grupo, seguido do segundo que se deslocara de São Paulo até a região, depois um terceiro 

grupo em 2013, outro em 2014 e assim sucessivamente. Da totalidade de trabalhadores 

com quem dialogamos, exatamente por serem clandestinos, nenhum possuía documental 

formal para permanecer no Brasil.



151

Segundo o que nos foi relatado, não pretendiam formalizar a documentação pois 

objetivam, num futuro não tão distante, retornar ao país de origem. Até que isto ocorra 

continuam a trazer mais entes, com a ajuda das indústrias que os contratam que realizam 

adiantamento financeiro para a mobilidade de outros trabalhadores imigrantes, que ao 

chegarem, terão de se submeter ao trabalho na indústria como forma de compensar os 

valores antecipados.

Isso nos remete aos escritos de Roncato (2012), quando lembra que parte da classe 

trabalhadora, assim como o imigrante, não possui muitas alternativas a não ser aceitar 

contratos de trabalhos temporários, flexíveis e sem estabilidade, com pouca proteção 

social e rebaixamento do salário real, cujo retrato é a exploração da força de trabalho por 

vias ilegais. O Ministério Público do Trabalho (MPT) no Paraná, que preocupa-se com 

essas questões, vem elencando esforços para registrar casos precários como esse que 

estamos apresentando, nos quais a imigração ilegal é um expediente utilizado que permite 

que muitos se sujeitam a trabalhos mal remunerados e até à condições degradantes. No 

entanto, se seguirmos a legislação trabalhista brasileira, veremos que o trabalhador 

estrangeiro tem os mesmos direitos de um brasileiro, como registro em carteira, 13° 

salário, férias, hora extra e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

O grupo que nos recebeu trabalha em diversas funções dentro de uma mesma 

fábrica têxtil. Os homens ajudam a carregar os caminhões, puxando os fardos de 

mercadorias que pesam de 50KG a 100KG, limpando a caçamba, ajudando a descarregar 

os produtos químicos que chegam da China, desentupindo os encanamentos, limpando os 

vidros da estrutura, transportando os entulhos até os locais em que devem ser descartados, 

e qualquer outra atividade que não precise de qualificação e que exija força e destreza. 

As mulheres estão escaladas na costura, no corte, na tinturaria e também na limpeza, 

exceto uma delas, robusta e de estatura elevada, que também é selecionada a realizar 

atividades braçais juntamente aos homens quando necessário.

É comum a todos eles não permanecer em nenhum posto definitivo, e sim serem 

escalados de acordo com as demandas da produção. Almoçam na própria fábrica a comida 

que preparam no dia anterior e levam para esquentar em um aparelho de água quente. A 

pausa para o almoço é breve, dá-se à eles o tempo de abocanhar o alimento e retornar às 

atividades. Suas jornadas de trabalho são mesmo incessantes. No geral todos possuem 

horário para chegar ao posto de trabalho, e vão embora conforme são dispensados. 

Percebemos que eles são os últimos a irem embora, frequentemente ao final do segundo 

turno.
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A isto tudo acrescentamos outra peculiaridade que diz respeito aos ordenados. Os 

imigrantes recebiam, de acordo com suas narrativas, ordenados inferiores aos dos 

brasileiros que realizavam as mesmas atividades, e também abaixo do salário mínimo, 

algo em torno de R$500,00 pelas extensivas jornadas laborais. Em suma, por exercerem 

atividades manuais de baixa qualificação e/ou reduzida remuneração por estarem em 

situação irregular no Brasil, os imigrantes contribuem para o “rebaixamento salarial e a 

manutenção dos níveis baixos de salário” (HARVEY, 2014: 3). Assim, contribuem para 

subverter a lógica remuneratória local e os custos para efetivação da produção das 

mercadorias, que, em sua fase de realização no polo atacadista de confecções, custam em 

torno de R$35,00 a R$50,00.

Diante de todo o exposto, e na interpretação que estamos a oferecer, o trabalho 

degradante realizado pelos trabalhadores da indústria têxtil do Noroeste do estado Paraná 

está circunscrito aos moldes da exploração da força de trabalho sem escrúpulos. No seio 

deste movimento podemos indicar que o imigrante é hoje um elemento estrutural do 

mercado de trabalho.153

Lembramos ainda que as relações de exploração do trabalho descritas se estendem 

ao plano do cotidiano no urbano e afetam a totalidade das relações sociais154, a 

completude da classe-que-vive-do-trabalho, a produção e a reprodução do espaço 

(ANTUNES, 1999: 100-102). Essas mesmas relações contribuem para o mascaramento e 

para a perpetuação da realização das atividades laborais por vias marginalizadas.

Em conjunto, as condições de exploração a que submetem esses trabalhadores nos 

apresentam as chaves para compreender a classe trabalhadora na contemporaneidade. 

Nossa pesquisa revelou também que as resistências são mínimas e, portanto, não há 

perspectivas de superação. Não há na região nenhum histórico de paralização. O que 

demonstra a eficácia dos capitalistas em se deslocar para regiões em que os sindicatos 

não possuem históricos de combate às condições impostas. As reivindicações setoriais 

ocorrem muito efemeramente quando os sindicatos se manifestam para pressionar que os 

salários acompanhem o teto do salário mínimo nacional. A precarização do trabalho é tão 

imanente ao capital quanto o desenvolvimento das forças produtivas. Trata-se, portanto, 

da permanente disputa entre capital e trabalho sobre o quadro de agravamento das 

condições de trabalho e os limites da exploração da força de trabalho.

153 Patrícia Villen, A nova configuração da imigração no Brasil sob a óptica do trabalho (2014: 87).
154 Henri Lefebvre, A reprodução das relações de produção (1973: 58-59).
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Ouvimos reclamações relacionadas à falta de pagamento por horas extras, à 

remunerações mais justas, e à direitos básicos como cesta básica, horários e até mesmo 

para poder ir ao banheiro quando sentir vontade, um impedimento que viola o princípio 

da dignidade humana. Esses são alguns elementos que, apesar das particularidades da 

referida região, podem ser encontrados em outras realidades.

Esses fatores vão intensificar as condições de trabalho nos processos produtivos, 

expulsar inúmeros trabalhadores para fora dos contornos normativos das fábricas, já que 

os que sobrevivem trabalhando na cadeia vão para as pequenas indústrias (as facções). A 

hipótese mais provável é a de que a inserção da indústria brasileira no Acordo Geral sobre 

Tarifas Aduaneiras e sobre o Comércio (GATT)155 em meados de 2005, reorientou os 

processos produtivos em geral.

A produção têxtil da região Noroeste do Estado do Paraná sofreu demasiadamente 

com a liberalização, significando para a empresa a abertura para o mercado externo. Por 

um lado, esse processo de desconcentração geográfica contribuiu para que o mercado 

viesse a agir em um maior número de lugares possíveis permitindo a mobilidade capital 

e humana a níveis antes não vistos. Agora, migram-se força de trabalho e dinheiro por 

todos as partes do planeta, diuturnamente (CARLOS, 1999: 174).

O cenário que dá sentido à isso é a mundialização. É o que estamos chamando de 

liberalização multifacetária da indústria têxtil (uma junção de precarização, terceirização 

e informalidade) (ANTUNES, 1999). Processo em que o setor passa então a ser 

majoritariamente composto por grandes grupos oligopólios que comandam a cadeia 

global de valor desde os países triádicos e, em territórios como o Brasil, aumentam 

demasiadamente o número de pequenas e médias indústrias. Em suma, a face mais 

perversa deste processo é a externalização da produção.

Nessa busca por novas formas de adequação da produção à lógica do mercado 

têxtil em escala mundial, em que a corrosão de direitos dos trabalhadores é um traço 

marcante, constata-se nesse setor o alargamento das múltiplas formas precarizadas de 

trabalho (ANTUNES, 1999). Neste movimento, detecta-se que apenas entre 2012 e 2014 

a indústria têxtil paranaense eliminou 7,4 mil postos de trabalho formalizados, fato que 

demonstra que a informalidade/ilegalidade das relações contratuais do trabalho vem 

crescendo gradativamente nos últimos anos, especialmente com o aumento da 

pejotização. Nesse movimento, as indústrias buscam obter a maximização de lucros,

155 Em inglês General Agreement on Tariffs and Trade.
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transferindo aos trabalhadores a pressão pela maximização do tempo, através de altas 

taxas de produtividade, pela redução dos custos (força de trabalho) e pela flexibilização 

crescente dos contratos de trabalho (ANTUNES, 2018).

São férteis as indicações de Antunes sobre esse movimento. Para o autor, estamos 

diante de um processo que desconstrói o mundo do trabalho, e toma a informalidade e a 

subcontratação como modelo dominante para a indústria têxtil. Apontar suas inter- 

relações torna-se imprescindível. Esses fatores demonstram que as indústrias 

transformaram a externalização da produção (terceirização) em uma das principais 

estratégias para dar continuidade à produção, o que Harvey chama de organização através 

da dispersão (HARVEY, 1992).

Dessa forma, a terceirização vem se tornando a modalidade de gestão que assume 

centralidade na estratégia das indústrias, que mascaram as relações contratuais entre os 

capitalistas e os trabalhadores ao realizarem as contratações nos moldes da flexibilidade, 

apresentando, escreve Antunes (2015), consequências profundas que desestruturam ainda 

mais a classe trabalhadora na contemporaneidade, alterando o tempo, os direitos, as 

condições e a saúde dos trabalhadores. São dessas experiências que trataremos no 

próximo item.

II. VI -  As práticas de mascaramento das relações trabalhistas na indústria têxtil 

do Noroeste do Estado do Paraná

As práticas de subcontratação156 têm crescido em todas as direções das indústrias 

ao longo do globo, principalmente nos anos finais do século XX. Na academia, o debate 

em torno das práticas de subcontratação ganha corpo no âmbito das ciências sociais e 

também no âmbito jurídico. Tal processo foi inicialmente relacionado à espacialidade da 

produção, já que, em uma observação rápida, o que se percebe é a “externalização” da 

produção para fora dos limites espaciais de uma única indústria. Do ponto de vista 

geográfico, perceberemos que a tomada do termo terceirização como sinônimo de 

externalização pode ter uma conotação diferente. Para descreve-lo de modo sintético será 

realizada uma condensação de ideias apresentadas por Ricardo Antunes (2014), de Graça 

Druck (2014) e também por Sávio Cavalcanti e Paula Marcelino (2012).

156 Em inglês outsourcing, em espanhol subcontratación, em francês, soustraitance, em italiano 
sobcontrattazione.
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Comecemos com um questionamento, também realizado pelos autores acima 

citados: afinal, o que é terceirização? Se partirmos do senso comum de que a terceirização 

seria a transferência de parte do processo produtivo de uma empresa, cairemos no 

discurso empresarial, tal como ocorreu com (COSTA & ROCHA, 2009) ao se basearem 

nas postulações do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

(DIEESE), que concebe a terceirização como um processo pelo qual uma empresa deixa 

de executar uma ou mais atividades realizadas por trabalhadores diretamente contratados 

e as transfere para outra empresa, através das práticas de subcontratação.

Mas se seguirmos as pistas que apresentamos nos itens anteriores, de que as 

transformações pelas quais passaram o modo capitalista de produção conduziram a 

indústria têxtil a realizar mudanças de gestão das indústrias ao longo das décadas finais 

do século XX, veremos que as mudanças nas políticas de gestão das indústrias passam 

por um movimento que deixa de lado, em certa medida, a planta vertical tal como era 

organizada segundo as inspirações tayloristas-fordistas e se direcionam para a planta 

horizontal, segundo as inspirações toyotistas (ANTUNES, 1999: 242).

É bom lembrar que não se trata apenas de uma palavra que veio para “inovar” o 

já amplo dicionário empresarial. Trata-se de um processo de controle do capital por meio 

do “ciclo de valorização externo, nesta relação de dominação (LENCIONI, 1996: 81), 

que tem sérias consequências sociais e espaciais. Para seguir por este caminho de 

interpretação, que é o mesmo apresentado por Antunes (2014) e por Cavalcanti & 

Marcelino (2012), faz-se necessário, primeiramente recuperar, tal como foi feito pelos 

autores em questão, o que vem a ser a terceirização. Para tanto, é preciso lembrar que o 

formato de indústria mais horizontalizada da era das coorporações, exige a fragmentação 

espacial do processo produtivo, seguindo a dispersão geográfica das plantas industriais e 

a fragmentação dos contratos de trabalho. Tudo isso, como forma de gerir a produção da 

indústria mãe, tal como propunha Cavalcanti & Marcelino (2012).

Assim, veremos que a terceirização de fato não implica a externalização das 

atividades nem a radicalização da divisão social do trabalho das empresas capitalistas, 

apesar de reivindicar e procurar vestir esse traje, como querem os empresários ao 

propagar seus discursos mercadológicos Cavalcanti & Marcelino (2012). Ou seja, ao 

contrário do que se propala, não há pulverização de capital ao longo das empresas que 

fazem parte da cadeia. Em sua essência, a terceirização é o processo de divisão do trabalho 

no sistema capitalista que, embora sempre tenha existido (ainda no século XIX Marx já 

nos advertia para este processo), assume uma feição diferente na contemporaneidade, que
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toca na mudança de forma, função e estrutura dos conteúdos (nos termos de Lefebvre), 

como será visto a diante.

A fim de nos orientarmos sobre esse debate advertimos, em primeiro lugar, que o 

controle do processo de produção de uma indústria não é terceirizado. A indústria 

principal preserva o controle do processo produtivo ao longo de toda a cadeia que efetiva 

a produção. Ou seja, o controle do processo produtivo continua a ser realizado pela 

indústria tomadora do serviço (CAVALCANTI & MARCELINO, 2012). Em segundo 

lugar, é preciso indicar que esse controle pode ser feito por diferentes métodos, mas quase 

sempre contempla a detenção do know-how da atividade e invariavelmente inclui a gestão 

da força de trabalho empregada (DRUCK & ANTUNES, 2014).

Em terceiro lugar, lembramos que não há no processo de terceirização a 

transferência de atividade, o que ocorre é a transferência das relações trabalhistas, que é 

realizada através de um interposto, ou mesmo de um “laranja” (DRUCK & ANTUNES, 

2014). Em quarto lugar, por seu caráter de mascaramento, ocorre quase sempre de forma 

insidiosa (DRUCK & ANTUNES, 2014). Por último, assinalamos um elemento 

importante do ponto de vista do Direito do Trabalho, já que a atividade terceirizada 

continua sob o comando do tomador dos serviços (a indústria contratante) e, por esse 

caráter o tomador do serviço é a indústria principal (ANTUNES, 2014).

A terceirização é portanto, lembram Cavalcanti & Marcelino (2012), um 

fenômeno do mercado de trabalho, um modo de relação entre capitalistas e trabalhadores 

que assume um formato espacial fragmentado (e por isso mais complexo) para que sejam 

diminuídos custos ao tomador do serviço. Deste modo, as indústrias tomadoras do 

serviço, valem-se, da fragmentação da classe trabalhadora, da externalização de conflitos 

trabalhistas, do aumento de produtividade, do recrudescimento da subsunção do trabalho, 

da flexibilidade e externalização de diversos riscos aos trabalhadores. De forma que, com 

maior ou menor intencionalidade, as indústrias buscam diminuir resistências da força de 

trabalho e as limitações exógenas ao processo de acumulação, e assumem para si as 

formas de mascaramento as relações de trabalho ao longo de uma cadeia têxtil de 

produção (CAVALCANTI & MARCELINO, 2012).

A terceirização é, portanto, uma prática de organização, gestão e controle e ao 

mesmo tempo uma forma de contrato de trabalho nos moldes da flexibilização e sem 

proteção trabalhista. Ela não significa externalização de fato de atividades da produção. 

O que se efetiva é uma contratação diferenciada da força de trabalho por parte da empresa 

tomadora de serviços. Quando ocorrem as práticas de subcontratação, estão ocorrendo,
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primeiramente, o rebaixamento das condições de trabalho, o rebaixamento dos salários, e 

a fragmentação das possibilidades de ação coletiva (ANTUNES & DRUCK, 2014). Os 

resultados dessas relações de contratação são alterações profundas no mundo do trabalho.

Para além da desregulamentação jurídica trabalhista, ocorrem, como nos assinala 

Cavalcanti & Filgueira (2015), amplas consequências aos trabalhadores: internalizar nas 

mentes e corpos -  e, é claro, positivar no direito -  um novo valor e um novo discurso que 

eliminem o fundamento da regulação social anterior do capitalismo, isto é, que possam 

dissociar -  ideológica, política e juridicamente -  a indústria de seus trabalhadores; algo 

que possa quebrar, portanto, a noção de que há qualquer vínculo entre os lucros auferidos 

e os trabalhadores necessários à reprodução dessa riqueza (CAVALCANTI & 

FILGUEIRA, 2015: 16).

Como o tempo necessário para a produção deve ser reduzido, ocorre a expansão 

dos métodos da indústria principal para toda a rede de subcontratação. Podem ser 

mencionadas ainda, como consequências, modificações profundas nas estruturas de 

filiação sindical, assimiladas com dificuldades pelos sindicatos das diversas categorias, 

cujas bases têm sido minadas neste processo, tal como expresso por Ricardo Antunes

(2014). É bom lembrar que Terceiro, condição à parte, externo, de fora, são trabalhadores 

que convivem com a inferioridade e a discriminação. Que saltam de uma empresa para 

outra, dificultando a identificação dos lastros empregatícios, ou ainda dos acidentes 

(ANTUNES & DRUCK, 2014: 17).

Em resumo as práticas de terceirização e de subcontratação da força de trabalho 

podem ser consideradas como fio condutor para a precarização do trabalho (TRINDADE, 

2014). Na já mencionada corrida pela redução do social, a terceirização tem-se 

apresentado como uma saída rentável para os capitalistas. Ela significa o controle da 

produção do trabalho em uma longa cadeia produtiva sem que seja preciso dar ordens 

diretas ao trabalhador.

No Brasil, essas práticas ganham corpo no mesmo período, tendo sido acentuadas 

na década de 1990 - período em que as leis trabalhistas começam a sofrer uma corrosão 

no Brasil - com a guinada do governo neoliberal que colocou em pauta a regulamentação 

das práticas de contratação por subcontratação a ponto de alterar alguns termos da CLT, 

sobretudo, a partir de 1993 (ANTUNES & DRUCK, 2014).

Naquele ano, essas forças obtiveram uma significativa vitória, pois
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Lograram a liberalização dessa forma de contratação por meio da 
edição da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que 
permitiu a contratação de trabalhadores por empresa interposta desde 
que a atividade em questão não atingisse o que se denominou de 
“atividades-fim” da empresa contratante (CAVALCANTI & 
FILGUEIRA, 2015: 16).

A partir dos anos 2000 o fenômeno ganha ainda mais acento em todos os ramos 

do mercado, tornando-se um instrumento efetivo nas estratégias de produção e 

reprodução do sistema, que passa pela alteração da configuração espacial, social, 

econômica e política no campo brasileiro (ANTUNES & DRUCK, 2014).

Em um cenário em que a economia é comandada pela lógica financeira, sustentada 

a curto prazo, as empresas do setor industrial buscam garantir seus altos lucros, exigindo 

e transferindo aos trabalhadores a pressão pela maximização do tempo, pelas altas taxas 

de produtividade, pela redução dos custos com o trabalho (DRUCK, 2001), em síntese, 

pelo processo de gestão de subcontratação. Isto é, o capital reafirma a lógica que toma a 

força de trabalho como uma mercadoria, subordinando-as por métodos flexíveis de 

subcontratação, elevando-as aos altos e baixos da produção.

A indústria têxtil brasileira, principalmente, vai se inspirar nessa epidemia que 

passa a ser o modus operandi do capitalismo na contemporaneidade, não apenas ela, mas 

indústrias automobilistas, os bancos com os serviços de cobranças e os técnicos, as 

operadores telefônicas com os tele atendimentos, e o próprio Estado, nas contratações em 

diversas atividades. Podemos lembrar ainda a construção civil, os serviços de tecnologia 

da informação, hospitais e escolas (ANTUNES 2014; PINTO, 2007).

Uma espécie de epidemia que cresceu em todas as direções e não apenas na 

indústria têxtil, como demonstram os dados a seguir. A Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)157, indicam que esse 

processo acompanha o mesmo movimento do trabalho no Brasil. Dados do IBGE (2017) 

para as atividades terceirizadas até o ano de 2016 apontam que um terço de 

aproximadamente 100 milhões de trabalhadores ativos no Brasil desenvolviam atividades 

terceirizadas e/subcontratadas (IBGE, 2017).

Todavia, essas relações tendem a se alastrar ainda mais pelo país, dado que em 

março de 2017 foi aprovada no Senado Federal a Lei n° 13.429, que, em linhas gerais,

157 O Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) é a principal fonte de dados primários que permite 
identificar com clareza os trabalhadores terceirizados dos não terceirizados. Entretanto, o governo federal 
não disponibiliza o acesso de nenhuma instituição de pesquisa a essa base de dados, apesar de terem sido 
feitas inúmeras tratativas nesse sentido.
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autoriza a terceirização em atividades-fim, acirrando ainda mais a disputa entre trabalho 

e capital158. Mais que isso, essa alteração na legislação significa uma nova ofensiva 

patronal para a Justiça do Trabalho brasileira, já que tem por objetivo único superar 

qualquer obstáculo jurídico para que seja possível a exploração da força de trabalho em 

todas as esferas.

O que tende a precarizar ainda mais as relações de trabalho na indústria têxtil. Se 

relacionarmos a subcontratação com a contratação direta, veremos que os trabalhadores 

subcontratados possuem maiores jornadas de trabalho, sendo que 85,9% dos vínculos nas 

atividades tipicamente terceirizadas realizam uma jornada que variavam entre 41 e 44 

horas semanais, enquanto 90% dos diretamente contratados não ultrapassavam 40 horas 

semanais (ANTUNES & DRUCK, 2014).

Pode-se verificar que os salários pagos aos subcontratados são em média 40% 

menores que os pagos aos diretamente contratados, segundo dados do IBGE. Uma 

diferença salarial que fere o princípio da isonomia ou igualdade representado pelo artigo

5 ° da Constituição Federal de 1988: todos são iguais perante a lei. Se observarmos na 

diferença entre os gêneros, veremos que ela é ainda maior. Pode-se verificar ainda, entre 

tantos outros rebaixamentos, que os subcontratados enfrentam ainda maiores índices de 

rotatividade, 57,7%, contra 28,8% nas atividades tipicamente contratantes (ANTUNES

6  DRUCK, 2014).

Em suma, são trabalhadores mais vulneráveis aos riscos do trabalho e às 

oscilações do mercado. Uma das vantagens da terceirização reside justamente nesta 

transferência de riscos. As empresas subcontratadas são acionadas apenas na medida em 

que haja demandas de mercado e, ao invés de estarem submetidas a uma autoridade que 

discipline o trabalho são submetidas apenas a objetivos e resultados.

