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RESUMO 

 

O objetivo desta dissertação foi analisar como a política de descentralização industrial 

reconfigurada na década de 1990, a partir do governo Tasso Jereissati, no Ceará, modificou o 

cotidiano da cidade de Russas, com a chegada da fábrica de calçados Dakota Nordeste S/A, em 

1998. De modo específico, como que as experiências no mundo do trabalho implicaram direta e 

indiretamente no cotidiano das vidas das mulheres trabalhadoras da fábrica, quando estas 

adentram territórios distantes da região metropolitana de Fortaleza, os quais são marcados por um 

tripé de força de trabalho abundante, ausência de experiência industrial e quase nenhuma base 

sindical desenvolvida. A “era Jereissati” é o divisor de águas dessa política industrial cearense, 

que, por sua vez, é responsável pela intensificação do processo de urbanização em cidades 

interioranas, que recebem indústrias com intuito de deslocarem-se em busca de maiores lucros. 

De fato, este deslocamento industrial para os municípios cearenses fez emergir uma nova 

categoria operária. Dessa forma, são decorrentes dessas transformações econômicas, as novas 

formas de sociabilidades, de um modo rural dentro do urbano, que se recortam à luz das 

categorias de gênero, implicando mudanças sociais, econômicas, espaciais e culturais. A pesquisa 

baseou-se em um trabalho de campo com entrevistas as mulheres trabalhadoras da fábrica; 

funcionários que assumiam funções de chefia, supervisão, programação e controle pessoal e 

administrativo da empresa. Assim como, também, em bases secundárias de dados, via IBGE e 

informações estudadas, anteriormente, por outros pesquisadores. Este estudo verificou a partir 

das condições postas, um perfil de pessoas que entram na fábrica, muitas delas oriundas de 

experiências e costumes rurais; carregam em si, a marca da ausência e exceção do mundo da 

produção; possuem baixa escolarização e, por conseguinte, baixa qualificação. Desse modo, o 

capital, ao “deixar de joelhos” este trabalhador, disputa sua subjetividade se fazendo como opção 

de uma vida melhor que antes. Sem fugir à regra, Russas, visualizada pela lupa do capital, 

enquadra-se nesta linha de “regiões novas”, com uma categoria de trabalhadores, 

predominantemente mulheres, com direitos trabalhistas flexibilizados na precariedade do mundo 

do trabalho, de forma mais acelerada, do que a própria legislação brasileira conseguiu retroceder. 

 

Palavras-chave: Trabalho. Mulher. Russas. Dakota. 

 



10 

 

ABSTRACT 

The objective of this dissertation was to analyze how the policy of industrial decentralization 

reconfigured in the 1990s, after the Tasso Jereissati government in Ceará, modified the daily life 

of the city of Russas, with the arrival of the shoe factory Dakota Nordeste S / A, in 1998. In a 

specific way, as experiences in the world of work directly and indirectly imply the daily lives of 

women workers in the factory, when they enter distant territories of the metropolitan region of 

Fortaleza, which are marked by a work force tripod abundant, absence of industrial experience 

and almost no developed trade union base. "Jereissati era" is the watershed of this Ceará 

industrial policy, which, in turn, is responsible for the intensification of the urbanization process 

in interior cities, which receive industries with the intention of moving in search of greater 

profits. In fact, this industrial displacement for the municipalities of Ceará emerges a new 

category of workers. In this way, the new forms of sociability, in a rural way within the urban, 

that are cut out in the light of the categories of gender, implying social, economic, spatial and 

cultural changes are due to these economic transformations. The research was based on a field 

work interview with the factory's working women; employees who assumed managerial 

functions, supervision, programming and personal and administrative control of the company. As 

well as in secondary databases, by IBGE and information previously studied by other researchers. 

This study verified from the conditions put, a profile of people who enter the factory, many of 

them originating from rural experiences and customs; carry in themselves the mark of the 

absence and exception of the world of production; have low schooling and, therefore, low 

qualification. In this way, capital, by "letting this worker down on his knees", contests his 

subjectivity, making himself the choice of a better life than before. Without departing from the 

rule, Russas, visualized by the magnifying glass of capital, falls within this line of "new regions", 

with a category of workers, predominantly women, with labor rights flexibilized in the 

precariousness of the world of work, more rapidly, of the that the Brazilian legislation itself was 

able to regress. 

Keywords: Work. Woman. Russas. Dakota. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. A pesquisadora e sua temática de estudo 

  

A temática da Sociologia do Trabalho se impôs como campo investigativo, quando ao 

final do curso de Ciências Sociais, foi preciso pensar um objeto de estudo para escrever a 

monografia. Havia feito uma disciplina de Sociologia Urbana e tudo que lia em relação a esse 

tema, remetia-me a pensar o lugar onde vivi minha infância e adolescência. Sendo natural de 

Russas - CE, uma cidade localizada na região do Baixo Jaguaribe à 162 Km da Capital; iniciei a 

partir de então, um estudo sobre a questão da “modernização dos espaços urbanos”. 

Figura 1 – Mapa da Cidade de  Russas 

 

Fonte: Wikipédia 

 

Este era um debate sócio-político que me remetia, à época, pensar a gestão municipal em 

Russas, e meu interesse era mostrar que não havia tanta mudança, além do discurso e 

embelezamento de alguns espaços urbanos. Resolvi, então, começar minha pesquisa pelos 

discursos do poder público local. Ao avançar nesse estudo; produzi o que, mais tarde, seria o 

“capítulo chave” desta dissertação: a fábrica Dakota como ícone de mudança.  
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Ainda na graduação, concomitante ao estudo da monografia, também cursava as 

disciplinas de Licenciatura em Sociologia e acabei finalizando esta modalidade. De modo que 

interrompi a referida pesquisa e enveredei-me para o campo da licenciatura.  

Formei-me na licenciatura em Ciências Sociais em julho de 2008 e comecei a lecionar as 

disciplinas de Sociologia, Filosofia e História para alunos de Ensino Médio, no ano de 2009, na 

Escola Estadual de Ensino Médio Gov. Adauto Bezerra. Lá, pude vivenciar, até 2011, a 

experiência do ofício de ser professora de Ensino Médio.  

A partir de outubro de 2011, entrei no Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas 

e Estudos Socioeconômicos) e deixei a arte do magistério. Passei a fazer do meu trabalho, 

enquanto assessora técnica, um ofício de contribuição e aprendizado mútuo junto ao movimento 

sindical. Embora distante da vida acadêmica, as questões relacionadas às condições de vida e de 

trabalho da classe trabalhadora brasileira passaram a fazer parte do meu mundo profissional de 

uma maneira decisiva, a enfrentar, sempre, o mesmo dilema que me inquietava e me provocava à 

reflexão: pensar a complexidade das grandes mudanças do trabalho e suas consequências no 

espaço urbano, a definir os modos de vidas, sejam eles na esfera pública e na vida privada dos 

trabalhadores e das trabalhadoras.  

A descrição dos fatos, aqui, circunscritos revela que o mundo do trabalho como campo de 

estudo, veio me acompanhando desde o início da minha vida acadêmica. Quando estudante de 

graduação, participei do movimento estudantil e as grandes questões para além da esfera 

específica do mundo estudantil, incidiam, justamente, em compreender e lutar contra as 

desigualdades sociais, no contexto do capitalismo contemporâneo.  O movimento estudantil foi a 

porta de entrada para uma militância, vivenciada em diferentes momentos de minha vida: 

militância orgânica, estudantil e hoje, uma militância profissional, fundada em minha experiência 

junto ao Dieese, na condição de integrante do quadro técnico desta instituição, no estado do 

Ceará.  A partir da vivência com o movimento sindical, pude conviver com experiências que vai 

além, das disciplinas curriculares, em uma graduação em Ciências Sociais. Estas foram à minha 

escolha, disciplinas optativas e, porém, importantes na compreensão e visão de mundo, fincadas 

na contradição e centralidade do trabalho. 

 Em um balanço crítico de minha trajetória, vejo que as transformações no mundo do 

trabalho sempre foi um objeto a despertar muita curiosidade, parecendo constituir, o fio condutor 

que me permitia contato com o universo sociológico. De fato, a Sociologia do Trabalho, nos 
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últimos anos de minha vida, tem sido o móvel que me conduz de “um objeto social a um objeto 

sociológico” (Bourdieu, 2000). Estes fenômenos complexos da centralidade do trabalho tem sido 

o meu elo com a universidade, com a academia, na arte de tornar científico aquilo que, por vezes, 

perpassa ao olho nu de forma “naturalizada”.  Por essa razão, estou desenvolvendo esta pesquisa, 

como estudante do Mestrado em Sociologia da Universidade Federal do Ceará - UFC. Percebo 

que agora a minha aproximação é mais madura, buscando relacionar as questões inerentes às 

mudanças organizacionais do trabalho à vida das mulheres operárias de Russas.  

É inconteste que as transformações no mundo do trabalho geram consequências para a 

classe trabalhadora, sendo emblemático o processo de reestruturação produtiva. A temática 

assume relevância e abre polémicas no campo da sociologia. Busco compreender essas 

transformações que emergem no mundo do trabalho, a partir de um paradigma analítico que exige 

considerar tempos sociais diversos e o que estes representam nas vidas das trabalhadoras da 

fábrica de calçados Dakota.  

Inspirei-me em determinados teóricos nesse caminho percorrido. Nas questões mais 

densas, como o processo das transformações econômicas e a reestruturação produtiva, fui 

conduzida pelas leituras de Marx, J. Hobsbawm, Harvey, Ricardo Antunes, Giovanni Alves, 

dentre outros. Para compreender as décadas de 1990 e 2000 no Ceará, particularmente chamada 

de “Era Tasso”, acompanhei-me de leituras, como a de Francisco Teixeira, Borsoi, Nobre, 

Meneleu, Rigotto, Telles. Com a finalidade de refletir sobre como essas transformações no 

mundo do Trabalho afetam à subjetividade, apoiei-me em Richard Sennett e Márcia Bernardo, 

discutindo como a intensidade no trabalho, a causa do adoecimento e especialmente, as doenças 

invisíveis. 