Se tomarmos essas cifras para a indústria têxtil do Noroeste do Paraná, veremos 

que o número de trabalhadores subcontratados aumentou significativamente nos últimos 

anos. O número de empregados das indústrias apresentou resultados negativos. No ano 

de 2000, a empresa Beta tinha mais de 2.431 trabalhadores contratados diretamente. Já 

entre os anos de 2006 e 2010, recuou para aproximadamente 1.144 e 852,

158 Caberia uma profunda discussão acerca das alterações realizadas com a promulgação desta Lei e suas 
consequências para o mundo do trabalho, o que ultrapassaria os limites de nosso objeto inicial. A quem 
pensa nessa temática, podem ser lembradas as pesquisas de Jorge Luiz Souto Maior, precisamente um texto 
intitulado Terceirização da atividade-fim é o fim  da terceirização (2017), publicado no blog Jorge Souto 
Maior.
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respectivamente. Seis anos depois, e o quadro de trabalhadores contratados diretamente 

é de praticamente um quarto do que contratava em 2000, 388 como já dito.

O empresário explica que daquele jeito ele não se “mantinha”, “o montante 

direcionado com folha de pagamento era muito alto, estava quebrando minhas pernas” 

diz ele. Desde então, o capitalista iniciou uma série de transformações que estão ligadas 

ao processo produtivo da indústria têxtil, tal como será observa por Ricardo Antunes, em 

que uma prática corrente é a subcontratação (ANTUNES, 2014). Solicitamos a um 

contador para realizar o cálculo de quanto custa à indústria um trabalhador com carteira 

assinada, sob o salário mínimo base de 2018159.

Como encargos sociais o capitalista deve recolher sobre o valor de R$ 954,00 

8,33% (R$79,50) de provisão de 13° salário, 11,11% (R$105,98) de provisão de férias, 

20% (R$190,80) do INSS, 3% (R$28,62) de Seguro de acidente de trabalho160, 7% 

(R$66,78) de provisão de FGTS, e 7,3% (R$69,64) sobre provisão de férias, 13°, e a DSR, 

o que gera, somado ao salário, um montante de R$1.495,32 mensalmente, sem contar com 

a contribuição sindical que era obrigatória e com a reforma deixa de ser obrigatória 

(valores em reais).

Se observarmos que nessa indústria foram dispensados 2.043 funcionários desde 

os anos 2000, veremos que proprietário da indústria elevou seu lucro em R$3.054,282 

milhões a mais por mês. Para sua indústria um resultado foi o enxugamento do valor da 

folha de pagamento e como consequência o aumento da produção, que aumentou em 80 

mil peças entre 2000 e 2016. Se observarmos que a produção se elevou, mesmo com o 

quadro de trabalhadores menor, veremos que esse processo se deu por meio da 

intensificação da força de trabalho e pelos métodos de flexibilização da produção.

Como a indústria Alfa, outras seguiram esse caminho de diminuição do quadro de 

trabalhadores diretos, umas em maior quantidade, outras em menor, mas, em geral, muitas 

das indústrias têxteis ligam-se a alguma das facções terceirizadas que visitamos na região. 

Para dar continuidade em suas produções que aumentam, conforme visto, a produção é 

em grande parte subcontratada de pequenas oficinas de costura e em espaços domiciliares.

159 Em janeiro de 2018, o salário mínimo sofreu um reajusta de 1,81%, passando do valor de R$937,00 para 
R$954,00: uma diferença de R$17,00 no bolso do trabalhador.
160 Este item não é obrigatório em todos os estados, fica a critério da convenção coletiva que adota cada 
setor.
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Como foi observado nas pesquisas de Angela Lima (2009) e de Samanta 

Martinelli (2017)161, a seção da costura, uma das primeiras a ser suprimida do interior das 

grandes indústrias é, certamente, uma das que apresenta os maiores contingentes de 

trabalhadores terceirizados da indústria têxtil. Através desse movimento surge no 

Noroeste do estado do Paraná um conjunto de indústrias que realizam as práticas de 

subcontratação.

A indústria tomadora (grande, média, pequena) contrata as micro indústrias 

(facções), que subcontratam as trabalhadoras para realizarem a produção das confecções 

nos galpões ou em seus domicílios. Ou seja, essas facções se submetem às diretrizes da 

indústria tomadora e estão, portanto, sujeitas ao controle do processo produtivo, que será 

transmitido de acordo com as especificações e as exigências das contratantes aos 

fornecedores contratados.162 Elas estão espalhadas por inúmeros municípios da região, 

conforme pode ser observado no Mapa 9.

Mapa 9 - Municípios que possuíam estruturas industriais de pequeno porte (facções) no

Noroeste do estado do Paraná -  2017.
54°W 53°W 52°W 51°W

Fonte: Base de dados do autor, 2018.

161 Ambas autoras se debruçaram sobre a subcontratação da força de trabalho na região Noroeste do estado 
do Paraná.
162 Ideia presente no documentário Outra Ode, às Costureiras (2017).
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Como pode ser visto no mapa apresentado, muitos municípios, representando em 

lilás, abrigam as indústrias de pequeno porte na região. Existem vários processos que 

podem ser terceirizados e assim validarem-se da subcontratação da força de trabalho. 

Avançaremos retratando o exemplo das costureiras. Utilizaremos aqui o exemplo da 

máquina de costura, não apenas porque essa é acionada a partir a energia elétrica, mas 

também porque enquanto uma máquina ela é apenas um conjunto de partes que é 

homogeneizada pela ação humana, pela exploração da força de trabalho nela empregada. 

Em todo esse processo, a costura, a etapa mais intensiva do trabalho, é a que foi em sua 

completude terceirizada (ARAUJO & AMORIN, 2001).

Vale lembrar que para as facções adaptarem-se às exigências das indústrias 

tomadoras dos serviços (preço, qualidade, quantidade, tempo), lançam práticas de 

subcontratação nos moldes de informalidade jurídica (ilegalidade) e da precarização 

laboral, tal como expõe Druck (2014). Demonstrando que a informalidade do trabalho, 

isto é, a ilegalidade jurídica apresenta-se como um traço marcante nas formas de 

subcontratação (LIMA, 2016).

Deste modo, a centralidade do controle produtivo não é terceirizado ou deslocado, 

ele permanece na indústria principal. O que ocorre é a desconcentração das funções 

produtivas, e consequentemente dos encargos trabalhistas. Esses pequenos industriais 

utilizam seus maquinários, que também são mais precários em relação aos utilizados por 

outras industrias, além das linhas, e outros elementos. Como nos diz um dos 

“proprietários” de uma das facções que visitamos “essas maquinas aqui eu comprei de 

uma firma lá de Maringá”163.

Como estamos insistindo, trata-se de uma exploração que cria formas espaciais e 

se estende para além dos espaços fabris, chegando a todos os espaços. Essa exploração 

da força de trabalho na esfera da mais valia absoluta é apenas uma das estratégias, entre 

tantas outras, sob o mesmo regime, que podem articular grande indústria e trabalho 

informal (TAVARES, 2002). Torna-se necessário, portanto, demonstrar que a simples 

(re)organização espacial das formas -  novas e/ou velhas -  não só não alteram o conteúdo 

da relação capital, como preservam e intensificam a exploração do trabalho (TAVARES, 

2002: 56).

163 Depoimento de um trabalhador com quem dialogamos durante os trabalhos de campo realizados no 
âmbito das indústrias têxteis no ano de 2017. Entrevistador: Flávio Ribeiro de Lima. Região Noroeste do 
estado do Paraná. Gravação de (07:04 minutos) - [Arquivo pessoal do pesquisador].
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Como nos lembra Tavares (2002), os “fios invisíveis” da produção capitalista 

estão na terceirização, que traz consigo formas de informalidade, objetivando o aumento 

de lucros com a redução de salários e a intensificação da produtividade. De acordo com 

Tavares (2002), sobre essa questão: “o trabalho informal (via terceirização) cumpre a 

mesma função do formalmente assalariado, que desenvolve a sua ocupação na indústria, 

nos ramos comerciais e/ou financeiros, sob uma explícita relação empregado- 

empregador” (TAVARES, 2002). Neste mesmo sentido, Antunes e Druck recordam que 

o crescimento e a difusão da terceirização no Brasil a reafirmam como uma modalidade 

de gestão, organização e controle do trabalho (ANTUNES & DRUCK, 2014: 16)

Neste mesmo caminho, Angela Araujo & Elaine Amorin (2001) apontam que a 

subcontratação de oficinas de costura e o uso de trabalho a domicílio se intensificam, na 

medida em que se tornam a principal estratégia utilizada pelas confecções, independente 

do seu tamanho e posição no mercado, com o objetivo de reduzir custos e aumentar a 

capacidade produtiva (ARAÚJO & AMORIN, 2001: 279). Uma relação que aumentou, 

inclusive, para as indústrias que forneceram as informações. E isso pode ser observado, 

na fala de um dos chefes, quando diz que a terceirização é para reduzir custos e aumentar 

a produção.

Na indústria em questão, as atividades de costura são realizadas em pequenas 

facções e em espaços domiciliares, através da subcontratação de um trabalho 

eminentemente feminino. Observamos também que a produção para a indústria Alfa era 

realizada em um local completamente precário, sem ventilação e com maquinários 

arcaicos. Para cada peça produzida nessa fábrica, que no momento de realização é vendida 

por peça R$46,90, era pago para o “dono” da facção, a quantia de R$0,80. Não obtivemos 

o dado de quanto recebe a costureira desse montante.

Elucidar essas formas de contratação encontradas nas indústrias têxteis do 

Noroeste do estado do Paraná permite-nos lembrar as formas de contratação encontradas 

por Silvana Silva (2011) no estado de São Paulo, por Carlos Silva na Região 

Metropolitana de São Paulo, por Isabella Jinkings e Elaine Amorin (2006) no estado de 

Santa Catarina, por Jaqueline Vilasboas (2015) no estado de Goiás, Por Hiago Trindade 

(2017) no estado do Rio Grande do Norte, por Cláudia Freire (2017) no estado de 

Pernambuco e, deste paralelo, assinalar que tratam-se de tendências de contratação 

utilizadas em diversos espaços brasileiros, tal como assinala Márcia Leite (2004). Se 

seguirmos as indicações da pesquisa de Lima (2009), de Carvalhal (2009) e de Martinelli 

(2017), que nos apresenta um panorama geral das subcontratações de costureiras na região
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Noroeste do estado do Paraná, veremos que se tratam de relações de contratação basilares 

para a indústria têxtil da referida região.

Tomando como base a pesquisa de Martinelli (2017) em relação as práticas de 

subcontratação, podemos apresentar um panorama idêntico ao que identificamos em 

campo. A autora nos adverte que nas facções que visitou encontrou uma leva de 

trabalhadores, em sua grande maioria, mulheres, que submetem-se às necessidades 

espetaculares que regem a produção têxtil do Noroeste do estado do Paraná, e participam, 

mesmo à distância (se refere às trabalhadoras domiciliares) de um processo de fabricação 

que deve ser ininterrupta para, em resumo, dar continuidade a reprodução e a acumulação 

de mais-valia (MARTINELLI, 2017). Em igual proporção, a pesquisa de Lima (2009), 

nos indica que na referida região, que vigora é a precariedade e a ilegalidade na 

subcontratação realizadas pelas facções têxteis (LIMA, 2009).

Em nossa pesquisa, identificamos no Noroeste do Paraná, um processo de 

subcontratação que se organiza em modo de cascata, já que às vezes são acionadas 

empresas que quarteirizam e quinteirizam a produção, rompendo com a ligação direta 

entre quem faz a encomenda da produção, e complexificando ainda mais a relação jurídica 

ao longo da cadeia, já que as responsabilidades fiscais se perdem ao longo dessa cadeia. 

Isso demonstra, pois, que o processo de acumulação flexível, desenvolve-se através da 

dispersão geográfica nas redes de subcontratação, assumindo uma faceta de relações de 

trabalho mascaradas.

A partir dos elementos expostos podemos supor, e até em certa medida constatar, 

que as tendências de precarização, intensificação, pauperização, e, consequentemente, de 

aumento dos índices de exploração da força de trabalho, são centrais para a manutenção 

da (re)produção do capital. Essas tendências contrapõem-se claramente à formulação de 

Offe (1989), Gorz (1995) e Habermas (2012), que para além de questionarem a 

centralidade do trabalho ao ponto de sugerirem a desaparição da classe trabalhadora, 

diminuíram a importância e o sentido da teoria do valor em Marx (ANTUNES, 1999: 193 

-  194).

O que a análise dos dados e as observações realizadas em campo parecem sugerir 

são ideias próximas às previsões realizadas por Marx (2004[1867], Antunes (1999), 

Harvey (2014), e Mészáros (2011). Estes autores concordam que existe uma relação 

intrínseca entre desenvolvimento das forças produtivas e precariedade das relações de 

trabalho, tendendo, a estender, para além da esfera fabril, lembra Lefebvre, as relações



165

mais degradantes do trabalho. Esses elementos são de tamanha complexidade, que podem 

atribuir “novas dimensões e configurações à teoria do valor” (ANTUNES, 1999: 271).

A especificidade da subcontratação do setor têxtil do Noroeste do estado do 

Paraná está no tipo de relação que as indústrias e as facções têm com seus fornecedores, 

caracterizada pela informalidade, particularmente pelo trabalho domiciliar praticado em 

bancas ou ateliês. Se destacarmos os elementos que caracterizam estas formas de trabalho 

que proliferam na região que estamos nos ocupando veremos que dentre as atividades que 

foram terceirizadas nos últimos anos, a costura é a que apresentou números mais 

expressivos. O trabalho de Sandra Lencioni (1996), já citado, serve de parâmetro para 

essa análise.

Para a autora, durante as últimas décadas “a subcontratação na indústria têxtil se 

revitalizou” de modo a se tornar ainda mais expressiva. Isto porque os processos de 

Produção das pequenas e médias empresas são realizados de modo a complementar a 

produção de outro ramo industrial, elevando ainda mais a “perversa concentração de 

renda” (LENCIONI, 1996: 81). E acrescenta que este movimento integra as formas de 

valorização e desintegra espacialmente a produção, fazendo com que a estrutura espacial 

desenhe “labirintos no espaço”.

A partir desta “segmentação a reaproximação das múltiplas etapas da produção e 

funções da empresa se recompõem como uma redefinição da relação espaço-tempo: 

aproxima lugares e elimina distâncias” (LENCIONI, 1996: 84-85). Uma tendência que 

encontra na (re)incorporação dos espaços domiciliares à lógica (re)produtiva do capital o 

seu exemplo mais desenvolvido. São para essas práticas, bastante presentes no cenário 

atual, que nossa atenção deve se voltar agora.

II. VII - Trabalhadores subcontratados da indústria têxtil do Noroeste do Paraná

“A gente fecha os olhos, [...] finge que não vê ”164

Os relatos que seguem são descrições dos trabalhos de campo que realizamos ao 

longo da cadeia têxtil de produção do Noroeste do estado do Paraná. Por meio de trabalho 

de campo, pudemos perceber que a prática da informalidade é usada indiscriminadamente

164 Depoimento do “proprietário” de uma facção com quem dialogamos durante os trabalhos de campo 
realizados no âmbito das indústrias têxteis do Noroeste do estado do Paraná no ano de 2017. Entrevistador: 
Flávio Ribeiro de Lima. Região Noroeste do estado do Paraná. Gravação de (03:04 minutos) - [Arquivo 
pessoal do pesquisador].
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pelos empresários, mesmo para com os trabalhadores de dentro das empresas. Mapeamos 

as facções existentes nos munícipios que compõem a região Noroeste. Como pode ser 

visto no mapa 10, apresentado anteriormente, elas estão presentes em 56 dos 105 

municípios que compõem o Noroeste do estado do Paraná. Para que fosse realizado esse 

levantamento, foram consideradas como micro indústrias aquelas contendo até 20 

empregados (contratados de modo legal e ilegal), por isso o caráter de facção.

Em todos os espaços visitados, o trabalho é desenvolvido majoritariamente por 

“mulheres, cujas responsabilidades com a família eliminam outras alternativas de 

emprego, o que as obriga a aceitarem salários e condições de trabalho não regulados”, 

ainda que o produto do seu trabalho seja basilar para a esfera da produção e da reprodução 

(TAVARES, 2005: 7). Em uma das facções, pudemos observar que as máquinas de 

costura são antigas; são apenas as de costura simples e de overloque, não tinha máquina 

de pesponto (modo de costura duplo), que é muito utilizado para a produção de jeans.

Trata-se de uma facção localizada em galpão de aproximadamente 50m2 que 

empregava 9 trabalhadores. Ela produz mais de 80 mil peças por mês, muito mais que a 

média das indústrias principais, as tomadoras de serviços, o que faz dos proprietários 

dessas indústrias meros subordinados da indústria tomadora do serviço. Isso porque o fato 

de um indivíduo ser proprietário de alguns meios de produção, pelos quais consegue 

oferecer alguns empregos informais, não faz dele um capitalista.

Para que essa produção seja possível, valem-se da subcontratação de trabalhadoras 

à domicílio. Nesses espaços, as condições de trabalho são geralmente piores que nas 

fábricas. Os espaços domiciliares são em geral improvisados, como a mesa da cozinha, a 

área externa da casa, o fundo do quintal, um cômodo da casa, no quarto, na sala, ou seja, 

o domicílio é invadido pela lógica produtiva, não restando ao trabalhador distinção entre 

o espaço laboral e o espaço de descanso.

E novamente os ensinamentos de Marx se fazem essenciais. Ao observar os 

trabalhadores domiciliares da Grã-Bretanha o autor partilha que:

A indústria a domicílio moderna se converteu hoje na seção externa da 
fábrica, da manufatura ou do estabelecimento comercial. Além dos 
trabalhadores fabris, de manufatura e artesãos, que concentra em grande 
número num mesmo local e comanda diretamente, o capital põe em 
movimento, por meio de fios invisíveis, um grande exército de 
trabalhadores a domicílio, espalhados nas grandes cidades e pelo 
interior do país (Marx, 2004[1867]: 529).
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Tal como observou Marx, a indústria contemporânea continua se valendo dessas 

formas de exploração da força de trabalho nos domicílios. Nos dias atuais, os 

trabalhadores que recebem as mercadorias de uma indústria através de terceiros realizam 

essas atividades de modo a atender as demandas da indústria tomadora.

Os trabalhadores domiciliares não possuem hora certa para terminar o serviço do 

dia e, em muitos casos, prolongam a jornada de trabalho até altas horas da madrugada em 

função de finalizar os pedidos. Observa-se aqui que a quantidade de peças a ser 

confeccionada/bordada é bastante variável, de acordo com a sazonalidade das vendas. 

Durante o período em que há maiores demandas, como o que antecede os meses de junho 

e julho e de dezembro, as facções sempre possuem altos níveis de trabalho, contratando 

inclusive mais trabalhadores temporários - contratos de trabalho parcial ou determinado. 

Nesses períodos, as jornadas são relativamente altas, durando mais de 14 horas em alguns 

casos. Sob essas condições de trabalho, Jaqueline argumenta: “quando temos de atender 

os montes dos pedidos das lojas lá de Maringá, aí a gente senta a bunda na máquina e vai. 

[...] ai não tem hora pra nada, trabalho até tardão”165.

O relato de Jaqueline resume os tantos outros relatos de jornadas extensas que as 

costureiras subcontratadas realizam no Noroeste do estado do Paraná. Para poderem 

receber um salário, essas trabalhadoras buscam aumentar a produção que, como será 

visto, é paga por peça costurada, intensificando os ritmos de trabalho e prolongando as 

jornadas de trabalho ao limite de seus corpos, uma ideia de auto punição, presente em 

Sadi Dal Rosso (DAL ROSSO, 2008: 175-176). Neste movimento, as trabalhadoras 

terceirizadas submetem-se às disciplinas do capital e à hierarquização entre os próprios 

trabalhadores (os donos das facções).

As trabalhadoras domiciliares e as da facções são remuneradas de acordo com a 

quantidade de peças que costuram. Ao relatar o tempo que leva para produzir uma peça, 

Jaqueline deixa transparecer que seus salários são realmente ínfimos. Para uma peça que 

leva 20 minutos para ser produzida ela recebe o valor de R$0,50. Em uma hora a 

costureira é capaz de costurar em média 4,5 peças, pelas quais recebe aquele valor. No 

transcurso de um dia, Jaqueline consegue costurar uma média de 40 peças, já  que precisa 

realizar paradas constantes, ora ligada à costura, à troca de linhas, ao corte, e outras 

atividades, ora ligada aos cuidados com a casa.

165 Depoimento de uma trabalhadora que dialogamos durante os trabalhos de campo realizados no âmbito 
das facções em 2017. Entrevistador: Flávio Ribeiro de Lima. Região Noroeste do estado do Paraná. 
Gravação de (04:37 minutos) - [Arquivo pessoal do pesquisador].
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Ao final de um dia, Jaqueline consegue receber em média R$25,00 por todo o 

trabalho realizado. Porém, nos adverte a trabalhadora, nem sempre a peça que está 

costurando leva pouco tempo para ficar pronta, “tem vestido que leva mais de 2:00 horas” 

e como “quase sempre o valor não muda”, “se pegar uma encomenda dessa, não tira 

nada!”. A técnica utilizada por Jaqueline para produzir em uma escala ampliada e até 

mesmo dar conta das encomendas é recontratar uma ajudante que fica responsável pelo 

processo de acabamento. Trata-se do método de quarteirização que ocorre, em grande 

maioria das vezes, nos processos que demandam mais tempo como o acabamento, 

limpeza do bordado e das peças.

Há, nesses casos, a contratação de trabalhos domésticos e até mesmo infanto- 

juvenil, tal como nos relatou uma das costureiras em Alto Paraná, que leva a produção da 

facção para sua filha, que trabalha no contra turno do horário escolar. O pagamento, 

referente a cada peça “limpa”, gira em torno de R$0,02 e R$0,08 centavos de real, o que 

perfaz um rendimento mensal de aproximadamente R$200,00 reais. Nesse caso em que a 

trabalhadora é quarteirizada para efetuar a limpeza ela realiza apenas esse trabalho, 

geralmente porque não é possível assumir diversas tarefas domiciliares (CARVALHAL, 

2009: 65)166.

A trabalhadora retrata ainda que não é possível escolher as mercadorias que vai 

costurar, “quando chega a mercadoria tem que costurar bonitinho, se não ele (os donos 

das facções) não traz mais, [...] aí fica sem serviço”. Ou seja, além de receberem baixos 

rendimentos é preciso aceitar todas as imposições da indústria tomadora, que através de 

um tomador subcontratado (o dono da facção) contrata “a um preço pelo qual o próprio 

proprietário da facção (trabalhador)se encarrega de contratar e pagar seus auxiliares (as 

costureiras) efetivando assim, a exploração dos trabalhadores pelo capital mediante a 

exploração do trabalhador pelo trabalhador (MARX, 2004[1867]: 624). A isso, deve-se 

acrescentar a afirmação marxista de que o “salário por peça não é senão uma forma 

modificada do salário por tempo, assim como o salário por tempo, a forma modificada do 

valor ou preço da força de trabalho”. (MARX, 2004[1867]: 621).

166 Vale indicar aqui, mesmo que brevemente, que em 2016 aproximadamente 1,8 milhões de crianças de 5 
a 17 anos estavam desenvolvendo atividades laborais no Brasil, sendo que, deste total, 73 % possuíam idade 
entre 5 a 13. É o que mostra o módulo temático da PNAD Contínua sobre Trabalho Infantil, divulgado pelo 
IBGE.
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Trata-se do que o autor nomeou como processo de manipulação do tempo no 

modo capitalista de produção, no qual a grande tendência do capital é buscar formas de 

extrair mais-valia através da carga de trabalho (MARX, 2004[1867]), um processo que 

passa pela experiência do espaço. Mais que isso, não há, no caso dos trabalhadores 

domiciliares, a indistinção entre tempo de trabalho e de não-trabalho, assim como a 

ampliação do tempo de trabalho não-pago, ambos elementos centrais para 

problematizarmos a relação entre exploração do trabalho e acumulação, e reproduzem 

muito da lógica que historicamente estrutura o trabalho feminino a domicílio (ABILIO, 

2014: 114) submetendo essas trabalhadoras a formas invisíveis de exploração da força de 

trabalho.

Na relação contratual estabelecida, indiretamente, entre as trabalhadoras e a 

indústria tomadora, o salário por peça evidencia que a exploração da força de trabalho no 

âmbito do modo capitalista de produção está sendo realizada sem freios e sem escrúpulos 

(ABILIO, 2014) nos moldes de informalidade jurídica. Essa desconexão com a fábrica, a 

qual as jornadas de trabalho estendidas nas facções e nos espaços domiciliares são 

exemplares, realizadas sem qualquer contratualidade (ainda que essa seja simbólica), 

aparece como alternativa lucrativa aos capitalistas da indústria têxtil, principalmente por 

que as formas de trabalho não oferecem custos para as indústrias porque são os próprio 

trabalhadores quem arcam com os gastos, tais como linha, energia elétrica e a manutenção 

das máquinas (LIMA, 2009).

Neste movimento, o domicílio, o quintal, a área, a cozinha, e tantos outros espaços 

tornam-se espaços de produção e de reprodução de capital, demonstrando que a 

exploração da força de trabalho invade todos os lugares, isso é, dentro e fora dos espaços 

fabris considerados produtivos (LEFEBVRE, 1973). Através destes métodos de 

contratação ilegal o capital expressa o poder e o controle sobre o espaço e por sua vez 

sobre o tecido social (nos termos de Lefebvre), já que invade todas as esferas da vida 

cotidiana dos trabalhadores.

Por fim, o que deve ser ressaltado sobre a subcontratação, quando levada a cabo, 

é que o controle das normas e do tempo em que serão realizadas durante todo o processo 

produtivo de uma cadeia têxtil é comandado pela indústria tomadora - empresa mãe 

segundo Carleial (2001), o que caracteriza a subordinação do trabalhador com a empresa 

tomadora do serviço. No caso em evidência, os proprietários das facções apresentam-se 

como proprietários dos meios de produção, as trabalhadoras apareçem como “autônomas”
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e todos eles, trabalhadores, são controlados diretamente, ainda que de modo distinto, pelas 

indústrias tomadoras -  um tipo de organização já alertado por Marx (2004[1867]).

Isso ocorre através das formas de contratação da força de trabalho, em que a 

relação entre tomador e vendedor (entre capital e trabalho) são travestidas por formas de 

pejotização (um exemplo disse é que a própria indústria maior incentiva a criação de 

Micro Empreendedor Individual (MEI), seja por meio do trabalho a domicílio, seja por 

meio da contratação das chamadas “cooperativas” de trabalhadores. Muitas vezes essas 

cooperativas são formadas por ex-empregados das indústrias, tal como faz o capitalista 

da empresa Alfa ao alugar seu galpão “para se manter no ramo tem que ter visão” tal 

como fez ele ao terceirizar sua produção e diminuir custos. Na cidade, a indústria é 

considerada uma das mais importantes. A empresa dele aluga hoje um de seus galpões 

para um “amigo que eu estou ajudando a começar”167.

Esses incentivos nos parecem formas ideias de romper com os limites “regulados 

pelo Estado” do uso da força de trabalho e de sua exploração como mercadoria, colocando 

um manto invisível sobre as condições a que estão submetidos os trabalhadores dessa 

indústria (ANTUNES & DRUCK 2014). Se analisarmos a criação da figura do MEI, tal 

como realizou Martins (2017), veremos que essa forma de pejotização adotada pelo 

Estado possui três objetivos principais: a formalização de pequenos empreendimentos, a 

inclusão social e a inclusão previdenciária.

A autora nos adverte que essa política de cunho econômico ou fiscal, a despeito 

da intenção que teve, é uma política deficiente que deu seguimento ao padrão de 

acumulação flexível e as formas de precarização do trabalho que toca na estrutura 

geográfica produtiva da indústria têxtil do Noroeste do Paraná. Houve desde então o 

aumento crescente no número de trabalhadores subcontratados e a diminuição de 

empregados formais. Essa figura jurídica surge em um mundo do trabalho no Brasil 

marcado pela presença de um grande setor informal, composto por trabalhadores por 

conta própria, por pequenas empresas e pela persistência do desemprego. De 

trabalhadores que, inclusive, vinham da formalidade, como observou em sua tese a autora 

(MARTINS, 2017: 147).

167 Depoimento de um presidente industrial com quem dialogamos durante os trabalhos de campo realizados 
no âmbito das indústrias têxteis do Noroeste do estado do Paraná no ano de 2016. Entrevistador: Flávio 
Ribeiro de Lima. Região Noroeste do estado do Paraná. Gravação de (52:14 minutos) - [Arquivo pessoal 
do pesquisador].
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No entanto, a substituição do trabalho pelo empreendedorismo, pelo 

cooperativismo, pelos MEIS, ou, ainda, pelos trabalhos voluntários, oculta as formas de 

precarização que se observam com mais frequência quando há assinatura de carteira de 

trabalho. Essa substituição encobre e oculta, mascara as relações de trabalho entre a 

empresa e o contratado, que é intermediado por um terceira empresa, seja na forma de 

laranja, eximindo-se de responsabilidades formais, burla a legislação trabalhista, 

descumprindo o enunciado, transferindo custos (direitos sociais e encargos da CLT) para 

a terceira, pois é a contratante que, de fato, rege, controla, organiza e dita os processos 

produtivos ao longo de toda a cadeia (MARTINS, 2017).

Esta é uma proporção de trabalho que vem aumentando acentuadamente no Brasil. 

Ao examinarmos os dados oferecidos pelo SEBRAE, vemos que o número de MEI em 

todo o território nacional, registrados na agência em 2016, era de aproximadamente 2,5 

mil de trabalhadores e que em 2017, este contingente elevou-se para 12,6 mil 

trabalhadoras em todo o país. Isso tende a aumentar, pois o apelo para essas práticas, 

realizado através de retóricas mercadológicas, tem ocorrido nos últimos anos de modo 

incisivo. É sobre essa retórica que nos debruçamos na seção seguinte.

II. VIII -  A informalidade do trabalho analisada a partir das práticas de 

subcontratação na indústria têxtil

Como tentou-se demonstrar no item anterior, as práticas de subcontratação 

incidem sobre a relação direta entre capital e trabalho. Em uma luta constante, o 

capitalista afirma seu direito enquanto tomador da força de trabalho procurando prolongar 

a jornada de trabalho ao máximo possível e o trabalhador afirma seu direito, como 

vendedor, tentando, na medida do possível, limitar a jornada de trabalho e aumentar os 

ordenados (HARVEY, 2014: 69).168 Entre essa relação desigual coloca-se a justiça do 

trabalho, relacionada como agente mediador independente, a fim de estabelecer termos e 

limites nessa negociação, que, se for deixada nas mãos do capital, tende a ser realizada 

nos moldes da mais bruta exploração da força de trabalho (e não que isso não ocorra 

mediante a intervenção do Direito do Trabalho), afinal, já dizia Marx: entre direitos iguais 

e opostos, quem decide a é a força (MARX, 2004 [1867]).

168 O autor baseia-se nas ideias de Marx e de Engels, presentes em O manifesto do partido comunista, 
(2016[1848]).
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Na tentativa de alcançar e estabelecer negociações que se realizem em níveis 

iguais, coloca-se o Direito do Trabalho. Tal como define Aldacy Rachid Coutinho, o 

Direito do trabalho é uma disciplina jurídica e, também, um sistema de regras e princípios, 

com caráter normativo. Ele “estabelece uma ordem na sociedade por meio de critérios de 

organização (qualificação, regras sobre regras, regras que estabelecem efeitos jurídicos), 

de conduta (função orientadora do agir humano) e de decisão (solução de casos concretos) 

para as relações individuais e coletivas de emprego” (COUTINHO, 2011: 112).

Ainda segundo os argumentos da autora, sob a ótica subjetivista e material, o 

Direito do Trabalho é um sistema de proteção do trabalho subordinado com prevalência 

dos interesses dos empregados, porquanto reconhecidamente hipossuficientes. Sob o 

aspecto econômico, é a ordem jurídica do capitalismo que regula a venda da força de 

trabalho enquanto um dos fatores de produção (COUTINHO, 2011).

Através da Justiça do trabalho, do Ministério Público do Trabalho e dos agentes 

que personificam essas instituições, tal como os juízes, os auditores fiscais e os 

procuradores do trabalho, o Direito do trabalho tenta cumprir um papel importante nesse 

sentido, colocando limites ao processo de exploração do trabalho. Ele é responsável por 

alcançar a essência das formas de exploração do capital sobre o trabalho, buscando, 

sempre que possível, identificar a relação de emprego. Uma das grandes tarefas do Direito 

do Trabalho nos diais atuais evidencia-se através do combate ao trabalho escravo e da 

identificação das relações de emprego, através do estabelecimento dos elos produtivos, 

numa cadeia de produção, que se valida das práticas de subcontratação.169

Na tentativa de burlar a relação de emprego existente entre tomador e trabalhador, 

as indústrias se validam de diversos artifícios. Um procurador do trabalho do estado 

Paraná diz que a subordinação jurídica em muitos casos é difícil de ser identificada. 

'Segundo ele existe grande dificuldade em identificar “a relação de trabalho” a qual “está 

mascarada por intenção fraudulenta ou pelas características da prestação do serviço, o 

vínculo do emprego”. Para o procurador, os trabalhadores “muitas vezes não sabem para 

quem trabalham” e então cabe ao MPT estabelecer um fio condutor para procurar a 

empresa responsável, o que se torna uma tarefa difícil, já que a contratação ocorre através 

de empresas “fantasmas”170. O MPT toma como base as denúncias (são inúmeras nos

169 Ideias apresentadas pela professora Valdete Souto Severo, em uma palestra realizada nas dependências 
do auditório do MPT do estado do Paraná, no ano de 2016.
170 Depoimento de um procurador do trabalho com quem dialogamos durante os trabalhos de campo 
realizado no âmbito do Ministério Público do Trabalho do Paraná no ano de 2016. Entrevistador: Flávio
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últimos anos) dos trabalhadores ou de entidades de representação realizadas no âmbito da 

indústria têxtil.

Cabe a eles a tarefa de mapear171 e reconhecer a subordinação das indústrias 

responsáveis pela produção, pelos trabalhadores autônomos, pelos trabalhadores 

temporários e pelos próprios consumidores. A marca pode então ser pensada como 

instrumento para esse mapeamento; “é ela que dá visibilidade a essas relações de trabalho, 

ainda que tais relações hoje tenham assumido uma invisibilidade social”, ao qual, as 

empresas que figuram no topo da cadeia produtiva podem ser juridicamente 

responsabilizadas pelas irregularidades ocorridas nas demais camadas (ABÍLIO, 2014: 

121).

Em busca rápida no site do MPT, observamos que existem 68 processos de 

investigação ligados à indústria têxtil em todo o estado do Paraná. Uma dessas denúncias 

vincula-se à razão social de uma das indústrias que visitamos, tendo um processo muito 

similar ao mediado pelo MPT de Londrina em relação à indústria transnacional nomeada 

de Zara. Em que pese o fato que as práticas de subcontratação e de terceirização ampliam 

a desconstrução das relações de trabalho protegido (mediante a constituição da expansão 

de mais-valia, efetivada pela indústria principal) nos remetendo ao mascaramento da 

relação de trabalho, carece ser trazido ao debate o entendimento jurídico dessa relação.

Para o direito do trabalho, os requisitos para a caracterização do vínculo 

empregatício no âmbito da justiça do trabalho brasileira são: pessoalidade, não 

eventualidade, subordinação (controle) e onerosidade (salário) (SOUTO MAIOR, 2013: 

11). Seguindo esse raciocínio, deve-se indicar que a subordinação é um conceito 

dinâmico que acompanha a evolução das atividades industriais e a evolução das práticas 

de negócios. Trata-se da inserção estrutural do obreiro na dinâmica do tomador de seus 

serviços”, acolhendo assim suas ordens, dinâmicas produtivas e organizacionais de 

funcionamento, que podem ou não ser diretas (SOUTO MAIOR, 2013).172

Ribeiro de Lima. Região Centro-Sul do estado do Paraná. Gravação de (24:07 minutos) - [Arquivo pessoal 
do pesquisador].
171 Ainda que o mapeamento das relações de trabalho seja uma tarefa que tem-se tornado cada vez mais 
exaustiva, dado a complexidade de um processo que ocorre, principalmente, nos moldes da ilegalidade 
jurídica e da marginalidade espacial, a mídia alternativa Repórter Brasil reúne no aplicativo M oda Livre, 
através dos processos acessados no MPT em escala nacional e também dos trabalhos de campo, os nomes 
das principais marcas brasileiras que adotam as práticas de trabalho escravo no país.
172 Sua natureza (da subordinação) é jurídica. Por isso mesmo, ela deve ser observada, sem que 
voluntariamente acordada por meio de um contrato individual de trabalho mediante o qual se estabelecem 
e aceitam obrigações e deveres recíprocos, dentre os quais o dever de obediência, dever de fidelidade e 
dever de zelo do empregado (COUTINHO, 2017: 20). Neste sentido, prevalece ao Direito do Trabalho o 
acordo verbal como forma de contrato, ainda que não tenha sido realizada a assinatura da carteira de
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Se analisarmos essas questões, veremos que as práticas de subcontratação das 

indústrias têxteis do Noroeste do estado do Paraná ocorrem nos moldes da informalidade 

do trabalho (da ilegalidade jurídica). Baseados nessa problemática, apresentaremos um 

panorama do debate conceitual a respeito do trabalho informal. Definir o que é trabalho 

informal, por si só, já é um desafio. Para os órgãos oficiais, são trabalhadores sem carteira 

assinada, ou que atuam por conta própria e não contribuem para a Previdência Social, ou 

ainda aqueles que trabalham sem remuneração.

A caracterização da OIT sobre o setor informal urbano parte da unidade 

econômica (unidade produtiva), baseada na produção em pequena escala, no reduzido 

emprego de técnicas, na utilização de trabalho familiar e na quase inexistente separação 

entre o capital (meios e instrumentos de produção) e trabalho (força de trabalho). Tais 

unidades também se caracterizam pela baixa capacidade de acumulação de capital, 

unidades produtivas pouco organizadas e por oferecerem empregos instáveis, sem 

proteção social e reduzidas rendas (CACCIAMALI, 1982). Essa denominação da OIT 

possibilita outra perspectiva à noção que concebia os trabalhadores informais como 

obstáculos ao desenvolvimento de determinado país -  forças do atraso impedindo o 

moderno, onde o setor informal representava um entrave para o progresso Tavares (2004).

Os autores que partem de uma perspectiva marxista, como Alves & Tavares 

(2006), Antunes (2014), entendem a informalidade em sua totalidade, isto é consideram 

enquanto um trabalho que pode ser realizado no âmbito da empresa ou fora dos espaços 

dela. Seu crescimento realiza-se como produto da dinâmica capitalista, em que se verifica 

descenso da taxa de lucro como resultado do processo que eleva a composição orgânica 

do capital (ALVES & TAVARES, 2006), Nesse quadro, a expansão do trabalho informal 

que se deu, principalmente, a partir da década de 1980, apresenta-se ora dado por meio 

do aumento da exploração do trabalho, e por conseguinte, com uma maior exploração da 

mais-valia absoluta, ora como forma de assegurar a sobrevivência da parcela da classe 

trabalhadora que não encontra emprego (ANTUNES, 2014).

A produção utiliza mão-de-obra familiar, não se baseando, em geral, no trabalho 

assalariado (CACCIAMALI, 1982: 29-30). Todas as categorias de trabalho realizada por

trabalho (que no âmbito desse ramo do direito é um elemento simbólico). Como expresso no princípio da 
primazia da realidade, a relação de trabalho é configurada quando ocorre o preenchimento de alguns 
requisitos, conforme estabelecido pelo art. 3° da Consolidação das Leis do Trabalho. Seguindo esses 
pressupostos, considera-se empregado toda e qualquer pessoa física que prestar serviços de natureza não 
eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário (que pode inclusive, ser realizado por 
meio de outro meio de troca que não seja o dinheiro).
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sujeitos que não participam da relação direta entre capitalistas e trabalhadores 

assalariados produtivos podem ser pensados neste conjunto, que Jorge Luiz Souto Maior 

denomina de trabalhos marginais (SOUTO MAIOR, 2013). O crescimento da 

informalidade deve ser refletida a partir de diversos processos ligados à medidas 

neoliberais incorporadas pelo Brasil na década de 1990, dentro de um contexto de 

reestruturação produtiva, mudança no papel do Estado e no mundo do trabalho, que 

provocaram uma redução do nível de crescimento econômico doméstico, o aumento do 

desemprego e, consequentemente, a elevação dos níveis de informalidade. 

(CACCIAMALI, 1982: 29-30)

Como nos recorda Antunes, se a informalidade (que ocorre quando o contrato de 

trabalho não obedece a legislação social protetora do trabalho) não é sinônimo direto de 

precariedade, sua vigência expressa formas de trabalho desprovido de direitos e, por isso, 

encontra clara similitude com a precarização. E a flexibilização do trabalho no Brasil tem 

sido importante instrumento utilizado pelas empresas para burlar a legislação social do 

trabalho (ANTUNES, 2014). Uma relação que foi significativa para a ampliação dos 

serviços que reconfigurou a classe trabalhadora informal brasileira, que apresenta 

diferentes modos de ser (ANTUNES, 2014).

Sobre essa temática, podem ser úteis dos dados da PNAD contínua, que se baseia 

nos dados do IBGE. Segundo ambas instituições, em 2018, a informalidade no Brasil 

soma 34,2 milhões de trabalhadores, elevando-se, inclusive, em quase um milhão em 

relação aos 33,33 milhões de trabalhadores que usufruem diretamente da CLT (PNAD,

2018). Um dado alarmante, que demonstra, entre outros elementos, que o trabalho 

informal se consolidou como um método propulsor da produção e da reprodução do 

capital na contemporaneidade.

Se avaliarmos os dados referentes às indústrias que visitamos, veremos que a 

informalidade na indústria têxtil do Noroeste do estado do Paraná apresentam as mesmas 

tendências. Um fator que nos leva a indicar que o trabalho das trabalhadores da produção 

têxtil na referida região -  que servem como fonte de acumulação para as indústrias têxteis 

-  são negociados a custos ínfimos e nos moldes da informalidade (ilegalidade jurídica). 

As indústrias contratantes repassam as exigências da produção às trabalhadoras 

subcontratadas, fazendo com que os custos da má qualidade e das possíveis perdas da 

produção sejam repassados para os próprios trabalhadores, o que possui implicação direta 

em suas vidas.
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Uma delas diz respeito à crescente indistinção entre o trabalho e o não trabalho, 

em razão do elevado aumento da informalidade. O contrato de trabalho estabelece os 

limites do tempo de trabalho, usualmente também associados com um espaço que está 

conectado à lógica produtiva do capital transnacional. Resta a este capítulo indicar que 

toda essa produção realizada nos moldes da exploração da força de trabalho é direcionada 

ao polo de confecções que fica localizado no município de Maringá, para então ser 

comercializada e distribuída pelas sacoleiras que descreveremos no próximo capítulo. 

Isso porque as indústrias que produzem as mercadorias através dos métodos de 

exploração da força de trabalho (direta ou indireta) possuem pontos de revendas no polo 

atacadista de confecções que passamos a descrever a seguir. Ou seja, elas são 

responsáveis pela produção, pela distribuição e pela comercialização das confecções 

produzidas ao longo de toda a cadeia têxtil de produção do Noroeste do estado do Paraná.

II. IX - O polo atacadista de confecções de Maringá: espaço de mediação entre os 

elos da cadeia têxtil de produção

Narramos ao longo deste capítulo o panorama histórico da indústria têxtil a nível 

mundial e situamos o Brasil neste cenário. Continuaremos nossa narrativa, partindo da 

escala geográfica regional de análise -  ainda que essa articule-se no momento da 

produção e da circulação das mercadorias com múltiplas escalas geográficas de análise. 

O polo atacadista de confecções de Maringá congrega em seis shoppings atacadistas as 

confecções produzidas em toda a cadeia de produção têxtil da região Noroeste do estado, 

que envolve, como já visto, a plantação de algodão, a fiação, a malharia, a costura, o 

transporte, a confecção.

Em um movimento de renovação, que alterou profundamente a dinâmica do 

urbano, incluindo não apenas o espraiamento do tecido espacial, mas também a 

segregação e a gentrificação, o shopping aparece como um elemento fundamental, que 

alterou, inclusive, a paisagem. Dado esse caráter que altera a paisagem e o espaço, os 

shoppings merecem ser estudados como fatores que alteram a lógica espacial, um 

processo explicado pela geografia.

Silvana Pintaudi entende que os shoppings se constituem como elementos 

fundamentais no processo de restruturação do capital, que passa pelo plano do espaço, de 

modo a efetivar os processos através da integração do consumo/troca. Ou seja, no que 

tange diretamente à eficiência do processo de produção e circulação, bem como o de
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valorização de áreas urbanas através da disseminação de atividades econômicas, os 

shoppings são equipamentos elementares (PINTAUDI, 1999). Segundo afirma a autora, 

os shopping centers são estruturas que congregam em si duas peculiaridades: ao mesmo 

tempo em que são espaços destinados à troca, mediam a realização de mercadorias de 

diferentes preços que vão desde agulhas, roupas, sapatos, acessórios, decorações, 

pelúcias, até helicópteros e automotores (PINTAUDI, 1999).

Para Pintaudi, os shoppings se constituem como elementos fundamentais na 

mediação do processo de produção e reprodução do capital (financeiro e imobiliário) e 

do urbano (PINTAUDI, 1999). Tal como pode ser observado no Noroeste do estado do 

Paraná, onde estão instalados centenas deles, espacialmente dispostos de modo a atender 

as necessidades de acumulação dos agentes que possuem o monopólio dos processos de 

organização e (re)organização do espaço em prol da acumulação de capital.

A região reúne 84% dos shoppings atacadistas do estado do Paraná.173 Duas 

cidades destacam-se por localizar os shoppings atacadistas de confecções que revendem 

as mercadorias que são produzidas ao longo da cadeia têxtil: Cianorte e Maringá (tal como 

observamos em trabalho de campo). Tomaremos essa última como objeto de análise 

descritiva, compreendendo que nos dias atuais os shoppings nela instalados possuem 

maior atuação financeira, sendo integrantes na dinâmica econômica e imobiliária da 

região Noroeste do referido estado. Por isso, Maringá ganha destaque em meio às cidades 

que abrigam os shoppings atacadistas de confecções do Brasil, sendo elevado ao patamar 

de polo atacadista de confecções (como passaremos a denominar daqui em diante).