Mesclando e articulando essas três linhas analíticas - processos de transformações no 

mundo do Trabalho e reestruturação produtiva; “Era Tasso” no Ceará e a descentralização 

industrial; e as mudanças na subjetividade e modos de vidas no âmbito das transformações do 

Trabalho - estou construindo o meu objeto de estudo, centrado nas trabalhadoras operárias da 

Dakota, em Russas. Entendo que o mundo do trabalho tem dois sexos e que as mulheres ainda 

recebem menos e são mais vulneráveis ao assédio moral no ambiente de trabalho. Resolvi, então, 

tentar compreender como essas mudanças estruturantes, no entendimento do mundo do trabalho, 

afetam a vida das mulheres trabalhadoras de Russas. Mais especificamente configuram-se 

determinadas questões: 1) de que maneira estas mulheres se percebem no âmbito do trabalho 
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produtivo da Dakota? 2)  Como as condições de trabalho afetam a vida dessas mulheres? 3) como 

as questões produtivas afetam o dia-a-dia e a vida destas mulheres?  

A minha intenção é identificar elementos fordistas e/ou toyotista no universo dessas 

mulheres, investigando, particularmente, como a flexibilização do trabalho impactam a vida 

destas mulheres. Esse estudo em Russas iniciou-se como investigação exploratória para a 

realização do projeto submetido à seleção do Mestrado de Sociologia em 2015. Nesse período, 

pude conversar com algumas trabalhadoras que me relatavam situações de seu cotidiano e eu, 

ainda numa primeira aproximação, achava que acontecia na Dakota de Russas, um tipo de 

assédio no trabalho, pelo fato da fábrica estar localizada fora da região metropolitana de Fortaleza 

e distante do eixo de organização e concentração das experiências realizadas no campo das lutas 

travadas pelo movimento sindical. No entanto, ao ler um estudo de caso de Márcia Bernardo 

(2009), no qual a autora trabalhou a região do ABC paulista e o processo de flexibilização e as 

contradições do Toyotismo naquela região, pude entender que há mais semelhanças entre as duas 

configurações laborais do que pode parecer, à primeira vista. 

Bernardo (2009), ao perguntar aos trabalhadores o que define um trabalhador metalúrgico, 

teve como resposta que a humilhação é a palavra que mais lhes definem. Em verdade, essa 

denominação, também, surgiu ao conversar com as trabalhadoras russanas.  

Em termos da dinâmica expositiva, a dissertação de Mestrado, está estruturada em seis 

segmentos, senão vejamos. No segmento 1, à guisa de introdução, circunscrevo a minha relação 

com o objeto de estudo e tema, explicitando objetivos, justificativas, no esforço de demarcar o 

objeto e vias analíticas. Assim como descrever a Narrativa Metodológica.  

Já no seguimento 2, Russas no contexto da Industrialização no Ceará: do Castanhão ao 

Pecém. Estudaremos o processo de industrialização no estado a partir do governo de Virgílio 

Távora. Porém, é no governo Tasso que essa política é impulsionada, chegando as regiões do 

estado, como Russas. 

No segmento 3, vamos iniciar um debate sobre a posição da Dakota no mercado 

internacional e nacional. Passaremos pelas crises do capitalismo e iremos entender as razões que 

levaram a Dakota deslocar-se do Sul e chegar em regiões como Russas. A região dos Sinos no 

Sul, não consegue competir com o mercado internacional. A partir de então, surge a necessidade 

da empresa explorar outros territórios, para isso, culminou na política de incentivos fiscais que o 

governo do Ceará investia e na mão de obra barata abundante. Descreveremos o contexto que 
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Russas estava antes e depois da Dakota e avançamos nos processos produtivos, na produção e 

exterior à fábrica, discutiremos as questões sobre o avanço da urbanização. 

No segmento 4, mulheres trabalhadoras: sentidos e experiências do trabalho na vida delas. 

Primeiramente, passaremos por uma revisão conceitual a respeito das categorias: trabalho e 

mulheres. Partiremos para os impactos e todas essas modificações no mundo do trabalho, 

enfocando como ocorre essa exploração da força de trabalho, e como as “novas trabalhadoras” de 

Russas estão embutidas nesta lógica. 

No segmento 5, à título de considerações finais: faremos um debate em aberto, 

contextualizado pelas técnicas de mudanças no trabalho, a partir de uma mudança ideológica e 

ofensiva do capital, no caso do Brasil, reformando a CLT e retroagindo em direitos e conquistas. 

Aqui, algumas questões são arrematadas no sentido das práticas clientelistas que se colocam pela 

via de dominação, seja ela subjetiva (onde o Capital mais explora a classe trabalhadora) ou 

objetiva, na qual está presente em todas as estruturas de formação do estado brasileiro.   

Por último, o segmento 6; trata do referencial teórico bibliográfico, de notas e anexos. É 

importante mencionar que além de especificar cada segmento, um item se faz necessário 

discorrer, no que toca aos passos e caminhos metodológicos que a pesquisa possibilitou, 

resguardando suas dificuldades e facilidades; assim como o desafio na reinvenção 

teórica/metodológica, haja vista que a realidade não é uma camisa de força. 

1.2. Narrativa metodológica 

O percurso trilhado pela pesquisa foi definido a partir das condições que o campo impôs 

com os desafios postos no caminho percorrido. Os chineses costumam dizer que: “o caminho de 

mil quilômetros começa com o primeiro passo”. E foi assim, de passo em passo que este estudo 

foi ganhando forma. 

O objetivo da pesquisa era compreender os sentidos e experiências do trabalho, na vida 

das mulheres trabalhadoras da Dakota de Russas. E de que modo as mudanças físicas e sócio 

reprodutivas impactam no cotidiano dessas mulheres. 

Desse modo, foram realizadas muitas conversas com diversas mulheres e feito algumas 

observações do campo da pesquisa. O local de entrada da fábrica foi observado, de uma certa 

distância, por mais de uma semana, quando na entrada e saída destas mulheres, aos poucos foi-se 
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estreitando a distância e estabelecendo-se algumas conversas à fim de contribuir com o roteiro 

das entrevistas que vieram depois. 

Na sequência, a partir de um contato anterior com uma trabalhadora, que já conhecia, 

desde muito tempo, esta trabalha na fábrica há dois anos, e foi por intermédio dela que se deu 

toda a busca de quem entrevistar, de acordo com a disposição e disponibilidade das mulheres 

entrevistadas; seguindo critérios pré-definidos como: tempo de trabalho na fábrica, funções que 

exercem, se é mãe e muitas vezes, se são chefes de famílias.  Assim, foram realizadas 10 

entrevistas, quase todas elas mulheres, exceto as entrevistas ou conversas com a administração da 

empresa ou gerência. 

Essa pesquisa não tinha o propósito de trabalhar com homens, uma vez que mais de 50% 

dos trabalhadores são mulheres. E pelo fato da pesquisa partir da hipótese de que a fábrica foi 

para Russas para conter as crises do capitalismo que a região sudeste do Brasil não tinha mais 

condições de superar a produção de calçados dos chamados países dos tigres asiáticos. Desse 

modo, surge regiões de população ávidas por empregos, de mão de obras baratas. No caso de 

Russas, o salário de uma costureira no sudeste do Brasil, pagava o trabalho de um gerente de 

produção. Sendo as mulheres maioria na fábrica; estas são mais precarizadas e acumulam funções 

entre a casa e o trabalho, carregam o peso do trabalho, sem muitas vezes terem o trabalho 

doméstico e o cuidar dos filhos, dividido com os homens. 

Vale lembrar que embora o objetivo da pesquisa não era ouvir o outro lado – da empresa 

– esta foi solicitada diversas vezes, à fim de obter informações próprias da empresa; como: 

quantitativo da produção, para onde destinava os produtos, condições de trabalho, relação da 

chefia com os trabalhadores. Assim como as técnicas desenvolvidas e os modelos de produção. 

Porém, das tentativas realizadas, o que se encontrou; foi uma empresa de portas fechadas. O 

máximo que se alcançou; foi chegar até o setor de pessoal e não mais adentrar os espaços da 

fábrica e nem ter acesso às informações. 

Todas as informações secundárias foram feitas através de levantamentos de informações 

sobre a economia de Russas e da região do vale do Jaguaribe, através de leituras, de estudos de 

campo realizados por outros pesquisadores que vêm estudando a região. Outra fonte de 

informação foram os próprios trabalhadores, funcionários da portaria que em conversas 

estabelecidas com os mesmos, definiam as relações com a empresa como forma de segredo: “ a 
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Dakota é uma empresa muito misteriosa”. Isso prova a dificuldade de acesso à informação, que 

por sua vez, ainda é concentrada em um pequeno núcleo da empresa – “Os gaúchos”. 

Das idas e vindas; foram realizadas pesquisas com 10 trabalhadores; sendo três ex-

trabalhadores da Dakota. Desse universo, apenas um homem foi entrevistado por cumprir uma 

função fundamental nos primeiros 14 anos de chegada da fábrica no município. Este não mais 

trabalha na empresa e cumpriu diversas funções, de “chão de fábrica” à gerência de produção. 

Dada a sua compreensão do processo produtivo e análise analítica do impacto desta empresa para 

o município de Russas e região, este ex-gerente foi peça fundamental para compreendermos os 

incentivos fiscais, a produção, as relações de trabalho e condições de organização dos 

trabalhadores. 