O polo atacadista de confecções, têm sua história marcada pela construção do 

primeiro shopping, o Shopping Mercosul, no ano de 1990, no interior do Parque de 

Exposições de Maringá, por uma iniciativa de um grupo de 46 empresários do ramo têxtil 

que possuíam interesse na manipulação do solo urbano em detrimento de suas 

necessidades financeiras, para concentrar suas mercadorias numa mesma estrutura 

comercial e facilitar a comercialização com compradores da região (VIETRO, 2011). Nos 

anos seguintes, construíram uma estrutura comercial de modo a concentrar ainda mais 

produtores e, portanto, mais mercadorias, elevando e mantendo nesses espaços as vendas 

das confecções produzidas na cadeia têxtil de produção.

Deste rol de ações em direção a uma organização empresarial mais apurada, que 

visava principalmente a regulação e/ou ampliação da reprodução do capital de modo

173 Tratam-se de informações obtidas através base de dados da central dos shoppings atacadistas de
confecções do Noroeste do estado do Paraná.
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intenso, desenvolveram-se as estruturas que na atualidade compõem um grupo de 6 

shoppings atacadistas: o Avenida Fashion que possui 200 lojas pequenas e mais 18 lojas 

âncoras, 66 vagas de estacionamento para ônibus e vans, 766 vagas de estacionamento 

para carros e uma pousada com dormitórios, tudo, construídos em 34,000m2; o shopping 

Bandfashion que possui uma única loja com área 4500m2 construída em uma parte anexa 

ao shopping Avenida Fashion; o shopping Portal Atacadista que possui uma área 

construída de 8.041,62m2, com 105 lojas e uma pousada pra 50 pessoas; o shopping 

Mercosul com 125 lojas construídas em uma área de 10.000m2 e mais 7000m2 em 

estacionamento. O shopping Paraná Park que possui 23.000m2 de área total, com 140 

lojas e 800 vagas de estacionamento para ônibus, vans e carros, o shopping possui ainda 

um espaço para eventos e um hotel com 5 pisos; e o shopping Vest Sul que possui 228 

lojas dispostas num espaço de 26.500 metros, com 40 vagas para ônibus e vans e 312 

vagas para carro, e uma pousada que abriga 150 pessoas.

Em conjunto, esses shoppings possuíam em 2016 um total de 827 lojas a pronta 

entrega, as quais 95% da mercadoria é produzida na região. Toda a produção da região 

(um montante de 77,8 milhões de peças em 2017), é comercializada neste polo174. 

Desenvolvemos um mapa para mais bem situar geograficamente o leitor sobre a 

localização do polo. Seu esboço pode ser visto a seguir no Mapa 10:

174 Tratam-se de informações obtidas através base de dados da central dos shoppings atacadistas de
confecções do Noroeste do estado do Paraná.
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Mapa 10 - Localização do polo atacadista de confecções de Maringá.
53°W 52° W 51°W 50° W

Fonte: Base de dados do autor, 2018.

Ao resgatar a discussão sobre o polo atacadista de confecções de Maringá e sobre 

toda a cadeia têxtil de produção do Noroeste, constatou-se que historicamente os mesmos 

contribuíram para o desenvolvimento econômico regional - um fator que pode ser 

confirmado nas pesquisas de Asalin (2008). Se seguirmos as postulações do autor e 

considerarmos as indicações de Pintaudi (1992) sobre os shoppings, poderemos confirmar 

que eles são grandes equipamentos de consumo, que reúnem prédios contíguos, das mais 

variadas lojas e concentram atividades comerciais de prestação de serviços, atraindo um 

grande número de consumidores (PINTAUDI, 1992: 26).

Por isso mesmo, estas estruturas contribuem de forma significativa no 

desenvolvimento econômico e na geração de emprego, ainda que muitas vezes estes se 

realizem em modos exploratórios e precários, tal como observado em trabalho de campo. 

Tomando novamente as ideias de Ghizzo & Asalin (2012), podemos afirmar que os 

shoppings atacadistas de confecções de Maringá configuram-se como estruturas 

estratégicas do capital financeiro e comercial da cadeia têxtil de produção, e assumem 

espacialidade central na acumulação de capital através do trabalho desempenhado ao 

longo de toda cadeia em prol da produção de mercadorias (GHIZZO & ASALIN 2012: 

63).
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Instalados às margens da rodovia PR-317 e do aeroporto da cidade (o maior da 

região), os shoppings que compõem o polo atacadista de confecções alteraram a dinâmica 

do mercado imobiliário em uma porção do município (Oeste de Maringá) que em 1990 

fazia parte da zona rural. As construções alteraram a Lei de Zoneamento, a Lei de Uso e 

Ocupação do Solo e o Plano Diretor da cidade em detrimento de ações que visavam a 

concentração e a acumulação de capital, realizados por meio da edificação de estruturas 

comerciais que foram construídas em uma área até então não permitida, incidindo sobre 

os investimentos da ordem pública e privada e ao mesmo tempo potencializou o mercado 

imobiliário em seu entorno.

Apontamentos sobre as formas de produção e de (re)produção do espaço 

realizados por Rodrigues (1998) nos permitem afirmar que essas alterações realizadas na 

legislação do município, em detrimento da produção do ambiente construído, provocaram 

alteração no preço da terra urbanizada (solo urbano) e “no preço do imóvel”, ou seja, na 

“valorização dos elementos que conformam o urbano” (RODRIGUES, 2007: 76-77). 

Nota-se, assim, que o preço do metro quadrado no interior de um dos shoppings sai em 

torno de R$6.200,00 reais para venda, segundo informações de um dos proprietários (com 

um aluguel para uma loja de 20m2 que fira em torno de R$5.000,00 por mês).

Igualmente, é elevado o valor do aluguel no interior do shopping varia entre 

R$5.000,00 e R$10.000,00 reais entre lojas pequenas e lojas âncoras, enquanto o 

condomínio para todas gira em torno de R$4.000,00 mil. Os valores praticados neste 

mesmo shopping, a depender da relação do proprietário da indústria com o proprietário 

do shopping, são os mesmos. Os proprietários dos shoppings assim, um forte movimento 

de concentração financeira através dos negócios voltados aos investimentos da produção 

têxtil e aos investimentos imobiliários.

O polo atacadista de confecções de Maringá, enquanto um espaço de concentração 

financeira e produtiva, articula os momentos da produção com o da distribuição/troca 

(PINTAUDI, 1999). Nesses espaços são mediados a realização da mercadoria através do 

consumo das sacoleiras que buscam as mercadorias no polo. O tempo nos shoppings que 

compõem o polo atacadista de confecções de Maringá é dirigido fundamentalmente ao 

consumo. Desde a entrada até os seus corredores construídos como labirintos, tudo é 

direcionado para que os frequentadores sejam induzidos ao ato de consumir: cores, 

movimentos, luzes, vitrines, exposição dos produtos, tudo pensado com essa finalidade, 

o que articula-se com a necessidade de reprodução crescente, contínua e ampliada do 

capital (acumulação) (PINTAUDI, 1999).
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São espaços que congregam diversidades e ao mesmo tempo são pontos de 

encontro das mercadorias produzidas na cadeia têxtil de produção do Noroeste do estado 

do Paraná e que serão compradas e distribuídas ao longo de todo o território brasileiro. 

Este quadro de geração de capital e de empregos que acima indicamos é suficiente para 

ilustrar a importância que o polo atacadista de confecções de Maringá assumiu, desde a 

primeira instalação comercial até a composição atual.

São essas estruturas comerciais que mobilizam uma leva significativa de 

trabalhadoras de todas as regiões do Brasil a se deslocarem, em modos precários, até a 

referida Região Noroeste do estado do Paraná para desempenharem seu trabalho -  

distribuição das mercadorias por meio do comércio ambulante. O polo possui hoje grande 

atração sobre os trabalhadores em escalas local, regional e nacional, dinamizando a 

produção têxtil do Noroeste paranaense. É sobre essas experiências que discorreremos no 

próximo capítulo. Trata-se de avançar analisando em nosso estudo o tema do trabalho no 

âmbito da circulação.
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CAPÍTULO III

Trajetórias do trabalho por conta própria no terceiro momento da cadeia

têxtil de produção: a realização

“Eu escolhi trabalhar por conta pra não ter mais patrão, 

assim, posso trabalhar a hora que eu quero, 
fazer meus horários ”175

São Paulo, Junho de 2016

Um saco preto, outro azul, e sobre eles, calças e agasalhos, camisetas e blusas, de 

tamanhos infantil e adulto, cores diversas. Em comum, o tecido e os símbolos copiados 

de marcas transnacionais estampados. Assim estavam organizadas as mercadorias 

revendidas por um trabalhador que, junto a um rapaz que aparentava ser seu filho, se 

instalou em uma porção da calçada externa do MASP. Quando os trabalhadores nos 

abordaram, perguntamos à eles de onde vinham as mercadorias. Por meio de um 

português arrastado os trabalhadores nos responderam: “é de Brás”. Ao apalpar uma das 

mercadorias, pudemos observar costuras tortas e fios que indicavam a falta de 

acabamento. Neste ato, o trabalhador se pronuncia: “Esse gosta? Faz vinte e cinco”. 

Agradecemos e continuamos a caminhar. Ele nos acompanha e, em tentativa de negociar 

diz: “deixa por R$20,00.176

Rio de Janeiro, Outubro de 2016

Ao chegar na praia de Ipanema, Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, avistamos 

uma trabalhadora. Com uma camisa manga longa e um vestido por cima, a trabalhadora 

tentava chamar a atenção dos banhistas anunciando: “olha a canga, olha a canga”. 

Tratava-se de uma mulher que aparentava ter uns 45 anos de idade, carregava sobre suas

175 Depoimento de um trabalhadora por conta própria com quem dialogamos durante os trabalhos de campo 
realizados no âmbito do polo atacadista de confecções no ano de 2016. Entrevistador: Flávio Ribeiro de 
Lima. Região Noroeste do estado do Paraná. Gravação de (13:20 minutos) - [Arquivo pessoal do 
pesquisador].
176 Relato de observações de um trabalho de campo realizado no bairro da Bela Vista, região central da 
grande São Paulo, em junho de 2016 -  Em razão do caráter da abordagem ter sido realizada sem preparo, 
este trecho não possuí gravação.
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costas uma espécie de “varal” que segurava através de nós as mercadorias que ela 

oferecia: saídas de praia (“cangas”), toalhas e biquínis. Os preços variavam entre R$20,00 

R$30,00 e R$50,00, a depender do modelo. A trajetória da trabalhadora, que revende 

mercadorias compradas na feira do Saara, é realizada diariamente, desde as 9:00 da 

manhã, “até o Sol se pôr”. Ela se especializa entre o Arpoador e o Posto 10, onde é seu 

“ponto”; Seu trabalho pode ser visto, tal como nos adverte, como um trabalho cansativo: 

“tem que guentar o tranco” para mobilizar-se espacialmente por incontáveis vezes nesse 

trajeto que possui uma média de 2,1km177, sob um sol escaldante de 40°C.

Belo Horizonte, maio de 2017

A caminho do Mercado Municipal de Belo Horizonte, área central da capital 

mineira, uma jovem com uma mochila e alguns panos brancos sobre um dos antebraços 

se aproxima e pergunta: “vai um panin de prato moço?”. Solicitamos o preço, e ela diz: 

“um é quatro, três é dez”. Perguntamos: “é de Minas mesmo?”, e ela diz: “é sim, daqui 

de Contagem”. Manuseamos as mercadorias e percebemos, através das estampas que se 

repetiam em muitos dos produtos, que eles foram produzidos por máquinas de estampa, 

típicas da indústria têxtil. Ela tira a mochila das costas e nos adverte, “aqui tem um tantão 

de estampa ó”. Pergunto o peso da mochila que era aparentemente pesada, mas como ela 

diz, nunca havia feito a pesagem antes, “pesa um cadin, mas tô tão acostumada que nem 

senti pesa, sabe!” Nos despedimos, e seguimos cada um para seu lado, nós, caminhando 

ladeira abaixo, a trabalhadora com sua mochila e os panos de prato, ladeira acima178.

Porto Alegre, Outubro de 2017

Era uma manhã chuvosa, paramos em uma das marquises do calçadão da rua dos 

Andradas para nos abrigar. Ao nosso lado parou também um vendedor de tapete. Trajando 

uma camiseta polo, uma bermuda, um chinelo, um boné e uma pochete. Com ele estavam 

seu carrinho de transporte, um saco preto que era utilizado como proteção da chuva, e 

uma corda, que em situações de tempo limpo era amarrada em duas árvores onde o 

trabalhador expõe os tapetes que revende. Os preços variam entre “R$120,00 e R$200,00

177 Relato de observações de um trabalho de campo realizado no Rio de Janeiro em outubro de 2016 -  
Entrevistador: Flávio Ribeiro de Lima. Região da praia de Ipanema. Gravação de (3:19 minutos) - [Arquivo 
pessoal do pesquisador].
178 Relato de observações de um trabalho de campo realizado na região central de Belo Horizonte em maio 
de 2017 -  Em razão do caráter da abordagem ter sido realizada sem preparo, este trecho não possui 
gravação.
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pilas”. Quem os vê não imagina que seu trabalho depende do exercício de empurrar todos 

os dias um carrinho com mercadorias que pesa em média 50kg. O desafio maior, lembra 

o trabalhador é “tomar lotação” (circular), “tem dias que tu não vende nenhum, e volta 

com o mesmo peso pra casa. Mas “embretado mesmo fiquemo quando tem que correr da 

fiscalização... [...], aí é triste”179

***

Os relatos desses trabalhadores podem ser reproduzidos aos milhares. Basta 

caminhar por qualquer rua das cidades brasileiras e observar que eles estão por todas as 

partes. Nas ruas, nos semáforos, nas calçadas, nos pontos de ônibus, nos terminais, nas 

estações de metrô, nos aeroportos, na praia, em locais turísticos, em festas, nas praças, 

nas igrejas, nas escolas, universidades, estádios de futebol, e em muitos outros espaços 

onde se aglomeram pessoas eles podem ser encontrados. Participam de um modo ou de 

outro do quadro geral do processo de acumulação capitalista.

Estes relatos servem para demonstrar algumas das diversas formas de realização 

da mercadoria nos limites do espaço brasileiro. Em todos eles existe um traço marcante. 

Os relatos demonstram, por diferentes meios, as formas de realizar as mercadorias que 

são produzidas pelas indústrias têxteis, através da venda da força de trabalho por conta 

própria. Poderíamos adentrar e destrinchar qualquer um dos exemplos acima, já  que as 

formas de (re)produção, ainda que em latitudes diferentes, preservam elementos comuns.

Porém, para dar continuidade a nossa proposta inicial escolhemos as sacoleiras. A 

proposta central deste capítulo é, portanto, realizarmos uma aproximação possível das 

dimensões constitutivas, como diria o próprio Marx (2004), de como se realiza 

acumulação de capital sob o trabalho das sacoleiras. Pretende-se desvendar os vínculos 

existentes entre esses trabalhadores e o acúmulo de capital na contemporaneidade, a partir 

do caso do trabalho por conta própria das sacoleiras do polo atacadista de confecções de 

Maringá e sua relação com a cadeia têxtil de produção do Noroeste do Estado do Paraná. 

Essa relação tornou-se um elemento chave para a compreensão das formas de exploração 

da força de trabalho no alvorecer do século XXI.

179 Relato de observações de um trabalho de campo realizado na região central de Porto Alegre em outubro 
de 2017 -  Em razão do caráter da abordagem ter sido realizada sem preparo, este trecho não possuí 
gravação.
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III. I -  A trajetória de Maria, sacoleira, trabalhadora por conta própria 

Maringá, Dezembro de 2015

Maria180 nasceu em 1971, em Sidrolândia, um pequeno município localizado na 

porção central do estado do Mato Grosso do Sul. Com poucas “condições de vida”, 

frequentou o ensino básico e trabalhou desde muito cedo como doméstica em uma casa 

na cidade onde nasceu. Com seus “vinte e poucos anos” amasiou-se com um 

caminhoneiro da cidade de Campo Grande, para onde se mudou e vive até hoje181.

Ali continuou a viver, sem trabalhar, até que em 1995 seu esposo faleceu em um 

acidente de caminhão. Com dois filhos, um com cinco anos e uma recém nascida, Maria 

se viu neste momento em uma encruzilhada: estava “solteira” e “sem profissão”. Eis que 

“Deus enviou um anjo que me disse: porque você não pega roupa pra vender?”. Assim 

começou a trajetória de Maria, que juntou “todo o dinheirinho que tinha” e realizou o que 

seria a primeira de muitas viagens de compra ao polo atacadista de confecções de 

Maringá.

Desde então, vem desenvolvendo as várias tarefas que fazem parte do cotidiano 

de uma trabalhadora por conta própria. Em uma viagem que pode durar dois ou três dias 

entre ida e volta, enfrenta as adversidades a que estão sujeitos os trabalhadores que 

perambulam pelo mundo em procura de “escapar” das depredações do capital e assim 

melhorar o destino (HARVEY, 2012: 486). Ao longo de todos esses anos realizando a 

trajetória de Campo Grande a Maringá, Maria experienciou “uns mal bocados”. Ela cita, 

“já quebrou o ônibus, j á passei mal, já teve acidente, já fui assaltada, já prenderam minha 

mercadoria [...] teve de tudo”.

Após todas as viagens de compra, ao retornar para sua cidade, Maria inicia o 

processo de tarefas para dar início às suas vendas. Primeiramente separa e confere as 

mercadorias com os cupons fiscais, já que, segundo ela, algumas peças podem ter sido 

“desviadas” no caminho ou ainda “o preço da nota pode ser diferente do preço da 

etiqueta”. Depois começa a tirar fotos e ligar para sua clientes “avisando que têm

180 Os relatos desta trabalhadora estão entre um dos mais emblemáticos dentre todas as sacoleiras com quem 
dialogamos. Em razão da extensão e da riqueza dos relatos por ela apresentados, escolhemos para substituir 
seu nome original o nome de Maria, nome mais comum entre as mulheres brasileiras e representativo das 
demais sacoleiras.
181 Depoimento de uma trabalhadora por conta própria com quem dialogamos durante os trabalhos de campo 
realizados no polo atacadista de confecções de Maringá em dezembro de 2015. Entrevistador: Flávio 
Ribeiro de Lima. Região Noroeste do estado do Paraná. Gravação de (2:04:00 minutos) - [Arquivo pessoal 
do pesquisador].
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novidades”, e aí parte para a revenda (distribuição). Além das (re)vendas, o trabalho 

envolve também o pagamento de títulos bancários, os depósitos para “cobrir cheques” e 

outros procedimentos, como o deslocamento de sua casa até a cliente. Separa as 

mercadorias nas sacolas, as notas promissórias e inicia suas andanças pela cidade.

Ao mesmo tempo em que se desloca para realizar seus pagamentos em bancos e 

lotéricas, vai até suas clientes para vender suas mercadorias ou ainda garantir a 

assiduidade delas. Desde os bairros centrais aos mais distantes, Maria realiza suas visitas 

para inúmeras pessoas, como lembra ao dizer que “tenho cliente em tudo quanto é canto, 

nas escolas, nas creches, farmácias, clínicas, shoppings, restaurantes, até em funerária”.

Caminha muitos quilômetros todos os dias com uma ou duas sacolas nas mãos. O 

deslocamento é realizado por ônibus e às vezes, quando a sacola está muito pesada, ela 

utiliza aplicativos de transporte: “hoje em dia ficou mais fácil, porque tem Uber né, aí 

quando tá muito pesado quando tem muito jeans” eu “chamo um Uber”. O peso das 

sacolas de Maria pode variar entre a quantidade e o tecido da mercadoria. O jeans, por 

exemplo, pesa em média 2kg por peça. Em alguns momentos, Maria transporta 15 peças 

de jeans, além das outras roupas, neste caso totalizando aproximadamente 40kg.

A trabalhadora nos conta que possui um carro que é compartilhado com seus 

filhos. Os dois utilizam o carro para ir trabalhar e também para ir à faculdade no período 

noturno. “Eles precisam mais que eu, porque têm horário pra chegar no serviço, né, eu 

não”, justifica Maria, e enfatiza, ao longo de toda a conversa, que seus horários são 

“flexíveis” e que possui mais “liberdade” para trabalhar. Segundo ela, nos finais de 

semana é mais fácil, “porque aí o carro tá em casa e meu filho me leva na casa das 

clientes”. Quando tem muita encomenda ou pedido de visitas ela solicita ao filho que a 

leve após o horário que ele chega da faculdade: “às vezes ele leva eu depois da faculdade, 

[...] ele fica bravo, aí eu agrado, ou brigo também, falo o menino mal agradecido viu, [...] 

ai ele vai, emburrado, mas vai” .

Por meio do relato de Maria, pode-se observar que a sacoleira trabalha em 

qualquer horário durante todos os dias da semana, o que deixa claro uma indistinção entre 

o tempo de trabalho e o de não trabalho. Para ela é difícil precisar quanto tempo gasta 

com o trabalho, mas o que é claro é que todo dia é dia de trabalho, “não tem hora né, se 

pedir eu tô indo”. Mais difícil ainda é estimar quanto gasta com os deslocamentos que 

realiza, já que não é somado nada que ela tira do bolso. Dedica-se à atividade que é sua 

única fonte de obtenção de renda, trabalhando em torno de 10 horas por dia, ou mais. Em
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uma conta baixa, em tentativa de responder nosso questionamento, somou, entre idas e 

vindas, ônibus e etc., mais de R$500,00 com deslocamentos.

Perguntamos o que precisa para saber comprar as mercadorias. “Olha, precisa 

conhecer muito bem o gosto do cliente viu, saber o que tá usando, as cores que vai sair 

etc, [...] se for roupa que tá na novela pode levar que é certo” [...] branco nem pensar, 

tecido muito grosso então, Deus me livre. [...] La em Campo Grande faz um calor e é uma 

poeira”. Para otimizar suas vendas utiliza técnicas como aplicativos de celulares e redes 

socais: “o whatsapp ajudou muito, eu não sabia usar, ai comprei esse celular e minha filha 

me ensinou a mexer. [...] Eu tiro foto no corpo dela e mando pras clientes”. No dia em 

que dialogamos, algumas mercadorias foram compradas pela cliente Maria sob 

encomenda, o que ela afirma ser “mais fácil”, pois “é só chegar e entregar”.

Segundo nos relata, através da utilização dessas tecnologias ela tira fotos no polo 

no momento em que está comprando e envia para as clientes escolherem cores e 

tamanhos. Em algumas circunstâncias, fica em dúvida se a peça é ou não vendável, 

“porque é caro, por conta da estampa, aí traz uma pra experimentar. Se der certo, pede 

mais”, como é realizado em casos de pedidos sobre mercadorias que foram vendidas: 

“quando eu trago só uma peça e tem muito pedido, eu já ligo na loja e peço outra e aí a 

guia passa pegar”, o que também é muito frequente entre as sacoleiras com quem 

dialogamos.