Além deste ex-gerente, o trabalho de campo nos colocou de frente com uma ex-

funcionária que cumpriu funções do processo produtivo (chão de fábrica), avançando para 

funções administrativas, como parte do setor de pessoal e de programação das esteiras e do 

controle da produção. Não bastasse, essa ex-trabalhadora da Dakota, também cumpriu funções de 

representar a empresa, quando esta era reclamada perante a justiça do trabalho. Com essa 

entrevistada, que realizou dois momentos de entrevistas, totalizando 04h:30 minutos de 

conversas, em períodos alternados; ficaram expostas as formas de dominação, exploração dos 

trabalhadores e assim evidente o único objetivo da empresa: acumular riqueza perante uma 

realidade em tela, composta por mão de obra abundante, incentivos fiscais e a própria forma de 

(des) organização sindical. 

Fora estes informantes, os demais eram mulheres que cumpriam funções diversas. Estas 

mulheres eram agendadas através de uma trabalhadora, que era a ponte, um ponto de ligação 

entre mim e os trabalhadores. As entrevistas eram agendadas nas casas das mulheres em horário 

depois das 19H, quando as mesmas já haviam feito o jantar de seus filhos. De início, era sempre 

uma primeira conversa que se transformava em entrevista, muitas vezes com a presença de outros 

membros da família que chegavam a opinar, sobretudo se estes já tivessem passado ou ainda 

tenham alguma ligação de emprego com a Dakota. Outras vezes, a entrevistada era acompanhada, 

muitas vezes, pelos filhos menores que ficavam de olhos fitados naquela cena, em volta de suas 

mães. E assim, foi-se desenvolvendo um tabuleiro no qual: mulher jovem, não tão jovem, mães, 

não mães, casadas, solteiras, portadora de deficiência, auxiliar de produção ou mesmo 

trabalhadora da CIPA; foram constituindo o ambiente de trabalho a partir de suas interpretações. 
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Essa colcha de retalhos acabou que ficou diversa, colorida e não de forma intencional, mas a 

aquarela construída deu cor e vida aos caminhos incertos e obscuros da pesquisa. 

Ainda no tocante ao contato inicial com as trabalhadoras, uma ex-trabalhadora da Dakota, 

que sempre trabalhou no turno noturno, foi a interseção com aquelas trabalhadoras mais antigas. 

Estas mulheres, em sua maioria, residem entre três bairros semelhantes: Planalto da bela vista, 

Catumbela e Mutirão. Além de serem bairros periféricos, estas mulheres localizam-se em um raio 

de aproximação com a fábrica entre 1 a 3 quilômetros de distância. 

Elas, em grande parte, são advindas de outros municípios. Ou mesmo da zona rural de 

Russas ou das cidades de origem. Quando nascidas em Russas, já habitavam aquela localização.  

Em quase todas elas, não eram seus primeiros empregos; mas era o primeiro com carteira 

assinada e garantia trabalhista. Muitas delas trabalhavam como domésticas e preferiam a 

exploração e dominação da fábrica à humilhação das “casas de famílias”.  

O roteiro para entrevista foi redesenhado a partir do exame de qualificação, o qual pode 

aprimorar o recorte e voltar à campo de forma mais estruturada. Para isso, tanto a abordagem 

qualitativa como a quantitativa foram utilizadas no trabalho de campo, ainda que os dados 

quantitativos fossem subsidiários do contexto analisado; fazendo com que a abordagem 

qualitativa fosse trabalhada, majoritariamente. 

Por fim, a pesquisa enveredou por um caminho que, de início, não se havia pretensão de 

abordar. Foi o papel do sindicato a partir da visão dos trabalhadores. Era comum a desconfiança 

dos entrevistados com relação a ligação da empresa com a via sindical. Por essa razão, o último 

capítulo se debruçou a compreender essa relação. Todos os entrevistados colocaram sua visão 

com relação à direção do sindicato. E ainda que fosse unânime o entendimento que o sindicato é 

da empresa; houve a tentativa de realizar entrevista com o presidente do sindicato, que diga-se de 

passagem, é o mesmo desde que a fábrica foi instalada na cidade. A entrevista não foi possível, o 

referido presidente tentou agendar para uma data, na qual uma funcionária que tem as 

informações sobre os convênios do sindicato, pudesse participar da mesma. O objetivo do então 

presidente ra focar em projetos assistenciais promovidos pelo sindicato. No momento da 

possibilidade de (re) agendamento de tal entrevista; perguntou-se ao presidente qual era a relação 

estabelecida entre a empresa e o sindicato dos trabalhadores da Dakota? Quais as dificuldades 

encontradas pelo sindicato com relação à empresa?  O mesmo respondeu, prontamente, que não 

havia nenhuma dificuldade; pois eles conseguiam estabelecer uma ótima parceria – sindicato e 
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empresa – e assim passou-se a ser relevante mais um item da dominação pela via sindical, no 

processo de descentralização industrial no Ceará. 
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2. RUSSAS NO CONTEXTO DA INDUSTRIALIZAÇÃO NO CEARÁ: nas águas do 

Castanhão ao Pecém. 

“Só não esqueça de voltar pra ver 

O que restou desse lugar 

Que o sol e a chuva 

E os homens práticos 

Vão modificar”. 

 

(Ednardo – Cantor e Compositor Cearense) 

 

2.1. A industrialização no Ceará: de Virgílio Távora a Tasso Jereissati  

O projeto de industrialização no Ceará remonta a década de 1960, conforme apontam 

Meneleu (1996), Teixeira (1999) e Pereira Jr. (2006), é a partir das ideias desenvolvimentistas, 

com o projeto de desenvolver o capitalismo pautado na industrialização na referida década, no 

nordeste brasileiro, e, portanto, traçar vias políticas para enfrentar o chamado 

subdesenvolvimento1, influenciado nas ideias de Celso Furtado e assim conter a desigualdade 

social regional, que o Ceará, amparado desde a criação do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), 

iniciou com o governo de Virgílio Távora, um coronel aliado com o empresariado regional. 

“Tanto Virgílio Távora, quanto Gonzaga Mota exerciam um tipo ideal coronelista2 mandonista, 

mas tinham visões fincadas na ótica empresarial”, Gondim (1987). Com o objetivo de preparar o 

terreno, amparado nas características desenvolvimentistas, foi-se constituindo um audacioso 

projeto de estruturação e industrialização do solo cearense. Com a chegada da eletrificação de 

Paulo Afonso, Fortaleza pode desenvolver-se aos moldes do processo de estruturação, criando 

                                                 
1 Subdesenvolvimento: Celso Furtado, economista brasileiro, considera como uma forma de organização social no 

interior do sistema capitalista, sendo contrário à ideia de que seja uma etapa para o desenvolvimento, como podem 

sugerir os termos de país "emergente" e "em desenvolvimento". O subdesenvolvimento é um processo estrutural 

específico e não uma fase pela qual tenham passado os países hoje considerados desenvolvidos. Os países 

subdesenvolvidos tiveram, segundo Furtado, um processo de industrialização indireto, ou seja, como consequência 

do desenvolvimento dos países industrializado. 

2  Coronelismo: um sistema político nacional, baseado em barganhas entre o governo e os coronéis. O governo 

estadual garante, para baixo, o poder do coronel sobre seus dependentes e seus rivais, sobretudo cedendo-lhe o 

controle dos cargos públicos, desde o delegado de polícia até a professora primária. O coronel hipoteca seu apoio ao 

governo, sobretudo na forma de votos. Para cima, os governadores dão seu apoio ao presidente da República em 

troca do reconhecimento deste de seu domínio no estado, segundo José Murilo de Carvalho. 
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assim as bases de um novo modelo que mais na frente construirá a sepultura do chamado 

Coronelismo, enquanto projeto político viável.  

O governo de Virgílio Távora cria o primeiro Plano de Metas do Ceará - PLAMEC1 - no 

qual, as primeiras indústrias marcam sua existência delimitando os passos de uma economia 

agrícola para a passagem de uma etapa industrial, conforme aponta Teixeira (1999): 

 

“[...] é sob a égide dos “coronéis”, principalmente nas gestões de Virgílio Távora, que as 

forças produtivas do Estado são radicalmente revolucionadas. Do ponto de vista 

material, é no governo de Virgílio Távora que o Estado do Ceará é rasgado de Norte a 

Sul, de Leste a Oeste. É ainda sob o comando deste governo que a energia de Paulo 

Afonso chega ao Ceará e possibilitará a arrancada do processo de industrialização do 

Estado. Na verdade, a partir dos anos sessenta, o Ceará se torna o terceiro maior 

absorvedor de recursos da SUDENE3 para o desenvolvimento industrial. É ainda sob o 

comando de Virgílio Távora que é implantado o terceiro Polo Metal - Mecânico do 

Estado, bem como o Sistema de Telecomunicações. E o que pode parecer mais 

espantoso, é sob a administração deste governo que se dá a Universalização do Ensino 

Médio. (TEIXEIRA, 1999, p.09 e 10) 

 

Muito embora o processo de industrialização ocorra desde a década de 1960, é a partir 

de meados da década de 1970, que esta política passa a ser defendida, de forma contundente, por 

um grupo pensante que, a priori, atua de modo ativo no campo sindical empresarial, através da 

Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) e recebe, das mãos desta entidade, o Centro 

Industrial Cearense (CIC), no qual jovens empresários depositam a viabilidade de disputa de seu 

projeto político na sociedade cearense. Esse grupo do CIC tem na personificação de Tasso 

Jereissati, a liderança maior, capaz de encampar nas características de um jovem empresário, 

preparado, qualificado academicamente, as condições necessárias de ruptura com o projeto 

tradicionalista e clientelista dos coronéis cearenses. 