Assim como relatado por outras sacoleiras, Maria se utiliza de negociações para 

tentar vender as mercadorias “encalhadas”. Para “desencalhar” essas mercadorias, “vale 

tudo”, diz ela. Nesses casos, a sacoleira oferece desconto, fornece brindes, “cria 

promoções”, negocia pagamentos e prazos diferenciados, “tem que negociar”, os dias, as 

datas, “porque cada cliente tem uma necessidade”, e, caso não o faça, não efetua a venda, 

“minhas clientes compram de mim porque eu faço bom negócio, ás vezes dou dois meses 

pra começar a pagar”. As relações pessoais que estão de fato diretamente ligadas ao 

trabalho das sacoleiras tornam-se veículos de vendas para elas.

Questionamos se nesses casos os prazos das mercadorias que ela compra de modo 

parcelado - em cheque ou em cartão - no polo são alterados, e ela nos adverte: “o prazo 

lá não muda né, o cheque bate na conta no dia marcado, e se não tiver o valor pra cobrir 

fiu, ele volta”, ou seja, os valores e prazos são rigidamente definidos pelas lojas que 

comercializam as mercadorias produzias na cadeia têxtil de produção do Noroeste do 

Paraná, não sofrem, em hipótese alguma, alteração.
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Mas há momentos em que a mercadoria não é vendida. A saída nesse caso é 

utilizá-la em tentativa de vender, tal como relata: “as vezes se a peça não sai eu mesmo 

uso, ai tem gente que pede, e a gente acaba vendendo”. Quando não vende, tenta realizar 

a troca na loja em que foi comprada no polo, e em caso de recusa, resta à sacoleira, por 

fim, o prejuízo.

O consumo das mercadorias como parte de seu trabalho, assim como as fotos que 

tira para realizar a venda, funcionam como veículo de propaganda. Trata-se de uma 

relação de venda que está diretamente imbricada com o consumo, já que precisam usar a 

mercadoria para vender. A indistinção entre trabalho e consumo é, portanto, constitutiva 

dos trabalhos das sacoleiras.

Ao relatar sobre os prejuízos, a trabalhadora por conta própria elenca os calotes 

que sofreu. Pergunto à Maria se isso já aconteceu com ela. Ela nos relata que foram muitos 

os casos de calotes em que as clientes sumiram, mudaram de emprego, de casa. Nesses 

casos, os prejuízos são inteiramente de responsabilidade dela, como lembra. Arcar com 

inadimplências, como já ocorreu em inúmeras situações com Maria e com tantas outras 

sacoleiras com quem dialogamos, faz parte da ordem do trabalho delas.

Perguntamos à Maria se em algum momento ela já teve problema como não 

conseguir pagar as mercadorias que vende. Ela nos lembra o momento da vida em que 

passou por uma situação de doença. Em 2010 ela foi diagnosticada com câncer e como 

consequência, em relação a seu trabalho, passou por inúmeras dificuldades, sobretudo 

quando esteve internada e não pode dar continuidade à suas (re)vendas. Sua observação 

sobre este momento é a seguinte: “eu não podia me abater, tive que arrumar forças de 

onde não tinha”, [...] “eu era o homem da casa” -  “eu era não né, eu sou o homem da 

casa” -  [...] “tinha que dar de comer pras crianças”.

O drama que Maria relata ter sofrido com a doença é similar àqueles por que 

passam inúmeros trabalhadores que realizam atividades laborais por conta própria. Em 

casos como esses, de doenças e acidentes, eles percebem que não são albergados pelo 

regime de seguridade social, e veem-se em total desamparo. Tendo superado esse 

momento, e a crise financeira no que ela chamou de “pior momento da vida”, a 

trabalhadora nos relata que “hoje em dia é mais fácil, porque tem três pessoas trabalhando 

em casa, [...] aí se um não tem, o outro empresta, e assim vai. E adverte a trabalhadora: 

[...] a gente atrasa qualquer conta, menos os cheques... [...] é meu ganha pão né!”.

Os filhos que começaram a trabalhar quando a mãe esteve em fase de tratamento 

contribuem hoje com as despesas da casa. Mesmo assim, a trabalhadora continua sem
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recolher FGTS, já que, segundo ela, “nunca sobra”. Lembra que “a gente tem sempre algo 

pra pagar, um boleto, uma conta, uma coisa, [...] outra alí. Aí a gente vai deixando isso 

de lado essas coisas”. Maria relata temer assumir compromissos e não poder pagá-los.

Perguntamos como andam as vendas atualmente e ela nos diz que nos últimos 

anos muitas trabalhadoras ingressaram no trabalho por conta própria e começaram a 

comprar e vender roupas, como ela. Segundo o que diz “isso não atrapalha, meus cliente 

são fieis”, [...] o que é mais ruim são as lojas que tem preço muito baixo, a roupa é ruim, 

mas o preço é baixo. Sabe a loja de 10, é uma!”. A estratégia de oferecer desconto é 

apenas uma das práticas que Maria utiliza para suas revendas, em relação à concorrência.

Durante nosso diálogo, instigamos ela a falar (indiretamente) sobre quanto 

consegue obter com suas vendas. Em um dos momentos ela nos disse que “dá pra tirar 

um pouquinho né” [...] mas já faz tanto tempo que tô nesse ramo tenho muitas clientes”. 

Ao longo de todo o diálogo, Maria deixou entender que sua porcentagem de ganho gira 

em torno de 50% a 80% do valor pago no polo, a depender da mercadoria, uma margem 

que é a mesma de outras sacoleiras. Considerando-se que cada compra de Maria fica em 

torno de R$4.000,00, pudemos estimar, sobre uma margem média de 65%, que Maria 

consegue obter, se vender todas as roupas e não obter nenhum prejuízo, aproximadamente 

R$2.600,00 por viagem. Sem contabilizar aqui os gastos com transporte para as vendas e 

para as compras.

Ao longo desses 23 anos de trabalho como sacoleira, Maria enfrentou todas as 

oscilações impostas pelo sistema capitalista. Sem essa consciência, relata emocionada 

que “foi assim que construí tudo o que eu tenho, paguei minha casa, comprei um carrinho 

e ainda ajudei meus filhos a entrar pra faculdade”. Hoje com 46 anos segue 

desenvolvendo suas tarefas nos ritmos impostos pelo capital, o da exploração da força de 

trabalho. Seus tempos disponíveis são revertidos em reprodução indireta de mais valia. A 

certeza que ela tem é a de que todos os dias de sua vida terá que trabalhar, afinal, “um dia 

sem vender é um dia sem o pôr o pão na mesa”.

Seus valiosos relatos compartilhados de modo muito gentil apontam para aspectos 

importantes. Eles contrastam com a de outras milhares de sacoleiras que, por todo o 

território brasileiro, enfrentam adversidades, condições precárias e riscos nos 

investimentos, além de humilhações. A distribuição realizada por essa gama de sacoleiras 

faz com que a mercadoria produzida ao longo de toda a cadeia têxtil chegue a lugares em 

que a indústria não está presente, demonstrando que elas estabelecem um elo entre a 

produção e a reprodução do capital. Seus trabalhos, ainda que improdutivos no sentido
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que Marx atribuiu à atividade laboral, são de fundamental importância para a manutenção 

do capital. Elas inserem, através de suas (re)vendas as mercadorias produzidas no polo 

atacadista de confecções, diferentes grupos sociais no âmbito do consumo.

Para demonstrar a amplitude geográfica dos trabalhos das sacoleiras, podemos 

lembrar outro relato de uma trabalhadora do estado do Acre, que vende suas mercadorias 

em uma região da floresta amazônica em que as infraestruturas são tão precárias que o 

acesso terrestre é realizado apenas através de barco. Neste caso, a trabalhadora leva quatro 

dias para se deslocar até o polo atacadista de confecções de Maringá. As indústrias têxteis 

contam, portanto, com o trabalho inteiramente “gratuito”182 das sacoleiras, já que elas são 

responsáveis pela comercialização desses produtos.

Nos diálogos com Maria e com outras sacoleiras era recorrente mencionarem 

como algo positivo o fato de que faziam seus próprios horários, que não têm patrão, que 

são “livres”, o que demonstra, de um lado, a naturalização da ideologia do 

“empreendedor”, muito promulgada com a acentuação das políticas neoliberais no Brasil, 

e por outro, o aprofundamento da alienação. A liberdade a que se referem, bem como a 

importância de seus trabalhos para a cadeia têxtil de produção, traz à tona questões 

centrais para este capitulo.

III. II -  O trabalho das sacoleiras: a busca pela sua compreensão

O trabalho por conta própria encontra-se em todo o mundo capitalista. No entanto, 

assume dimensões de maior proporção nos chamados países de industrialização tardia, 

caso do Brasil, país onde essa categoria está em constante de crescimento. Por definição, 

o trabalhador por conta própria ou autônomo é aquele que exerce sua atividade 

profissional sem vínculo empregatício, ou seja, sem contrato de trabalho e, portanto, sem 

as garantias e os direitos com que contam os trabalhadores formais (PRANDI, 1978).

No âmbito do desenvolvimento do modo capitalista de produção, a inserção do 

trabalhador por conta própria assume um caráter especifico, sendo que passou a ser 

realizada como um modo de possibilitar a extração de mais-valia relativa com a mais- 

valia absoluta, vinculando-se diretamente ao acumulo de capital (CACCIAMALI, 1997).

Perspectiva neoclássica

182 Ideia presente na obra de Abílio (2014).
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As vendas diretas foram precursoras à configuração do comércio atual183. Elas 

tiveram início no período mercantilista, precisamente quando apenas se comercializava 

mercadorias de porta em porta (WFDSA, 2018). A venda direta, tal como foi apresentado 

na tese de Abílio (2014) ao se basear no Sistema de Vendas Diretas (SVD), é um sistema 

de comercialização de bens de consumo e serviços diferenciado, baseado no contato 

pessoal, entre vendedores e compradores, fora de um estabelecimento comercial fixo.

Na categoria de vendedores diretos definida pela World Federation o f Direct 

Selling Associations (WFDSA) estão as sacoleiras. Elas estabelecem relações pessoais 

com os sujeitos das localidades onde vivem, demonstrando as mercadorias e revendendo- 

as, de modo a beneficiar as indústrias produtoras, garantindo, inclusive, publicidade das 

mercadorias. Milhões de sujeitos em todo o mundo estão envolvidos nessa atividade. 

Dados da WFDSA indicam que 7% de todas as roupas e acessórios revendidos ao redor 

do globo, no ano de 2016, foram realizados por vendedores diretos. Em 2013, este setor 

contabilizou de 44,3 milhões de trabalhadores que realizavam vendas de porta em porta, 

gerando um faturamento de aproximadamente US$14,6 bilhões em volume de negócios 

em todo o mundo.

As estimativas da mesma associação indicam que no Brasil 6% de todas as 

mercadorias sejam revendidas diretamente, dentre as quais destacam-se roupas e 

acessórios e cosméticos. O país ocupa a quarta posição no ranking da WFDSA, atrás 

apenas dos Estados Unidos, Japão e China (WFDSA, 2018). Se avaliarmos o processo 

histórico de formação deste mercado no país veremos que a condição do trabalho por 

conta própria, que também acompanha o processo histórico brasileiro, ganhou acento com 

a empresa Hermes que utilizava-se dos trabalhadores por conta própria para vender suas 

mercadorias e, mais tarde, na década de 1960, com a Avon, seguida pela Natura, na 

década seguinte184.

Diante das transformações pelas quais passava o modo capitalista de produção 

neste período as formas de vender a força de trabalho utilizadas pelos sujeitos que não 

estavam vinculados aos empregos que contava a formalização (simbólica) da carteira de 

trabalho foram se diversificando, a exemplo da tipificação dos trabalhadores de rua, dos 

prestadores de serviços, dos trabalhadores autônomos, e outras formas de se trabalhar por

183 Registros encontrados na Enciclopédia Britânica, localizada no Museu de Londres, datam o vendedor 
ambulante, tal como se configura agora, com início na Grã-Bretanha, no século XVII, sendo conhecido 
como o tradicional “door-to-door"" vendedor de porta em porta.
184 O trabalho de Ludmila Costhek Abílio, sobre as 1,3 milhões de revendedoras da Natura em todo o Brasil, 
pode ser elucidativo desse panorama (2014).
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conta própria, apresentando características distintas tanto na espacialização, quanto nas 

técnicas que se utilizavam.

No debate acadêmico a questão das vendas diretas ganhou visibilidade, 

principalmente, a partir dos anos 1970, década em que o país passa por diversas 

transformações sociais que fazem com que o setor formal da economia passasse a ser 

observado de modo diferente do movimento que constituía o chamado setor “informal”. 

Uma visão dicotômica (formal e informal) dominou o mundo acadêmico. Os autores que 

seguem a perspectiva neoclássica relacionam o crescimento do trabalho por conta própria 

como uma alternativa ao trabalhador que não possui oportunidade de emprego com 

carteira assinada. É como se os trabalhadores preferissem desempenhar a atividade 

informal por entender que o mercado não os assegura um salário que supre suas 

necessidades.

No âmbito crítico do debate, o tema da informalidade foi muito bem explorado 

por diversos estudiosos brasileiros. Na obra O trabalhador por conta própria sob o 

capital (1978), de cunho marxista, Reginaldo Prandi entende tal processo como um 

conjunto de atividades de trabalho realizadas pelo proletariado e aplicada aos indivíduos 

que não possuem contrato de trabalho. Uma análise mais apurada da realidade deixa 

transparecer as formas de trabalho por conta própria que tem predominado na sociedade 

contemporânea, tais como os grupos de trabalho, as empresas domiciliares, o trabalho 

terceirizado ou subcontratado, pontuando ainda as várias modalidades de trabalhadores 

por conta própria.

Seguindo esta temática no âmbito geográfico Milton Santos propôs a ideia da 

existência e funcionamento de dois circuitos da economia urbana, na obra O Espaço 

Dividido (1979). Ele pensa no modo como se relaciona a economia urbana nos países 

periféricos a partir do circuito superior - formado pelas grandes empresas de alta 

tecnologia, pelos detentores dos meios de produção - e do circuito inferior - formado pela 

mão de obra do trabalhador desqualificado -, dualidade que, nas palavras de Santos 

(2008), é responsável por uma distribuição de rendas cada vez mais injustas.

Ao problematizar o movimento que se apresentava ascendente no Brasil, 

Francisco de Oliveira nos apresenta uma análise na obra Crítica à razão dualista (2003). 

Para ele, essas modalidades laborativas eram adequadas ao processo de acumulação de 

capital em diferentes níveis e escalas e, por isso, contribuem, em grande medida para a 

manutenção do modo capitalista de produção (Oliveira, 2013: 59-61). Dentre tantas 

outras abordagens que trouxeram, em maior ou menos aproximação, o tema dos
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trabalhadores por conta própria, podem ser recuperados ainda as abordagens de Singer 

(1977), Antunes (1995), Lojkine (1995), Cacciamali (1982) e Tavares (2012). Desde 

então, a categoria conta própria tem atraído muita atenção como uma das principais 

questões a serem debatidas no âmbito das ciências humanas. Com o avançar dos anos, 

surgiram novas formas de interpretação do trabalho por conta própria.

A busca pelo entendimento acerca das formas de trabalho por conta própria se 

complexifica, sobretudo porque um conjunto de transformações que já descrevemos 

(formas de atuação do Estado, reorganização espacial e produtiva do trabalho, mudanças 

nas formas de acumulação de capital e tantas outras) vão alterar os índices da quantidade 

de trabalhadores que desenvolvem atividades laborais por essas vias no país. Dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que a condição de 

trabalhador por conta própria tem aumentado exponencialmente no Brasil ao longo das 

últimas décadas. Dadoss do PNAD contínua para o ano de 2018, gerados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicam que aproximadamente 34% da força 

de trabalho ativa brasileira (um montante de 23,1 milhões de trabalhadores), estejam 

inseridos nos moldes dos trabalhos por conta própria, um dado alarmante, considerando 

que esse contingente de trabalhadores brasileiros enfrenta uma série de relações instáveis 

e inseguras.

A categoria conta própria sofre uma distorção e nos apresenta, como lembra Huws 

(2003), a dificuldade em acompanhar as transformações expressas pelo modo capitalista 

de produção, fazendo com que não possamos identificar com nitidez a exploração da força 

de trabalho. A palavra sacoleira185 está registrada no dicionário Michaelis do seguinte 

modo: aquela que compra artigos por atacado, geralmente roupas, brinquedos, bijuterias 

e produtos eletrônicos, para revende-los ao público, de porta em porta, nos 

estabelecimentos ou em barraquinhas nas ruas.

O fato de este trabalho ser realizado nos espaços públicos configura um trabalho 

de rua. Uma classificação possível é, portanto, a que está inscrita no código 5342 da 

Classificação Brasileira de ocupações (CBO), os trabalhadores ambulantes, que atuam 

em vias e logradouros públicos, a pé, carregando a própria mercadoria junto ao corpo, em 

sacolas, malas, bolsas ou carrinhos de mão, em veículos automotores ou de tração animal.

185 Ainda que a palavra esteja registrada no masculino no dicionário, utilizaremos ela no feminino, dado o 
direcionamento de nossa pesquisa em demonstrar que a grande maioria da força de trabalho realizada no 
âmbito do trabalho por conta própria das sacoleiras é feminina, apenas 0,09% da força é composta por 
homens.



194

Trabalham em horário diurno ou noturno, em pé, por longos períodos, sujeitos à 

exposição de ruídos, condições adversas de temperatura e material tóxico, que pode 

resultar em estresse.

Esta categoria reúne grande diversidade de trabalhadoras para as quais o 

desempenho de tarefas - sobretudo no âmbito da divisão social do trabalho - depende 

quase que exclusivamente do dispêndio da força de trabalho, necessitando de baixa ou 

quase nula capitalização, não possuindo vinculo estabelecido por contrato de trabalho 

(PRANDI, 1978: 25). Não possuem, portanto, vínculo empregatício e salário. Recebem, 

como forma de remuneração, o diferencial obtido através do dispêndio da força de 

trabalho realizado na compra e na revenda das mercadorias. Contam com sua própria 

força de trabalho.

No caso das sacoleiras, que se deslocam de todos os estados da Federação 

brasileira para comprar mercadorias por baixos preços e transportá-las de diversas 

maneiras, há um processo de mediação, pois possibilitam aos industriais grandes lucros 

com a comercialização. Multiplicam, assim, os negócios ligados às grandes corporações, 

envolvendo produção, comércio e consumo. No caso das indústrias que revendem as 

mercadorias no polo atacadista de confecções de Maringá, sua sobrevivência depende 

fundamentalmente da força de trabalho das sacoleiras, que atuam como pulverizadoras 

da produção. Essa força de trabalho não paga é explorada duplamente pelo capital, 

primeiramente ao possibilitar a entrega das mercadorias e, em segundo lugar, ao submeter 

suas tarefas às exigências do capital.

Além de excedente de força de trabalho que está subordinada às flutuações 

socioeconômicas do capital, o trabalho das sacoleiras é tido como uma alternativa para 

aquelas que não desejam ter patrão. Uma relação que, ainda que não seja difícil de 

perceber, é comanda pelo capital. Este processo leva portanto, ao aprofundamento da 

exploração do trabalho que em razão do mascaramento das relações, parecem ser 

banalizadas, social e teoricamente. Essas relações de trabalho a qual submetem-se as 

sacoleiras, são ponto de partida para que possamos problematizar o trabalho por conta 

própria e questionar a exploração da força de trabalho (ABÍLIO, 2014).

III. III -  Quem são essas sacoleiras?

O que passamos a descrever agora são alguns elementos das trajetórias das 

trabalhadoras por conta própria que buscam mercadorias no polo atacadista de confecções
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de Maringá. Dentre os 81.457 mil cadastros que constam na base de dados da central dos 

shoppings atacadistas de confecções do Noroeste do estado do Paraná, entrevistamos 64 

trabalhadoras no período de 2015 a 2018, sendo tais trabalhadoras oriundas de diversas 

regiões do Brasil. Elas retratam parte da realidade de trabalhadoras (23,1 milhões segundo 

dados da PNAD contínua de 2018) que desenvolvem atividades por conta própria no 

Brasil. Para realizar as entrevistas, abordamos as trabalhadoras através de diversas 

maneiras, por meio de diversos canais, apresentando o caráter acadêmico de nosso 

diálogo e juntamente um documento institucionalizando nossa entrevista.

Essas sacoleiras são oriundas de diferentes cidades, estados e regiões do Brasil, e 

por isso mesmo apresentam grande heterogeneidade em seus traços econômicos e sociais. 

Alguns desses traços podem ser apresentados através da base de dados da central dos 

shoppings atacadistas de confecções. Os dados primários oferecidos por eles demonstram 

que a composição é 99,2% do sexo feminino e 0,8% do sexo masculino. A idade das 

trabalhadoras varia, de acordo com a base de dados, entre 17 e 92 anos. Os dados retratam 

uma diversidade muito ampla de idades, sendo a mais frequente as trabalhadoras da faixa 

etária entre 25 e 49 anos de idade. As trabalhadoras que possuíam menos de 18 anos 

correspondiam a 1,3%, aquelas com faixa etária entre 18 e 24 anos de idade 

correspondiam a 27,9%, aquelas com faixa etária entre 25 e 49 anos de idade 

correspondiam a 41,1% e aquelas com faixa etária com mais de 50 anos correspondiam a 

29,7%.

Referindo-se à cor ou à raça das trabalhadoras, elas se declaram 42,9% brancas, 

24,3 pardas, 24% amarelas, 8,5% negras e 0,3% indígenas. Em termos de escolaridade, 

observamos que a base de dados apresenta grande variação. As trabalhadoras com até 

ensino básico completo ocupavam 4,3%, enquanto as com até ensino fundamental 

completo ocupavam 13,8%, as com ensino médio completo 54,7% e as com ensino 

superior completo ocupavam 27,2%.

No que tange ao rendimento mensal das trabalhadoras, os dados primários da base 

de dados, que possui uma faixa de rendimento para estabelecer uma margem ao limite de 

compras a prazo que as trabalhadores possuem, apresenta a seguinte composição: um 

percentual de 8,4% de trabalhadoras que conseguem obter com as vendas de suas 

mercadorias uma renda de até um salário mínimo, seguidas de 64,3% de trabalhadores 

que conseguiam obter uma renda que varia entre um e dois salários mínimos, em seguida 

23,7% de trabalhadoras que conseguiam obter uma renda que varia entre 3 e 4 salários
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mínimos e por fim um percentual de 3,6% de trabalhadoras que conseguiam obter uma 

renda de mais de cinco salários mínimos.

Quanto à origem dessas sacoleiras, a considerar as 61.796 que se deslocaram até 

o polo no ano de 2016: 22.777 (36,8%) se deslocam da região Sul do Brasil para o polo, 

18.441 (29,9%) se deslocam da região Sudeste do Brasil para o polo, 14.083 (22,8%) se 

deslocam da região Centro-Oeste do Brasil para o polo, 3.414 (5,5%) se deslocam da 

região Norte do Brasil para o polo e 3.081 (5%) se deslocam da região Nordeste do Brasil 

para o polo. Para que fique claro essa proporção entre as regiões, elaboramos um mapa 

com escala de cores, sendo a mais escura para a região que apresenta os maiores 

contingentes de trabalhadoras que se deslocam ao polo e a mais clara para a região que 

apresenta os menores contingentes de trabalhadoras se deslocando ao polo.