É importante atentar para observação de João Alfredo Telles, Professor Universitário, 

Ex-Deputado Federal e Estadual e também Ex-Vereador de município de Fortaleza, candidato ao 

Governo do Estado do Ceará pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL); em um seminário 

sobre: “Os 30 anos de Mudancismo”, realizado pelo mandato “É tempo de resistência” do então 

Deputado Estadual Renato Roseno, também do PSOL, no mês de setembro de 2017, Telles 

observa:  

                                                 
3 SUDENE: A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste é uma autarquia federal, subordinada ao 

Ministério do Interior, com sede em Recife, Pernambuco. O objetivo de sua criação foi a promoção e coordenação do 

desenvolvimento do Nordeste. 
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“[...] há dois momentos que antecedem a chegada de Tasso ao poder. A primeira é a 

eleição de Gonzaga Mota (quatro anos antes). Depois de romper com Virgílio Távora e 

César Cals, Gonzaga Mota vai apoiar o então candidato Tasso Jereissati, fincando 

aliança pública com o empresariado cearense. O segundo fator que antecede a vinda de 

Tasso Jereissati é o impacto da própria esquerda com a eleição de Maria Luíza Fontenele 

à prefeitura de Fortaleza, que já acenava para o sentimento de mudança. Tasso foi 

marketado nessa ideia do novo e a junção da burguesia moderna com o apoio de parte da 

esquerda, fazendo com que esse grupo político viesse a ter uma base social, também de 

expressão popular”. (Telles, 2017. Seminário “30 Anos de Mudancismo no Ceará”). 

 

Com uma base de apoio ampla, Tasso vem com a proposta de mudança, de combate à 

corrupção e ao clientelismo. Portadores de um “projeto modernizador” com objetivo claro de 

desamarrar o estado do atraso econômico-social e do conservadorismo político-clientelista, o 

grupo de empresários cearenses julgavam que poderiam fazer uso do saber adquirido nas 

universidades, para libertar a sociedade das relações de apadrinhamento e de fidelidade, 

consideradas como sendo responsáveis por uma mercantilização feudalesca dos aparelhos de 

Estado, no sentido de que é dando que se recebe favores e proteção do Estado, mercantilização 

que impedia sempre de acordo com eles, o uso racional da máquina estatal para implementar uma 

política de desenvolvimento econômico-social. (TEIXEIRA, 1999). Essa política se colocava na 

ordem do dia como o novo que se anuncia. Tasso Jereissati consegue capitanear a imagem de 

renovação dos jovens empresários: 

 

“Seu sucesso como empresário e como dirigente do CIC fazia dele a figura ideal para 

incorporar e expressar aquele projeto. Sua imagem é produzida para que ele apareça para 

a sociedade como o homem da graça, do direito, da justiça. Só assim sua 

individualidade, que podia ser confundida com sua particularidade de homem de 

negócio, pode assumir um caráter universal”. (TEIXEIRA, 1999, p.05). 

 

Desse modo, a partir de 1987, Tasso Jereissati assume o poder político enquanto 

governo do Estado para efetivar o seu projeto de sociedade. Uma análise aproximada dessa 

política precisa ser apreciada. Compreender seus desdobramentos é fundamental, pois numa 

análise marxista da correlação de forças na sociedade capitalista, faz-se necessário observar para 

quem os sinos dobram no Ceará “Terra da Gente. ”4 

Segundo Meneleu (1996), o miolo do projeto mudancista é o equilíbrio fiscal das contas 

públicas. Para entender essa lógica política, do ajuste feito a partir da máquina do Estado para 

                                                 
4 “Terra da gente”: expressão usada na propaganda do governo Tasso Jereissati para construir a ideia de um Ceará 

dos cearenses, próximo do povo e suprindo as necessidades deste. 
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que ela se torne eficiente, capaz inclusive de garantir arrecadação e geração de poupança própria, 

sobretudo para realizar investimentos em infraestrutura. Essa é a matriz básica, logo, sem essa 

viabilidade, não se teria a isenção fiscal que é um elemento desse processo e de fonte tributária de 

arrecadação de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Este é um elemento 

importante na geração de poupança própria que vai distinguir o estado do Ceará dos outros 

estados, inclusive dos que possam ter crises fiscais. Tasso chega ao governo em um contexto de 

crise do estado brasileiro e mudança na Constituição Federal de 1988; tal fator possibilitará uma 

descentralização da gestão fiscal e tributária, repassando para os estados e municípios recursos e 

atribuições. 

O controle da dívida pública estadual é característica desse modelo que é colocado como 

bom exemplo de administração da coisa pública. O estado do Ceará se sobressaiu perante aos 

outros, no tocante à realização de financiamento internacional, considerando-se exemplo de um 

bom gestor, modelo de organização e gestão da máquina pública - tese defendida por Judith 

Tendler (2002) - “Um Bom Governo nos Trópicos.” 