Mapa 11 - Fluxo origem das sacoleiras que visitaram o polo no ano 2016, por regiões.

Fonte: Obiettivo Brasil, 2018.

Como pode ser observado no mapa em questão, as regiões Sul e Sudeste são as 

que apresentam os maiores índices de fluxos de trabalhadoras que se deslocaram ao polo 

atacadista de confecções de Maringá no ano de 2016. Entre as cidades mais frequentes de
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origem das sacoleiras estão Londrina, Foz do Iguaçu e Novo Hamburgo na Região Sul, 

Araçatuba, Belo Horizonte, Contagem, Marília, Presidente Prudente, Sorocaba e Uberaba 

na Região Sudeste, Campo Grande, Cuiabá e Rio Verde na Região Centro-Oeste, Porto 

Velho na Região Norte e Salvador na Região Nordeste.

A inserção no ramo que estamos nos ocupando ocorre, em geral, por dois tipos de 

motivação. A primeira refere-se ao discurso que ouvimos de quase todas as trabalhadoras: 

mulheres que realizavam uma atividade laboral pela necessidade financeira, e ao mesmo 

tempo não gostariam de desenvolver uma atividade que exigisse cumprir horários 

determinados, ter patrão, e assim não ter liberdade e uma rotina mais flexível. A segunda 

motivação é que a inserção na atividade não requer nenhuma experiência profissional, e 

baixa ou quase nula capitalização. A maior de todas as necessidades é possuir uma rede 

de contatos e tratar de fortalecê-las. Não se trata portanto, de uma atividade que deve ser 

amplamente planejada.

A relação de trabalho das sacoleiras, que não possuem vínculos empregatícios 

com as lojas em que compram as mercadorias, é circunscrita aos moldes de informalidade 

jurídica, estando, portanto, fora dos contornos normativos de proteção do Direito do 

Trabalho. A opção de um trabalhador por vender sua força de trabalho por conta própria 

(de modo autônomo) é de inteira responsabilidade de si mesmo.

A força de trabalho feminina, se relacionada à masculina, coloca-se como a que 

sofrem maiores explorações, como a de negros, crianças e imigrantes (HARVEY, 2014). 

No transcurso do desenvolvimento das forças produtivas, as mulheres foram inseridas 

maciçamente no mercado de trabalho. Harvey nos lembra que o mais dramático de todos 

esses acontecimentos foi a mobilização das mulheres, que agora formam a “espinha dorsal 

da força de trabalho global” (HARVEY, 2010: 55).

No Brasil, esse movimento pode ser observado nas postulações de Hirata (2005), 

que indica que nos últimos quarenta anos as mulheres passaram a compor o mercado de 

trabalho brasileiro, representando nos dias atuais 44% da força de trabalho ativa do país 

(IBGE, 2018). Ainda assim, as condições de trabalho, bem como as remunerações 

continuam vexatórias Saffioti (1977). Esta autora rompe com a naturalização da 

subordinação que as mulheres sofrem historicamente. Para tomar um exemplo, podemos 

considerar dados do IBGE, que apontam que há um fosso salarial entre mulheres e 

homens no Brasil, dado que o rendimento das mulheres é 22,9% menor que o dos homens 

(IBGE, 2018).
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Isso pode ser identificado por nós ao longo da pesquisa. Ao realizarmos os 

trabalhos de campo pudemos observar que as condições que predominam entre as 

sacoleiras e também entre as costureiras é a de conciliar a vida conjugal (subjugada a 

lógica patriarcal brasileira) à maternidade e ao trabalho por conta própria. Conciliar a 

tarefa de ser sacoleira e ao mesmo tempo mãe e dona de casa faz parte do cotidiano dessas 

trabalhadoras, demonstrando que a desvalorização do trabalho feminino em geral é uma 

necessidade do capital que rebaixa o preço da força de trabalho.

As palavras de Nogueira são elucidativas sobre essa problemática, para ela

Dessa forma, a divisão sexual do trabalho, tanto na esfera doméstica 
quanto na produtiva, expressa uma hierarquia de gênero que, em grande 
medida, influencia na desqualificação do trabalho feminino assalariado, 
no sentido de desvalorização da força de trabalho e consequentemente 
desencadeando uma acentuada precarização feminina no mundo 
produtivo (NOGUEIRA, 2011: 180).

O que pudemos observar na cadeia têxtil de produção é a afirmação do trabalho 

feminino sendo utilizado para diminuir os custos da produção têxtil e ao mesmo tempo 

sendo utilizado para precarizar as relações de trabalho das sacoleiras que, por realizarem 

o trabalho por conta própria, assumem todos os custos socais. Vendem sua força de 

trabalho como se fosse uma empresa, em uma forma de contratação jurídica “distinta”, 

pautada na intensificação da racionalidade econômica e mercadológica. Convém 

desatacar, portanto, que essas mulheres, sacoleiras, estão subordinadas à ordem 

sociometabólica do modo capitalista de produção (LUKÁCS, 2004), tanto na esfera 

privada quanto na esfera pública. Possuem uma relação de subalternidade em relação ao 

mercado e ao mesmo tempo às condições a que são colocadas na sociedade.

III. IV -  As trajetórias das sacoleiras

Se olharmos para as realidades dessas trabalhadoras veremos que a informalidade 

se conecta, na atualidade, a elementos que embora pareçam modernos preservam em si - 

ainda que modo mais complexo - as velhas formas de se realizar a exploração. O trabalho 

das sacoleiras, que é desenvolvido de modo independente, se fundamenta no propósito 

do trabalho por conta própria que apresentamos anteriormente (TAVARES, 2004). Para 

elas ser uma sacoleira é revender mercadorias, ou ser microempresária. Neste caso, o 

processo de subjetivação se dá de diversos modos (ALMEIDA, 2018). A movimentação 

é uma ação que caracteriza as trajetórias dessas trabalhadoras. Desde o primeiro momento
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do dia, seja fazendo compra, seja revendendo, elas precisam se movimentar intensamente, 

seja na rua, seja em casa. Para elas, todo espaço é um espaço de venda: os espaços 

públicos, os espaços privados (a casa). Não há, portanto, distinção entre o local de 

trabalho e o local de moradia.

Utilizando sempre uma sacola - as próprias sacolas com as quais compram as 

mercadorias ou ainda bolsas grandes nas quais podem alojar as roupas -, elas se deslocam, 

durante todos os dias, em busca de revender suas mercadorias. Valendo-se do boca a boca, 

do porta em porta. Vivem no limite da incerteza e da insegurança (física e financeira). A 

incerteza em relação ao rendimento, em virtude do movimento das vendas, está 

diretamente associada à insegurança quanto ao exercício do trabalho, além da sujeição a 

que podem vir a ser submetidas.

Uma trajetória de andanças por milhares de cidades demarca a vida das sacoleiras. 

Essas mulheres vivem a perambular, mascateando em todos os cantos, em escritórios, 

bancos, comércios, escolas, casas, praças, e onde mais possam ser comercializadas as 

mercadorias que compram com finalidade de revenda no polo atacadista de confecções 

de Maringá. Por se deslocarem nos espaços públicos, estão sujeitas as eventualidades 

como roubos, assaltos, brigas, repressão policial, repressão dos agentes de fiscalização, 

sol, chuva etc.

Essas sujeições podem ser descritas a partir do momento em que iniciam as 

trajetórias de compras. É para o Noroeste do estado do Paraná, como pode ser visto no 

Mapa 12, que se deslocam cerca de 81 mil trabalhadoras, empregando a força de trabalho 

a fim de obter renda para a manutenção individual e familiar.
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Mapa 12 - Fluxo de origem das sacoleiras que visitaram o polo no ano 2016, por estado

brasileiro.
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Fonte: Base de dados do autor, 2018.

Do mapa exposto depreende-se que os fluxos de sacoleiras são maiores para as 

regiões que se situam geograficamente próximas ao estado do Paraná, a dizer, Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste. Precisamente os Estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa 

Catarina e Mato Grosso são alguns dos que compõem o grupo dos que enviam em maior 

proporção as trabalhadoras para o polo atacadista de confecções de Maringá.

Em nosso trabalho de campo foi possível acompanhar uma sacoleira no percurso 

de aproximadamente 140km desde sua casa até o polo atacadista de confecções de 

Maringá. Uma mulher de 43 anos de idade, casada e mãe de um filho. Viaja em média 

duas vezes por mês ao polo para adquirir mercadorias a baixo custo para revender em sua 

cidade: “trabalho há mais de 16 anos como sacoleira, [...] eu era assistente de um dentista,
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aí cansei dessa vida e mudei de rumo”. Seu trajeto dura aproximadamente 2 horas e 30 

minutos para ir e o mesmo tempo para retornar. Porém, para aproveitar o dia de compra 

e passar em todas as lojas, saímos por volta das 5:30 da manhã de Cambé em direção a 

Maringá. No geral o trajeto realizado pela sacoleira é feito sozinha. Pergunto se ela não 

tem medo, ela diz que a estrada é tranquila e olhando para o símbolo ela responde: “Nossa 

Senhora Aparecida me acompanha”186.

Todo esses translado realizado por essa trabalhadora, é compreendido por 

Gaudemar (1977) como mobilidade do trabalho, já  que essas trabalhadoras se deslocam, 

cumprem sua função através compra com finalidade de (re)venda que serve como 

manutenção da acumulação aos proprietários das indústrias em que as trabalhadoras 

realizam suas compras (GAUDEMAR, 1977). A realização destas atividades ocorre de 

modo extremamente precária, já que não há delimitação espacial/temporal, isto é, elas se 

dispõem a trabalhar em espaços públicos e/ou em espaços domiciliares, estendendo os 

limites diários de trabalho para além das 10 horas previstas na CLT.

As sacoleiras recebem dos agentes de compras (conhecidos como guias) uma 

passagem de ida e volta, sendo que na maioria dos deslocamentos eles se fazem presentes. 

Ao chegarem no polo, as sacoleiras dão início às compras, primeiramente se dirigindo 

para aquelas lojas nas quais já possuem vínculo cadastral ou afetivo com algum 

funcionário, e em seguida vão caminhar pelos corredores seguintes, para então efetuarem 

a busca de suas mercadorias.

O guia é o sujeito responsável por reunir todas as trabalhadoras para se deslocaram 

ao polo atacadista. Em geral, eles possuem um escritório onde fazem a ligação para outros 

sujeitos convidando-os para realizar a viagem em direção à Maringá. Funcionam como 

uma espécie de recrutador e ao mesmo tempo disseminam propagandas das lojas e dos 

shoppings. A seleção dos perfis abordados vai de acordo com as redes de contatos que se 

estabelecem. Ao atingirem um número considerável de trabalhadoras, alugam uma van 

ou um ônibus e dividem os custos do aluguel e do frete com as sacoleiras recrutadas para 

fazer o deslocamento. Existem casos em que os guias estão há muitos anos desenvolvendo 

essa atividade e por isso possuem uma rede de sacoleiras considerável, podendo variar de

186 Depoimento de uma trabalhadora por conta própria com quem dialogamos durante os trabalhos de campo 
realizados no polo atacadista de confecções de Maringá em janeiro de 2018. Entrevistador: Flávio Ribeiro 
de Lima. Região Noroeste do estado do Paraná. Gravação de (12:00 minutos) - [Arquivo pessoal do 
pesquisador].
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20 a 3.000 cadastros. Assim, os guias deslocam-se constantemente para o polo, uns 

semanalmente e outros mensalmente.

Por esse trabalho, os guias recebem uma comissão de 10% sobre as compras das 

sacoleiras. Para que esse pagamento seja realizado é preciso, primeiramente, manter a 

frequência mensal de “visitas” aos shoppings, e em segundo, responsabilizarem-se pelas 

compras realizadas em cheques pré-datados pelas sacoleiras. O acompanhamento dos 

agentes de compras é realizado pelas centrais de guias dos shoppings, que se reúnem para 

verificar a assiduidade dos mesmos.

Ao meio dia, elas recebem dos shoppings um vale refeição, que é oferecido como 

atrativo de permanência no shopping que o ofertou, pois elas podem se deslocar de um 

shopping a outro com muita facilidade. Ao final da tarde elas tomam banho nos banheiros 

inseridos junto às estruturas dos shoppings e logo iniciam a viagem de volta para casa. 

Retornam com o pensamento de efetivar a venda das compras que realizaram, pois 

necessitam pagar as mercadorias adquiridas.

Tratando-se de uma atividade laboral como qualquer outra mediada pelo corpo, o 

trabalho realizado pelas sacoleiras é desenvolvido sem o pagamento de contribuições 

fiscais e/ou sindicais187. Como já visto, os processos que esculpem as metamorfoses do 

mundo do trabalho reconfiguraram, de modos diferentes, as relações de inserção do 

trabalho no modo de produção. O caso das sacoleiras é exemplar dessa reconfiguração. 

Elas se deslocam de suas cidades até o polo atacadista de confecções, compram as 

mercadorias e retornam para seus domicílios para efetivar suas (re)vendas. Por não 

possuírem vínculos jurídicos formalizados com as empresas elas não possuem acesso aos 

direitos trabalhistas previstos na CLT188.

Exatamente por comprarem no polo atacadista as mercadorias produzidas na 

cadeia têxtil do Noroeste do estado do Paraná, são inseridas no mercado de trabalho 

informal, através do comércio ambulante. Neste processo, as sacoleiras evidenciam, como 

nos lembram Alves e Tavares (2006), os vínculos existentes entre essas trabalhadoras e o 

acúmulo de capital. As atividades que realizam transitam pelas conhecidas formas ilegais 

de conceber as atividades laborais em formas extremamente precarizadas, que

187 Durante o trabalho de campo realizado no polo com dezenas de trabalhadoras, encontramos apenas três 
sacoleiras que contribuem com a Previdência Social.
188 Como já  dito, estamos nos debruçando sobre a CLT antes das alterações que ela vem sofrendo nos 
últimos meses.
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constituem, como aponta Ruy Braga, a fração mais subordinada e explorada da classe 

trabalhadora (BRAGA, 2012).

Partindo do entendimento de verticalizar nossa pesquisa empírica selecionamos 

alguns desses milhares de cadastros para aprofundar nossas reflexões e assim explorar a 

dinâmica do trabalho das sacoleiras. Sob a ótica do que Antunes compreende como um 

trabalho precário e ao mesmo tempo polivalente, podemos refletir sobre as sacoleiras. As 

atividades laborais que realizam as sacoleiras permeiam o ato de comprar e ao mesmo 

tempo o ato de vender. Assim elas se auto gerenciam, moldadas inclusive, pela forma de 

ganhar apenas pelo que vendem, independente do seu local de trabalho ser em loja ou em 

casa.

O Relato de Margarida expõe a rotina fatigante dessas trabalhadoras:

Eu levanto cedo, deixo um filho na escolha, outro na minha mãe, e parto 
vender. Vou nas creches, nos consultórios, na rua, onde der tô 
vendendo. [... ] a noite eu atendo também, tem dia que vai até meia noite 
as mulheres provando roupa em casa. [...] o importante é vender né, tem 
conta para pagar. Eu só paro quando chega a hora de ir buscar mais 
(SACOLEIRA, 2016).189

Em poucas palavras, Margarida nos resume sua rotina, que é a mesma de centenas 

de sacoleiras que revendem mercadorias do polo atacadista de confecções de Maringá. 

Retomemos aqui o pensamento de Coutinho, que interpreta esta realidade das 

trabalhadoras ao expor que “todo dia é dia de trabalho: não mais pensar em dias úteis e 

no domingo como dia destinado ao descanso a final, em prol do aumento do consumo, 

toda hora é propícia às operações econômicas” (COUTINHO, 2000: 173).

Olhar para essa realidade precária na qual as sacoleiras desenvolvem suas 

atividades laborais nos remete uma passagem de Gaudemar, que assevera, entre outras 

coisas, que a mobilidade do trabalho significa, no contexto do sistema capitalista de 

produção, controle social e submissão e também exploração da força de trabalho enquanto 

mercadoria (GAUDEMAR, 1977: 241).

A mobilidade do trabalho, portanto, é compreendida como um fenômeno que 

promove o deslocamento espacial de trabalhadoras com o objetivo do capital explorar seu 

trabalho, impondo novos ritmos e dinâmicas em seus cotidianos, fazendo com que as

189 Depoimento de uma trabalhadora por conta própria com quem dialogamos durante os trabalhos de campo 
realizados no polo atacadista de confecções de Maringá setembro de 2015. Entrevistador: Flávio Ribeiro 
de Lima. Região Noroeste do estado do Paraná. Este depoimento não possui gravação.
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trabalhadoras acompanhem o capital para onde quer que ele flua (GAUDEMAR, 1977; 

HARVEY, 2013).

Ao comprarem as mercadorias no polo atacadista com finalidade de revenda, elas 

estão contribuindo triplamente para a reprodução do capital. Contribuem, num primeiro 

momento, para a reprodução do capital, já que as mercadorias confeccionadas no polo 

são produzidas ao longo de toda a cadeia por detentores dos meios de produção de capital 

nacional e internacional.

Num segundo momento, contribuem com a exploração dos trabalhadores que 

desenvolvem as atividades laborais ao longo das cadeias. Notamos em campo que a 

inserção precária e exploratória é característica de todas as atividades laborais que 

compõem a cadeia de produção têxtil em evidência. A maioria dos trabalhadores nela 

envolvidos são terceirizados e recebem, em função disso, rendas extremamente baixas 

para o dispêndio da força de trabalho a que se submetem, caracterizando a precarização 

das relações de trabalho de trabalhadores que, como as sacoleiras, não acessam os direitos 

trabalhistas básicos reconhecidos por um contrato de trabalho.

Em terceiro, contribuem para a reprodução do espaço, sendo que o polo se realiza 

como condição geral da produção, integrando os processos produtivos, os serviços, o 

consumo e reunindo o produto final, as mercadorias, que nada mais são que força de 

trabalho materializada. Pensando na totalidade dos trabalhadores informais tradicionais 

inseridos na divisão social do trabalho no sistema capitalista, Ricardo Antunes assevera:

Contribuem para que se efetive a circulação e consumo das mercadorias 
produzidas pelas empresas capitalistas. A forma de inserção no trabalho 
informal é extremamente precária e se caracteriza por uma renda muito 
baixa, além de não garantir o acesso aos direitos sociais e trabalhistas 
básicos, como aposentadoria, FGTS, auxílio.doença, licença, 
maternidade (ANTUNES, 2011: 408).

Concordamos com as afirmações de Antunes, embora as sacoleiras não 

compreendam essa falta de respaldos trabalhistas e os riscos que a execução das suas 

atividades apresentam ao permear os caminhos da exploração. Soma-se ainda o fato de 

que, ao realizar essas atividades laborais que não possuem horários fixos, as jornadas de 

trabalho são longas e excessivas tal como foi observado.

Esta modalidade de realização das atividades laborais, como diversas outras, vêm 

ampliando “a aparência das formas geradoras do valor, ainda que sob a aparência do não 

valor” (ANTUNES, 2011: 408), utilizando de novos mecanismos para a intensificação
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desta exploração da força de trabalho, através do dispêndio que realizam ao mobilizarem- 

se até o polo em prol do comercio ambulante.

Além do desconforto experimentado em todas as viagens, as sacoleiras estão 

sujeitas a apreensão das mercadorias já que, em geral, não são recolhidos impostos sobre 

as mercadorias que adquirem (ou seja, transitam nos moldes da ilegalidade jurídica), e 

por isso, o risco de apreensão é alto190. O fato de serem economicamente vulneráveis 

indica que qualquer perda que venham a ter em relação às apreensões das mercadorias ou 

dos instrumentos de trabalho -  apreensões que em geral ocorrem por meio da repressão 

do poder público - será bastante prejudicial.

III. V -  O consumo da mercadoria: momento de realização e de (re)produção

As compras realizadas pelas sacoleiras no polo atacadista podem ser feitas por 

meio de pagamento em: dinheiro efetivo - que possui em geral 5% de desconto em todas 

as lojas; em cartão de débito - que possui em média 3% de desconto; em cartão de crédito 

- que para as compras realizadas sem parcelamento recebem 1% de desconto. Além do 

parcelamento no cartão de crédito, podem ser realizadas (o que é mais frequente) compras 

em parcelamento por cheques pré-datados. Esse parcelamento possui prazos que variam 

de acordo com as compras, mas em geral iniciam com 15 ou 30 dias, podendo se estender 

a 180 dias para as compras de maior volume. Isso demonstra que as sacoleiras podem 

aderir aos microcréditos bancários para realizar as compras, estando sujeitas às variações 

e taxas do mercado financeiro.

A maioria das sacoleiras se utiliza do pagamento com cheque, pois segundo elas, 

os prazos são mais flexíveis podendo variar de acordo com o valor da compra. Observa- 

se que a preferência por cheque se deve ao fato de poderem solicitar extensões de prazos 

caso não consigam dinheiro para quitá-lo. Observa-se também que elas utilizam-se dos 

cheques ou dos cartões de crédito pois muitas vezes não possuem remuneração suficiente 

para dar início às compras em dinheiro efetivo. Buscam a todo tempo transformar o 

capital-mercadoria em dinheiro, que utilizam para comprar em seguida novas

190 Sob este aspecto, aliás, vale relatar um episódio do recolhimento das mercadorias dos trabalhadores por 
conta própria em meio a um evento que ocorreu em São Paulo em maio de 2017. No ato, a polícia estadual 
recolheu as mercadorias dos trabalhadores de modo violento, utilizando, inclusive, spray de pimenta. Como 
uma forma de indicar que os policiais estavam se aproximando, os trabalhadores diziam aos outros: “olha 
o rapa, olha o rapa".
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mercadorias e assim contribuir para as dimensões fundamentais de um sistema de 

produção (strictu sensu) no modo capitalista: produção, consumo, circulação (realização).

Sobre essa questão, Marx (2008 [1857]) faz uma crítica aos economistas clássicos 

com base na desconsideração das etapas da distribuição, comercialização e consumo, uma 

vez que a produção não é estanque. Assim, nas palavras do autor:

A produção cria os objetos que correspondem às necessidades; a 
distribuição reparte-os segundo leis sociais; a troca reparte de novo o 
que já tinha sido repartido, mas segundo as necessidades individuais; 
no consumo, enfim, o produto evade-se desse movimento social, torna-
se diretamente objeto e servidor da necessidade individual, que satisfaz 
pela fruição. A produção surge assim como o ponto de partida, o 
consumo como o ponto de chegada, a distribuição e a troca como o meio 
termo que, por seu lado, tem um duplo caráter, sendo a distribuição o 
momento que tem por origem a sociedade e a troca o momento que tem 
por origem o indivíduo (MARX, 2008[1857]: 207).

O consumo é, neste sentido, fundamental. Ainda sobre a interpretação de Marx, é 

“somente pelo consumo que o produto se torna verdadeiramente produto [...] consumo 

cria a necessidade” e “reproduz a necessidade” (MARX, 2008[1857]: 219).

Deve-se acrescentar que consumir, seja para fins de “satisfação de “necessidades 

básicas” e/ou “supérfluas” é uma atividade presente em toda e qualquer sociedade 

humana” (BARBOSA, 2007: 7). Seguindo esse mesmo viés de interpretação, podemos 

retomar as análises de Pintaudi (2010). Ao interpretar os escritos de Marx na 

contemporaneidade, a autora nos adverte que o consumo apresenta-se hoje como um 

elemento estruturador das formas de produção de mercadorias, sendo que ele é um ato 

necessário para a reprodução da vida (PINTAUDI, 2010: 12).

Assim ocorre com o consumo realizado pelas sacoleiras que buscam as 

mercadorias no polo atacadista de confecções de Maringá, uma vez que seu trabalho é de 

extrema relevância para a produção e a reprodução de capital na cadeia têxtil de produção 

do Noroeste do Paraná. As sacoleiras são, portanto, trabalhadoras-consumidoras: 

raramente conseguem discernir o quanto ganham por seu trabalho e o quanto investem 

em consumo de produtos, quanto tempo se dedicam às vendas, em um trabalho imbricado 

a outras atividades (ABILIO, 2014). Seu trabalho serve para escoar as mercadorias das 

grandes empresas, obtendo, em geral, valores ínfimos com a venda dos produtos. São 

exploradas, portanto, sem possuir qualquer vínculo empregatício, o que as leva a 

materializar as formas de rebaixamento e exploração da força de trabalho.
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A interpretação de Ludmila Abílio, sobre essa modalidade de trabalho, nos parece 

certeira. No que tange ao trabalho por conta própria (como o das sacoleiras que nos 

ocupamos), a autora diz:

A dimensão da revenda como trabalho sem forma definida nem 
regulação pública expressa a banalização e a ampliação do trabalho para 
além do trabalho. [...] Há entre consumo e trabalho um pleno 
imbricamento que, ao mesmo tempo que sustenta a permanência e o 
espraiamento dessa atividade, também possibilita um reconhecimento, 
uma categorização, uma mediação; enfim, uma forma socialmente 
constituída e publicamente regulada para essas atividade como forma- 
trabalho (ABILIO, 2014: 15).

O excerto acima nos recorda que não há uma separação entre tempo de consumo 

e tempo de trabalho, assim como não há delimitação espacial entre o espaço de moradia 

e o espaço de trabalho (ABÍLIO, 2014). Essas indistinções abrem pistas para refletirmos 

sobre diversas questões que, tomadas do ponto de vista da geografia, nos levam a refletir 

sobre uma acumulação que se apresenta para além dos limites fabris, isto é, formas 

contemporâneas de exploração que passam pela experiência do espaço como condição, 

mas também como meio e produto dessa exploração. Isso equivale a dizer que o capital 

só pode se realizar por meio de uma nova estratégia que faz do espaço um elemento 

produtivo (LENCIONI, 1996).

Neste movimento, as indústrias têxteis que produzem as confecções se beneficiam 

de uma força de trabalho ao organizar a distribuição (o que para as sacoleiras se apresenta 

na forma de revenda), de um modo aparentemente descontrolado. O que se coloca como 

um elemento fundamental nessa distribuição é, seguramente, a força de trabalho sendo 

tomada em seu potencial, sendo explorada ao máximo. Esse mecanismo de 

potencialização necessita da esfera da circulação (comercial), envolve custos (transporte, 

armazenamento, encargos) que é realizado de modo gratuito pelas sacoleiras, que ainda 

beneficiam os demais elos da cadeia com o marketing realizado pela marca (ABÍLIO, 

2014).

Trata-se de um grau de controle do trabalho que se realiza por meio da dispersão 

espacial das mercadorias através da distribuição, o que demanda grande envolvimento 

das sacoleiraS. Com a exploração da força de trabalho dessas mulheres, as indústrias 

economizam significativamente em custos de circulação, garantindo, inclusive, a 

realização da mais valia (ABILIO, 211), tratando-se de um processo de organização
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através da dispersão (HARVEY, 1992) que nos aponta um caminho teórico para a 

compreensão dos moldes dessa acumulação.

Essas trabalhadoras apresentam um tipo de relação que as afasta da propriedade 

dos meios de produção e as coloca na condição de proletárias (nos termos a que se referem 

Marx à classe trabalhadora). O investimento realizado pelas sacoleiras (por meio do 

endividamento) serve como combustível para o motor que põe em movimento o modo 

capitalista de produção, significando para a indústria uma desconexão das obrigações 

fiscais (ABÍLILO, 2014). Ao se endividarem, assumem para si todo o risco de lastro 

possível.

Em outras palavras, o trabalho das sacoleiras faz com que os custos dos encargos 

que seriam necessários se a indústria fosse responsável pela comercialização da 

mercadoria (realização) não precisem ser contabilizados no cálculo dos capitalistas, que 

lucram com a exploração da força de trabalho alheia. Livrar-se dessas consequências é 

uma saída rentável para os capitalistas. Buscando interpretar essa relação, Ludmila Abílio 

tenta responder “como, com a exploração deste trabalho, a indústria economiza 

significativamente em custos de circulação, garante a realização do valor e obtém 

sobrelucros no seu setor”? (ABÍLIO, 2014: 211).

Abílio vai a fundo nessa questão, e ao refletir sobre os trabalhos por conta própria 

realizados na esfera da circulação evoca que as trabalhadoras podem estar até pagando 

pelo próprio trabalho. A autora argumenta que multidões de trabalhadoras, sejam ela 

produtivas ou improdutivas, são centrais na acumulação de capital para as indústrias, 

tanto na geração de valor, na sua realização, como na redução de custos. Para ela, a 

exploração é o fundamento objetivo dessas relações, que por sua vez funda-se nas 

relações sociais de produção (ABÍLIO, 2014).

Nos dias atuais, o modo capitalista de produção valida-se de formas 

contemporâneas do modo de exploração da força de trabalho para naturalizar as formas 

de trabalhos por conta própria ou mesmo desenvolvimento de atividades laborais por fora 

dos marcos jurídicos, intensificando as jornadas de trabalho e agudizando a precarização 

(ANTUNES, 2016). Esses processos, complexificaram o entendimento acerca das 

relações de trabalho na atualidade, de modo que tenha ocorrido um imbricamento entre 

os trabalhos produtivos e improdutivos, o que contribui, em grande medida, para o 

mascaramento da exploração da força de trabalho (HUWS, 2003).

Assim, o fenômeno do trabalho produtivo e do trabalho improdutivo invadiu a 

esfera societal em sua concretude, e por possuir muitas facetas torna-se um fenômeno de
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difícil entendimento. Muitas análises podem ser citadas sobre esta questão. Numa 

primeira abordagem indicamos as realizadas por Ricardo Antunes (2016) e Úrsula Huws 

(2003). Ambos os autores indicam que na atualidade existe uma zona cinzenta entre o 

trabalho produtivo e improdutivo.

Avançaremos o debate trazendo alguns elementos principais para compreender 

onde se localiza, em meio a essas duas modalidades, o trabalho das sacoleiras. Sabemos 

que o tema é bastante polêmico. Sob essas condições, antever que não nos interessa inserir 

nosso texto à essa polêmica, ou mesmo resolver essa dualidade faz todo sentido. Para nós 

é importante compreender as mudanças pelas quais passaram o mundo do trabalho, ao 

ponto de indicar como esse imbricamento de modalidades pode explicar o trabalho das 

sacoleiras.191

Para dar início a discussão, contentemo-nos em resumir as principais lições de 

Marx acerca dessas modalidades. Podemos referenciar, segundo Marx, que na lógica do 

capital o trabalho produtivo é aquele trabalho pago por capital dinheiro e não por renda, 

um trabalho que para além de transformar a natureza, realiza produção material (Marx, 

2004[1867]). Para o autor, só é trabalhador produtivo “aquele que emprega a força de 

trabalho - que diretamente produza mais-valia: portanto, só o trabalho que seja 

consumido diretamente no processo de produção com vistas à valorização do capital” 

(MARX, 1978: 127), aquele que “executa trabalho produtivo; e é produtivo o trabalho 

que gera diretamente mais-valia, isto é, que valoriza o capital” (MARX, 1978, 126).

Ao seu juízo, não importa ao capital se o produto é material ou imaterial, o que 

importa, certamente, é se ele valoriza ou não o capital. Ou seja, a diferença entre trabalho 

produtivo e improdutivo consiste tão somente no fato de o trabalho trocar-se por dinheiro 

como dinheiro ou por dinheiro como capital (MARX, 1978).

Se tomarmos o exemplo do setor de serviços veremos nele que o trabalho 

produtivo não se restringe às atividades materiais (no sentido corpóreo da expressão 

material, tal como propunha Marx). O que ocorre neste setor é que ele pode ser composto 

por atividades não materiais, que não produzem um produto material, mas que geram 

acumulação de mais-valia.

Trata-se, portanto, de um exemplo que demonstra a complexificação e o 

imbricamento dessas modalidades, elementos que demonstram que, na atualidade, o 

trabalho produtivo mescla-se com o trabalho improdutivo, demonstrando que a exceção

191 As principais lições sobre essas modalidades podem ser encontradas nas obras Os sentidos do trabalho 
(1999), A dialética do trabalho (2004) de autoria e organização de Ricardo Antunes.
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se tornou regra. Se avaliarmos as indicações de Úrsula Huws sobre uma gama de 

trabalhadores produtivos e improdutivos, veremos que o trabalho das sacoleiras, ainda 

que sejam considerados improdutivos nos termos de Marx (não criam diretamente mais- 

valia), possuem um papel decisivo para a geração de capital (HUWS, 2003).

Dois questionamentos possíveis sobre essa questão, é o exercício de refletir se a 

remuneração paga aos trabalhadores do chão de fábrica seria a mesma se não houvesse, 

por exemplo, o trabalho fora dos limites espaciais da fábrica? Neste mesmo viés, a mais- 

valia gerada ao capitalista seria a mesma se não houvessem as trabalhadoras por conta 

própria para comercializarem as mercadorias que são produzidas ao longo da cadeia têxtil 

de produção?

As sacoleiras contribuem para a continuidade da produção e portanto com a 

reprodução na esfera produtiva e reprodutiva do capital. As trabalhadoras possuem, 

portanto, um papel decisivo para sistema capitalista, mesmo não criando (diretamente) 

mais-valia. Trata-se, pois, de um trabalho que serve diretamente ao capital como 

instrumento de sua autovalorização, como meio de produção e de reprodução de mais- 

valia (ABÍLIO, 2014).

Para dar continuidade à busca de introduzir novos elementos para o debate acerca 

dessas modalidades são retomadas, novamente, as postulações de Abílio. A autora conclui 

em sua obra que multidões de trabalhadoras produtivas ou improdutivas são centrais para 

acumulação de capital, tanto na geração de valor, em sua realização, como na redução de 

custos. Tal como ocorre com o trabalho das sacoleiras, elas contribuem diretamente, como 

já dito no excerto em que recuperamos as postulações de Prandi (1973), para o 

rebaixamento das remunerações em toda a cadeia.

No plano da reprodução da mais valia as sacoleiras são tão ou mais explorados 

quanto os trabalhadores que compõem a cadeia têxtil por um todo. Portanto, ao nosso 

entendimento, seria um erro não reconhecer que essas trabalhadoras são parte de um elo 

de produção e de reprodução do capital, sobretudo após os processos de transformação 

pelos quais passou o modo capitalista de produção. Nessa trajetória de transformações, a 

exploração da força de trabalho alcançam um grau superlativo, incorporando formas 

marginais, pelas quais criam-se mais-valia, de modo a dominar a sociedade (ANTUNES, 

2017).

Nessa interpretação, a distinção entre o trabalho produtivo e o trabalho 

improdutivo, consiste, unicamente, na forma de acumulação, ainda que se considere o 

fato de produzir direta ou indiretamente mais-valia. Um caminho que, em certo sentido,
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já havia sido indicado por próprio Marx, quando dizia que os trabalhadores improdutivos 

são parte constitutivas da criação de mais-valia (Marx, 2004[1867]).

A nossa interpretação, que segue as hipóteses de Antunes, é que estamos 

presenciando novas formas de vigência da lei do valor, configurando mecanismos 

complexos de extração da mais-valia, tanto nas esferas da produção (em sentido amplo) 

quanto na esfera da reprodução.

Registra-se que o trabalho por conta própria vem assumindo papel de relevo na 

conformação da teoria do valor, não apenas por ser parte da articulação relacional entre 

distintas modalidades de trabalho vivo em interação com o trabalho morto, como também 

por ser partícipe do processo de valorização do valor ao contribuírem para a esfera da 

produção e da circulação da mercadoria, através da realização192.

Na condição de classe trabalhadora (ou se preferir de classe-que-vive-do- 

trabalho), as trabalhadoras por conta própria devem ser incorporadas como 

imprescindíveis neste processo de trabalho capitalista. Vivenciam, tanto objetiva quanto 

subjetivamente, a condição de trabalhadoras, já que, em sentido ampliado, trabalham em 

situações que têm clara similitude com aquelas experimentadas pelos trabalhadores 

produtivos, ou seja, nos moldes da exploração da força de trabalho (ANTUNES, 1999).

Vale observar por fim, que a exploração do trabalho no caso das sacoleiras realiza- 

se também sobre o tempo de trabalho não pago. Como demonstrado através do relato de 

Maria, as jornadas de trabalho das sacoleiras são moldadas pelo excesso de atividades e 

horas dedicadas ao trabalho, o tempo dessas sacoleiras é transformado em tempo 

potencial de trabalho. Assim, ultrapassam em muito as horas executadas por um 

trabalhador que submete-se à jornada de trabalho da indústria, e participam do processo 

de indistinção entre tempo de trabalho e tempo de não trabalho.

Deste modo, o espaço e o tempo são usurpados o uso do capital (RODRIGUES, 

1998). Trata-se de um processo de extensão do tempo de trabalho, como foi apresentado 

por Sadi Dal Rosso (DAL ROSSO, 2008: 176).

Constitui-se nessa relação de formas contemporâneas de trabalho um elo entre a 

precarização e o tempo de trabalho. Neste movimento, o trabalho por conta própria e os 

elos com a acumulação toma formas diferenciadas na realidade brasileira, estando 

fortemente associado as relações de trabalho das sacoleiras que efetivam os métodos de 

exploração da força de trabalho na contemporaneidade.

192 Algumas dessas ideias constam na obra O privilégio da servidão (2018).
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III. VI -  Trabalho livre, submissão mascarada

Apuramos em nossa pesquisa que cada sacoleira possui um modo peculiar de 

conceber a atividade laboral que realiza - aspectos estes que também foram verificados 

na pesquisa de Noália Magna de Araújo o (2015). A atividade por elas exercida está para 

além de atender demandas estritamente econômicas. A (auto)afirmação de que elas são 

“livres” é corrente em quase todas as narrativas por nós mediadas. Elas percebem-se como 

comerciantes, independentes e autônomas, mas não enquanto trabalhadoras.

Para melhor dimensionar como pensam as trabalhadoras, apresentaremos mais um 

dos relatos obtidos em campo. O que se segue é uma cópia fiel da fala de Ana, sacoleira 

da região de Rondonópolis, Mato Grosso:

Eu escolhi trabalhar por conta sabe, é bem melhor, a gente não tem que 
cumprir horário, essas coisas. Isso é ótimo, porque a gente pode arrumar 
a casa, deixar a comidinha pronta pro marido, cuidar das crianças e 
trabalhar ao mesmo tempo. [...] Aí, quando termino, arrumo minhas

1 9 3coisas e pego o rumo. 1 9 3

Como se pode observar nos relatos de Ana, ela, Margarida, e tantas outras 

sacoleiras acumulam ao trabalho informal atividades cotidianas ligadas à manutenção do 

domicílio. Não podemos deixar de precisar que esta divisão é um fator primordial para a 

sobrevivência histórica das relações entre o sexo masculino e feminino (HIRATA, 2005) 

e que coadunam com a manutenção da dupla jornada de trabalho feminino relatado por 

nossa entrevistas.

Perguntamos à Ana se estas tarefas não a sobrecarregam. “É uma correria, o dia 

passa voando, não sobra tempo pra descansar. Mas o melhor de tudo é que num tem 

ninguém pra mandar na gente. (...) a gente é livre, isso não tem preço fio”. Durante seu 

depoimento, Ana enfatizou inúmeras vezes a sensação de liberdade que ela mesma sente. 

Este relato, e o de inúmeras outras sacoleiras, delineiam uma realidade de trabalho 

vivenciada por mulheres que reconhecem seu trabalho como cansativo, corrido, 

trabalhoso e sofrido, porém “livre”.

De acordo com as análises feitas por Harvey (2014) e por Coutinho (1999) sobre 

as questões da liberdade e da submissão, podemos indicar um conjunto de argumentos

193 Depoimento de uma trabalhadora por conta própria com quem dialogamos durante os trabalhos de campo 
realizados no polo atacadista de confecções de Maringá em dezembro de 2015. Entrevistador: Flávio 
Ribeiro de Lima. Região Noroeste do estado do Paraná. Este depoimento não possui gravação.
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relacionados ao que se entende por liberdade. Socializados no sistema capitalista, as 

trabalhadoras acreditam estar dotadas de uma capacidade de liberdade de pensamento, 

independente dos muros e das barreiras que nos rodeiam (HARVEY, 2014).

Ao criticar esse pensamento, o Harvey expõe: “para haver reprodução de capital, 

a liberdade e a dominação têm de caminhar juntas”, tem de situarem-se “nos extremos de 

uma contradição que adota muitas formas sutis e matizadas por não dizer disfarçadas” 

(HARVEY, 2017: 201). Nas palavras de Coutinho (1999), os trabalhadores são livres 

num duplo sentido: são livres para negociarem no mercado a sua força de trabalho em 

troca de remuneração, e são livres na organização dos meios de produção.

Aflora dessas disjunções um traço marcante no ideário dos trabalhadores, traço 

este que conflui de uma construção histórica do sistema predominante, uma interpretação 

equivocada que obscurece a contradição entre trabalho e capital (HARVEY, 2017). Ao 

buscar interpretar a unidade contraditória entre liberdade e domínio David Harvey (2014) 

admite que não existe nenhuma liberdade que não esteja atrelada ao sentido obscuro das 

artes da submissão. Com efeito, essa unidade contraditória adota muitas formas sutis e 

disfarçadas para mascarar a realidade que se impõe. O capital necessita destas ficções 

que afrontam o que ocorre de fato no plano do cotidiano dos trabalhadores, sobretudo em 

sua subjetividade, para que ocorra a diminuição das barreiras da exploração.

Deve-se indicar que é exatamente nesse modo de submissão que se situa o 

paradoxo, já que a liberdade que conhecemos associa-se ao privilégio e camufla as formas 

de escravaturas (HARVEY, 2014: 203). Mais que isso, camufla as relações de trabalho 

mediadas pela venda da força de trabalho direta/indireta. Como afirmamos anteriormente, 

este modelo “livre” de inserção das trabalhadoras informais possibilita a extração de mais 

valia, proliferando precariedade de modo a ilegalidade.

As indicações de Antunes (1999), quando se baseia nas pistas dadas por Marx 

(2017 [1885]) sobre este contexto, nos ajudam a desmistificar essa ideologia. Para o autor, 

o sistema capitalista tende a encurtar sempre que possível os trabalhos juridicamente 

regulamentados, de modo a deteriora-los, dado a impossibilidade estrutural do capital em 

empregar o conjunto de despossuídos que personificam a classe trabalhadora. Assim, 

hipertrofia-se no ideário desta classe o entendimento de que ‘ser dono de si mesmo’, ‘não 

obedecer regras’ ou mesmo ‘fazer o próprio horário’ sejam fatores positivos para a 

reprodução, ainda de acordo com o autor (ANTUNES, 1999).

As trabalhadoras vivem assim, a ilusória autonomia por não possuírem uma 

relação de emprego direta, estando imersas as condições de proletariedade, já que não são
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proprietárias dos meios de produção. Essa relação nos remete a reflexão da liberdade do 

trabalho. “Para levar os trabalhadores ao status de produtores e consumidores “livres” do 

tempo-mercadoria, a condição prévia foi a expropriação violenta do tempo deles” 

(DEBORD, 1992: 108).

É tempo de retornar aos questionamentos de Aldacy Rachid Coutinho: por qual 

razão afinal um ser humano se submete voluntariamente a outro que o domina, que o 

explora, que o comanda, que o dirige, que o fiscaliza, que o pune, por meio do trabalho? 

Seria esse um ato voluntário, livre, de submissão? Teria sido tomado pela culpa ou pelo 

desejo? Seria, por fim, sempre um mal ou pode ser visto ainda eventualmente como um 

bem? (COUTINHO, 2017: 12). Mais que isso, porque um trabalhador que submetesse a 

todos esses condicionantes segue achando que é livre?

A liberdade do trabalho passa aqui a ser compreendida por uma ótica crítica, 

tomada do ponto de vista de Marx e de Engels, que já apontavam em O manifesto do 

partido comunista (2016[1848]), o movimento historicamente globalizante da burguesia 

ao demonstrar que “o único modo de as pessoas adquirirem liberdade para fazer o que 

podem fazer é trabalhar para o capital” (MARX & ENGELS, 2016 [1848]: 103). É para 

esses aspectos da questão que nossa atenção deve voltar-se agora.

III. VI -  Trabalho e liberdade

Coisa realmente surpreendente (e no entanto tão comum que se deve 
mais gemer por ela do que surpreender-se) é ver milhões e milhões de 
homens miseravelmente subjugados e, de cabeça baixa, submissos a um 
jogo deplorável; não que a ele sejam obrigados por força maior, mas 
porque são fascinados e, por assim dizer, enfeitiçados apenas pelo nome 
de um que não deveriam temer, pois ele é só, nem amar, pois é 
desumano e cruel para com todos eles. (LA BOÉTIE, 1982: 74)

No século XVI, tratando sobre a liberdade, Etienne de La Boétie analisa a 

submissão do povo aos tiranos. Seu argumento exposto na obra Discurso da servidão 

voluntária (1982) é o de que a servidão existe apenas porque a desejamos. Ao longo da 

obra, o autor indica que a contradição entre a servidão e voluntariedade, a escravidão, só 

pode ser explicada se analisada através da covardia do povo em deixar que um mande em 

milhões.

Para ele, todo ser que tem o sentimento de sua existência sente o infortúnio da 

sujeição e procura a liberdade. Dentre os questionamentos da obra busca-se compreender 

porque afinal os homens abrem mão de sua liberdade. Ao longo da obra, La Boétie
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sublinha que “no início serve-se contra a vontade e à força; mais tarde, acostuma-se, e os 

que vêm depois, nunca tendo conhecido a liberdade, nem mesmo sabendo o que é, servem 

sem pesar e fazem voluntariamente o que seus pais haviam feito por imposição” (LA 

BOÉTIE, 1984: 84).

Nessa linha de argumentação, o autor transparece sua opinião de que a servidão 

pode ser uma zona confortável, já que temos prazer em servir, sobretudo porque ser livre 

torna-nos responsáveis de responsabilidades que não possuem garantia (as escolhas que 

fazemos). Para tanto, é preciso que sejamos forçados ou iludidos, e neste segundo caso, 

perdemos a liberdade, pela sedução de outrem, ou por sua própria cegueira. A servidão, 

portanto, é voluntária - ao escolher entre ser súbito ou ser livre, rejeitamos a liberdade e 

aceitamos o jugo (LA BOÉTIE, 1984: 77).

E dessa escolhe decorrem inúmeros males. Para La Boétie, uma vez perdida a 

liberdade, [...] todos os males se seguem, [...] corrompidos pela servidão” (LA BOÉTIE, 

1984: 78). Esse “relacionamento” interpretado na obra de La Boétie, segue sendo 

constante nas sociedades humanas desde a época em que viveu o autor até os dias atuais, 

o que demonstra que abrir mão da liberdade em função da servidão voluntária é, há muito 

tempo, um estado perene da condição humana.

Essa interpretação, ainda que realizada no século XVI, permite comprovar que o 

processo de identificação do sujeito trabalhador, livre, como uni assalariado, dependente, 

subordinado, não é inerente ao modo capitalista de produção e, portanto, não se pode 

compreendê-lo como a-histórico ou naturalizado (COUTINHO, 2017: 12). Ela nos ajuda 

a lembrar, tal como fez Arendt, que até mesmo até mesmo o modo de vida mais livre de 

todos, estava ligado à necessidade de sujeição (ARENDT, 2015[1958]: 46).

O que é próprio do modo capitalista de produção, ou seja, o que ele inaugura, é a 

forma de trabalho que embora submetido as leis econômicas do mercado, apresenta-se de 

modo aparentemente livre, em prol de satisfação suas ordens exploratórias (COUTINHO, 

2017). E, se assim ocorria desde o século XVI, no século XXI ela não só manteve as 

alienações típicas que observou La Boétie (ainda que não tenha compreendido como 

alienação), mas elas se intensificaram e complexificaram.

Recorremos a Marx e a Engels que elucidaram a questão da liberdade no âmbito 

do modo de produção atual - uma liberdade apresentada como sendo a que possui o 

homem “moderno”, cuja condição vem sendo preparada desde a Revolução Industrial. 

Em O manifesto do partido comunista, publicado por Marx & Engels em 1848 como um
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texto base para a organização da Liga dos Comunistas, os autores expõem a situação em 

que se encontravam os proletariados diante da dominação da burguesia.

Nesta obra, a palavra liberdade aparece várias vezes: liberdade de comércio, 

liberdade de concorrência, liberdade de comprar e vender, liberdade de barganha, 

liberdade religiosa, liberdade de consciência (MARX & ENGELS, 2016 [1848]: 10, 32, 

27, 41, 46, 62). Ou seja, o sentido da liberdade atribuída pelos autores aparece 

especificamente através das dimensões da liberdade das relações de propriedade 

burguesas, como pode ser visto no trecho em que os autores dizem que “dentro das 

relações de produção burguesas, entende-se por liberdade o livre-comércio, a liberdade 

de comprar e vender” (MARX & ENGELS, 2016 [1848]: 62).

Existe, portanto, uma liberdade expressada nas diferentes classes: a liberdade da 

posse. De um lado os trabalhadores são livres para vender sua força de trabalho onde, 

como e quem lhe prouver e de outro, os capitalistas são livres para explorar essa força de 

trabalho, dado que detêm os meios de produção necessários tal ação (HARVEY, 2014). 

As classes encontram-se assim em condições desiguais. Com o dispêndio de seu trabalho, 

os trabalhadores não geram propriedade alguma, e sim capital que enriquecerá o 

capitalista (MARX & ENGELS, 2016 [1848]).

O conceito burguês de liberdade reduz-se, portanto, a uma questão mercantil, 

restringe-se à mera capacidade de trocas de mercadorias. É esse o sentido que se alude à 

liberdade quando a trata no modo capitalista de produção.194 Com o desenvolvimento das 

forças produtivas, a burguesia adquire, além do controle dos meios de produção, a 

centralização econômica e política. Como prática de dominação, a política (exercida 

através do Estado) se converte em um instrumento de poder. A liberdade deve, portanto, 

ser tomada também a partir da estrutura de poder a que consiste o domínio sobre as 

circunstâncias e das condições que vivem os sujeitos (MARX & ENGELS, 2016 [1848]).

Partindo-se do pressuposto de que Para Marx e Engels, o ser humano só é livre à 

medida em que não se encontra determinado por coisas exteriores, a medida em que suas 

atividades não estão condicionadas a fatores exteriores, fala-se aqui basicamente em uma 

relação que obedece as relações antagônicas entre classes, que obedecem as exigências 

das forças produtivas (MARX & ENGELS, 2015[1846]: 545). Assim, a liberdade,

194 Apesar da crítica ao sentido da liberdade burguesa e de sua investida na abolição da propriedade que 
culminaria na abolição da liberdade, os autores reconhecem o papel central da burguesia para um contexto 
histórico, frente ao progresso de desenvolvimento das forças produtivas à época. Esse progresso conserva 
em sua base a exploração da força de trabalho “livre” .
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enquanto categoria conceitual de pensamento, não pode ser refletida de modo 

desvinculado da realidade concreta e real, ou de práticas especificas. Deste modo, a 

liberdade é resultado da consciência histórica da necessidade (MARX & ENGELS, 

2015[1846]).

Esses pressupostos demonstrados pelas obras de Marx & Engels, em conjunto com 

os questionamentos que fez La Boétie, e com a interpretação de Aldacy Rachid Coutinho, 

servem para que possamos refletir acerca da liberdade a que se referem os trabalhadores 

por conta própria. O trabalho das sacoleiras, em especial, nos revela, contrariando as 

concepções das trabalhadoras que se acham “livres”, suas condições de trabalhadoras 

dependentes e subordinadas ao mercado. Elas são trabalhadoras que abrem mão e se 

despojam de seu tempo de vida, realizando atividades cuja utilidade econômica será 

apropriada por outrem, o detentor do capital, que dela se beneficia, legitimado pela 

titularidade dos meios de produção capitalista (COUTINHO, 2017: 12).

A realidade a que estão submetidas as sacoleiras demonstra o poder da 

subordinação (enquanto categoria antagônica à liberdade) em detrimento das 

determinações do capital. E por acompanharem as variações do mercado, que comanda o 

modo capitalista de produção, indicam que necessitam realizar as atividades que estão 

sob o domínio do capital -  dos capitalistas propriamente ditos, os que possuem o poder 

de domínio dessa força de trabalho. E, como descreve Coutinho (2017) ao refletir sobre 

a obra de La Boétie, ao trocar o direito de liberdade pelo desejo de posses e propriedade, 

essas trabalhadoras aceitam voluntariamente a servidão. Em linhas precisas a autora 

indica que a submissão ao poder do outro (que é, no caso das sacoleiras, indireta) é 

condição necessária para aquisição desse situação favorável (COUTINHO, 2017: 12).

É fato que as pesquisas realizadas no âmbito das ciências humanas sugerem 

inúmeras respostas para essa pergunta, que é no mínimo embaraçosa. Para os limites de 

nosso texto é importante avançar analisando, na medida do possível, a acepção de 

liberdade para compreender o trabalho das sacoleiras. Isso porque, nos moldes do sistema 

capitalista, a liberdade tem um preço que o trabalhador paga submetendo sua propriedade 

corporal, a força de trabalho, às forças produtivas do modo capitalista de produção.

Sob essa orientação estamos assumindo a tarefa de conhecer as diversas 

contradições da categoria liberdade. Pode-se presenciar um conjunto de argumentos 

relacionados ao que se entende, em âmbito geral, por liberdade. A maioria de nós, 

socializados no sistema capitalista, acredita estar dotada de uma capacidade de liberdade
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de pensamento, independente dos muros e das barreiras que nos rodeiam (HARVEY, 

2014: 197).

Seguindo os preceitos de Marx (e de Engels), David Harvey desconstrói essa 

narrativa de senso comum argumentando que os teóricos que consideram lógico esse 

entendimento reproduzem grande equívoco. Nos dias atuais, o trabalhador relaciona a 

liberdade ao sentido de não receber ordens e não cumprir horários e não ao que Dornelles 

(2000) dispõe como: direito de ir e vir, de agir segundo seu próprio livre arbítrio, de 

expressar a liberdade de pensamento, de opinião, religiosa, e de mercado de trabalho livre. 

Como bem define MacDonald, essa definição tem suas no ser humano dotado de 

propriedade, livre de si mesmo. Segundo o autor, interpreta-se a

Liberdade como autonomia e, especialmente, como a exclusão dos 
outros de uma esfera própria, do ser deixado em paz. E a propriedade 
passa a ser esta garantia de poder sobre uma parcela de coisas que exclui 
de outrem (MACDONALD, 2006: s/p).

E continua o autor:

Esses direitos não se restringem somente ao livre usufruto individual de 
seu corpo e de suas posses; mas também à capacidade do homem, como 
ser dotado de razão, de alienar esses direitos através do contrato. Assim, 
podem não somente alienar seus bens como também o produto do 
trabalho de seu corpo (MACDONALD, 2006: s/p).195

Ou seja, o sentido da liberdade debatido pelo autor, que faz com que as sacoleiras 

se vejam como trabalhadoras livres, funda-se, de modo contraditório, na propriedade. Em 

termos claros, é como se o trabalhador “livre” estivesse desconectado do mercado de 

trabalho e do modo capitalista de produção, como se fosse o não trabalho. Sabemos que 

isso de fato não ocorre, pois o trabalhador necessita acompanhar o capital (espacial e 

temporalmente) para onde e quando ele fluir (HARVEY, 2013).

Sobre essa questão, como havia proposto Hannah Arendt, a propriedade moderna 

passou a situar-se na própria pessoa, isso é, naquilo que os sujeitos podem perder somente 

com a vida (ARENDT, 2015 [1958]: 86), propriedade essa que tinha no próprio homem 

a sua origem, na sua posse de um corpo e na sua indiscutível propriedade da força desse 

corpo, que Marx chamou de “força de trabalho” [labor power] (ARENDT, 2015[1958]: 

86).

195 Paulo Bapatista Caruso MacDonald, “Propriedade e direitos humanos: os limites do individualismo 
possessivo”, Revista da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, v. 33, n. 101, 2006. Citado em Raquel 
Rolnik, Guerra dos Lugares, (2015: 197).
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São férteis as indicações de Karl Polanyi sobre essa questão. Para o autor, a 

liberdade criada pela regulação do “livre” mercado (que, diga-se novamente, não é tão 

livre assim) proporciona aos trabalhadores a sensação de bem-estar, camuflando por sua 

vez a servidão (POLANYI, 1992[1944]: 293).

Nessa acepção de liberdade ter direitos, ser proprietário e ser livre se confundem, 

isto é, estabelece uma homologia, ao ponto de não se perceber a diferença objetiva e 

tangível entre ser livre e ser forçado pela necessidade (ARENDT, 2015[1958]: 87). Ou 

seja, no modo de capitalista de produção, liberdade e servidão (dominação na expressão 

de Harvey) caminham, dialética e contraditoriamente juntas.

Isso fica evidente quando avaliamos as trajetórias das sacoleiras que buscam suas 

mercadorias no polo atacadista de confecções de Maringá e as (re)vendem ao longo de 

todo o território brasileiro de modo gratuito para as indústrias que fazem parte da cadeia 

têxtil de produção estão diretamente ligadas a essa acepção. Essas mulheres personificam, 

o poder da subordinação (enquanto antagônica à liberdade) em detrimento das 

determinações do capital. E como lembra Coutinho, avaliando a obra de La Boétie, ao 

trocar o direito de liberdade pelo desejo de posses e propriedade, essas trabalhadoras 

aceitam voluntariamente a servidão (COUTINHO, 2017: 12).

Este mesmo argumento pode ser observado na obra de Harvey (2014). Nela, o 

autor expõe: para haver reprodução de capital, a liberdade e a dominação têm de caminhar 

juntas, têm de se situar “nos extremos de uma contradição que adota muitas formas sutis 

e matizadas por não dizer disfarçadas” (p. 201). Sendo assim, os trabalhadores são livres 

num duplo sentido: livre para vender sua força de trabalho a quem lhes pareça, e livres 

(despossuídos) do controle sobre os meios de produção; para subordinar-se a outrem, 

mesmo que o faça de modo indireto, tal como fazem as sacoleiras. É exatamente nesse 

modo de submissão que se situa este paradoxo, já que a liberdade que conhecemos 

associa-se ao privilégio e camufla as formas de escravaturas de modo desumano e 

alienado (HARVEY, 2014: 202-203).

Elas demonstram, pois, que nos moldes do sistema capitalista, a liberdade tem um 

preço, que o trabalhador paga submetendo sua propriedade corporal, a força de trabalho, 

às forças produtivas do modo capitalista de produção. Isso é, o enriquecimento das 

sociedades se realiza por meio do empobrecimento de outros tal como expuseram Marx 

& Engels, é, produto do trabalho do homem escapam a sua vontade e ao seu controle, em 

benefício de uma minoria, de modo alienado.
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Trata-se, na interpretação de Marx, das formas de alienação do homem pelo 

homem, realizadas de modo prático e por esse caráter se encontra em todos os domínios 

da vida: no poder (simbólico) do dinheiro, nas exigências impostas pelo capital (enquanto 

forma de riqueza social) (ANTUNES, 1999; HARVEY; 2017; LEFEBVRE, 2009). Neste 

movimento, o desumano não é mais do que seu elemento negativo: é a alienação (aliás, 

inevitável) do humano (LEFEBVRE, 2009: 42).

Com o desenvolvimento das forças produtivas que comandam o modo capitalista 

de produção tem-se uma série de transformações, principalmente nas décadas finais do 

século XX e no início do século XXI. Estamos a esboçar o que Antunes compreende 

como um duplo processo de alienação, que altera a compreensão do mundo do trabalho. 

Isso porque, por um lado, emergiram-se novas particularidades e singularidades na forma 

de ser da alienação; por outro, o modo capitalista de produção na contemporaneidade 

manteve essencialmente os seus traços ontológicos fundamentais alienantes, quer em sua 

variante taylorista e fordista, quer em seu experimento toyotista (ANTUNES, 1999: 130 

-  132).

Isso torna, pois, a compreensão de liberdade que têm os trabalhadores alienada.

Nesse sentido, o próprio trabalhador tornou-se fetiche de si mesmo, uma mercadoria

(alienada), aprofundando ainda mais a condição de estranhamento presente na

subjetividade dessas trabalhadoras (ANTUNES, 1999). Isso configura uma alienação

mais interiorizada. O trabalhador e a trabalhadora têm que se envolver ao ponto de se

reconhecer como “livre”, como “empreendedor”. Essa ideia é justificada, por exemplo,

por Marx (2000[1852]), quando destacaram:

Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem segundo 
a sua livre vontade; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha 
e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e 
transmitidas pelo passado (Marx: 2000[1852]: 6)

Em outros termos, a liberdade no modo capitalista de produção refere-se à mais

profunda alienação, contrariando completamente o sentido que vem sendo atribuído à 

liberdade das sacoleiras. A liberdade coletiva, tal como enunciaram Marx & Engels 

(como um instrumento de autoemancipação) segue sendo um desafio, tal como um novo 

modo de vida, livre da exploração da força de trabalho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Outras possibilidades para olhares futuros

Assim acaba a história de uma viagem.
Você viu e entendeu. 

Você viu um acontecimento comum, 
Um acontecimento como ele é produzido cada dia.

E no entanto lhe rogamos, 
Sob o familiar, descubra o insólito, 

Sob o cotidiano, destaque o inexplicável. 
Que possa toda coisa dita habitual lhe inquietar.

Na regra descubra o abuso. 
E em toda parte onde o abuso se mostre, 

Encontre o remédio. 
Bertolt Brecht, “A exceção e a regra”

O que se apresentará nessa seção são projeções para o que pode ser a transição de 

uma etapa simbólica da pesquisa para outra, ou seja, elementos que abrem possibilidades 

para novos percursos, novas trajetórias, uma nova construção. Como tentamos 

demonstrar em nosso texto, o propósito inicial de nossa dissertação foi contribuir para os 

debates que giram em torno da exploração da força de trabalho ao longo da cadeia têxtil 

de produção no Noroeste do estado do Paraná.

Unir os fragmentos a fim de constituir uma trajetória, ainda que pareça uma tarefa 

fácil, necessita de um esforço, que perpassa os limites impostos pela divisão do trabalho 

intelectual. Para realizar tal tarefa, foi preciso, além de coragem, incorporar ideias 

(polêmicas em alguns casos) que viriam a dar sentido e sustentação ao texto. Essa 

incorporação serviu para questionar (dentro de nossas limitações) a forma dominante do 

capital que parece aumentar cada vez mais os níveis de exploração da força de trabalho.

Nesse tocante, ao modo de síntese, devem ser sublinhados alguns resultados que 

apresentamos em nosso texto. Destacaríamos inicialmente a ideia de compreensão do 

espaço e do tempo (HARVEY, 1989), apresentadas em vários momentos de nosso texto. 

Essa ideia é importante para compreender a espacialidade da exploração da força de 

trabalho na cadeia têxtil de produção, já que, como apresentamos, as condições da 

compressão do tempo e do espaço alteraram as bases do mundo do trabalho.
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Tal como demonstramos, a plena atividade do capital, em busca perpétua por se 

realizar, tende a aniquilar o espaço através da intensificação da expropriação de recursos 

naturais e da produção e reprodução do espaço (extensão do mundo da mercadoria) em 

prol da acumulação de mais-valia. De igual modo, tende a aniquilar o tempo dos 

trabalhadores, através: do aumento da jornada de trabalho, da aceleração e intensificação 

das relações produtivas, da diminuição do tempo de mobilidade geográfica (humana, 

material e informacional) que passam pela lógica destrutiva das barreiras espaciais.

Neste movimento, a produção ativa do espaço geográfico, enquanto condição, 

meio e produto dessa (re)produção, tornou-se altamente importante, sobretudo em um 

contexto de competição entre as diferentes localidades que conformam uma cadeia têxtil 

de produção, ocorrendo sempre de maneira a favorecer as demandas de um capital 

transnacional, que se comporta na lógica financeira, de modo a tornar todas as regiões do 

esfera terrestre atrativas ao capital. Uma lógica que fez com que o plano do lugar perdesse 

sua autonomia ao incorporar os imperativos das relações de produção em escala mundial.

Isso é o que ocorreu com o Noroeste do estado do Paraná, nosso ponto de partida 

e de chegada na dissertação. Como resultado das forças produtivas que regem o modo 

capitalista de produção, tem-se nessa região, um espaço mais fragmentado, 

homogeneizado e hierarquizado (LEFEBVRE, 1973), que se unifica através dos fluxos 

do capital financeiro e se conforma por meio da exploração da força de trabalho em 

escalas, níveis e dimensões diferentes. São expressões geográficas desse movimento o 

aumento das jornadas de trabalho, o aumento dos trajetos realizados nos espaços urbanos 

em razão dos processos de fragmentação e expansão desigual no urbano, a utilização das 

tecnologias como elementos produtivos e a comoditização do tempo de lazer, entre 

outros.

Ademais, como vimos ao longo de nossa dissertação, o capital recriou diversas 

possibilidades de inserção do trabalhador no circuito da exploração da força de trabalho 

em todos os espaços. Elementos como baixa remunerações, o imediatismo, a não 

acumulação de riqueza, os baixos custos das mercadorias e dos serviços, não nos 

permitem afirmar que a exploração da força de trabalho seja a mesma dos séculos 

anteriores: trata-se, no mínimo, de novas configurações da exploração do trabalho, pelas 

quais experimentados as relações espaço-temporais.

Contribuíram para isto a expansão da terceirização e da subcontratação no setor 

têxtil, a expansão da informalidade e do trabalho por conta própria e a degradação e 

precarização do trabalho. Provas disso foram apresentadas ao longo do texto e nos
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levaram a indicar que nos dias atuais os processos produtivos não estão mais circunscritos 

à unidade produtiva -  a fábrica propriamente dita. Nesta transição, o tecido espacial em 

seu todo passou a vigorar como espaço produtivo. Os espaços domiciliares, os espaços 

urbanos, os espaços rurais, etc, foram, em conjunto, incorporados nesta lógica.

Essas transformações socioespaciais, em si só complexas, fornecem os 

referenciais para continuarmos pensando as particularidades do modo capitalista de 

produção em nosso tempo. Elas endossaram a fórmula de uma face mais avassaladora do 

neoliberalismo no Brasil, cujas consequências (avassaladoras) alteraram por completo a 

estrutura social brasileira.

A expansão dessas condições sugere algo que pode ser considerado: o capitalismo 

avançado forçou a junção (a não separação) entre o local de trabalho e o local da 

reprodução social. Mais especificamente, a dicotomia existente entre o local do viver e o 

local do trabalhar - divisão própria do modo capitalista de produção -  foi (re)integrada de 

maneira ainda mais complexa que nos modos de produção anteriores. Isso equivale a dizer 

que, na contemporaneidade em que vamos adentrando, todos os espaços foram 

convertidos em espaços de criação e/ou ampliação de mais-valia; espaços produtivos ao 

capital.

E como demonstramos enfaticamente, nenhuma dessas mudanças na experiência 

do espaço e do tempo faria o sentido ou teria impacto sem as mudanças na base das 

relações trabalhistas. Em razão da compressão do espaço e do tempo o mundo do trabalho 

ampliou suas formas de valorização do capital e obscureceu as relações de trabalho a que 

submetem-se as trabalhadoras da indústria têxtil, de modo que elas não concebam a 

exploração da força de trabalho.

Conforme mencionado ao longo deste texto, a história da exploração da força de 

trabalho é moldada pela forma como os atores políticos, sociais e econômicos enxergaram 

ao longo do processo de constituição da sociedade, o que é digno e o que não é digno em 

uma relação de trabalho. Ou seja, o modo como ela se desenvolve depende de como as 

diferentes sociedades encaram a exploração em seu momento histórico.

Na perspectiva aqui adotada, a geografia da história das sociedades não é estática. 

Ela está em constante mutação. Mudanças nas relações espaciais, por exemplo, vem 

definindo as relações temporais perpetuamente. E isso ocorre não apenas porque os 

agentes da sociedade estão em constante movimentação, e sim porque todas essas 

transformações são realizadas de modo a propiciar a (re)produção do modo capitalista de 

produção, sob os impulsos de intensificar todas as formas possíveis que possa efetiva-la.
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Em suma, todas as relações de trabalho que apresentamos ao longo de nossa 

dissertação nos leva a sugerir que a exploração da força de trabalho, nos moldes do modo 

capitalista de produção, assumiu uma nova forma, ainda mais intensa, que passa pela 

experiência do espaço e do tempo. Essa forma estende-se para além do espaço fabril ou 

mesmo das relações de trabalho propriamente ditas a ponto de tocar todas as relações e 

nas práticas socioespaciais da vida cotidiana.

Emerge desse processo o que poderia ser chamado de subtração da vida do 

trabalhador. Em linhas gerais a subtração estaria para além da exploração, ela diz respeito 

as novas mazelas que o capital se utiliza na atual fase do capitalismo financeiro, para dar 

continuidade a sua reprodução desenfreada, levando o trabalhador a ser subtraído em 

todos os âmbitos de sua vida. Talvez este caminho forneça uma base para a compreensão 

crítica da geografia na contemporaneidade e a tomada de consciência social sobre a 

exploração da força de trabalho.

Apenas tomando consciência das formas de exploração da força de trabalho 

(imperativo de suma importância para a (re)produção do capital), poderemos traçar um 

horizonte de superação do modo capitalista de produção.
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