Ainda que para isso, coloca-se em evidência, a contenção de áreas sociais com o 

enxugamento e papel de Estado Mínimo, uma marca das políticas de Estado Neoliberal. Há um 

processo que parece contraditório na constituição do “governo das mudanças5”, assim expressa 

Telles: Tasso coloca-se como um governo modernizador e assim o é, do ponto de vista de um 

governo burguês. Porém, esta modernização não repercute em distribuição de renda para a 

população. É um governo com característica neo-desenvolvimentista, pois usa recursos públicos 

do estado para garantir uma boa infraestrutura, subsidiar grandes projetos como a criação do 

Porto do Pecém, Castanhão, Aeroporto, áreas como Turismo e Educação. Tasso, de fato, investe 

em desenvolvimento para subsidiar grandes projetos econômicos do Estado. Os defensores do 

Capital, em prontidão, acham que o governo não deve alimentar tais projetos com o 

financiamento de recursos públicos. Ao mesmo tempo, o governo Tasso possui características de 

cunho neoliberal, ao implementar o ajuste fiscal, naquilo que ele chama de racionalização dos 

gastos públicos, no qual entra no curso deste ajuste, a política nociva de arrocho salarial nos 

Servidores Públicos do Estado.  

                                                 
5 “Governo das Mudanças”: termo utilizado para identificar o período de Tasso, Ciro, Tasso e Tasso ao Governo do 

Estado do Ceará, conhecida como etapa de modernização do Estado cearense. Os programas destes governos eram 

assim designados como “governo das mudanças”. 
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Em um estudo realizado junto à Federação dos Trabalhadores no Serviço Público 

Municipal do Ceará (Fetamce) precisou-se estatisticamente, o tamanho desta perda no gasto 

público estadual no tocante à Despesa Total com Pessoal. Nos anos 1987 e 1991, se os 

parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal fossem aplicados já naquele período, o governo do 

Estado teria gasto com os Servidores do Ceará apenas 50% do limite permitido. Então, vejamos: 

 

“[...] dessa maneira, o Estado operou como “regulador social,” ainda que “recaia sobre 

os ombros dos trabalhadores”. O Ceará atingiu o ápice de redução na folha de 

pagamento com Despesa de Pessoal. Em 1987 o gasto com despesa de pessoal 

comprometia 47,65% da receita total. E chega, em 1991, com o comprometimento 

radical da despesa com pessoal em 24,69% da Receita Total. Essa política de cortes e 

arrocho total foi, de fato, um real exercício de aplicação e antecipação da implementação 

da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que limita o percentual de Comprometimento 

da Receita Corrente Líquida com a Despesa de Pessoal. A LRF é, portanto, um 

procedimento normativo, consequente da política neoliberal e passou a vigorar no 

território nacional, em 2001, no segundo mandato do governo Fernando Henrique 

Cardoso (FHC). Mas aqui no Ceará, o mecanismo de aplicação do “projeto mudancista” 

permitiu que esta lei fosse colocada em prática muito antes de sua aplicação nacional” 

(Cruz, 2013, p.82).  
 

Como se pode observar, este período foi de amarga lembrança para o funcionalismo 

público. A contradição nesse modelo de governo é uma característica marcante no então chamado 

“Governo das Mudanças”. Se por um lado este modelo soa com perfeição e exemplo de bom 

governo; de outro lado, revela a contradição dessa política intrínseca no seio da sociedade 

capitalista e das leis que regulam o mercado. Aos poucos, a política desenvolvimentista, após 

preparar o terreno e subsidiar a infraestrutura necessária, vai sendo eliminada e suprimida em 

nome das privatizações de algumas empresas que tinham participação de capital público e 

passam, portanto, a serem geridas pelo grande capital privado, assim foi feito com a antiga 

Companhia Energética do Ceará (COELCE); com o Banco do Estado do Ceará (BEC); a 

Telecomunicações do Ceará S/A (Teleceará), e tantas outras. 

 

2.2. O “Ceará Terra da Gente” é Indústria do grande Capital - para quem os sinos 

dobram. 

 

Como mencionado, o processo de industrialização do Ceará não é tão recente quanto 

parece. Remonta pelo menos cinco a seis décadas, passando pelas políticas de Juscelino 
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Kubitschek, GTDN6, atravessando a ditadura militar, implementada por coronéis mandonistas em 

aliança com o empresariado da época. Portanto, as relações econômicas no Ceará não se 

modernizaram a partir do “governo das mudanças”, assim afirma Teixeira. (1999). 

 

“O Ceará tem, na década de sessenta, o ponto de inflexão de seu desenvolvimento: passa 

de uma economia agrícola para uma economia urbanizada, com uma presença acentuada 

da indústria no processo de geração da renda interna. Em 1970, o produto industrial já 

representava 24,8% do produto interno Bruto (PIB), portanto, quando os jovens rebeldes 

empresários do CIC chegaram ao poder político do estado, em meados de década de 

oitenta, a economia cearense já não era mais uma economia com feições feudais." 

(TEIXEIRA, 1999, p.13) 

 

Dito isto, ainda que a industrialização no Ceará não tenha começado na Era Tasso, não 

se pode negar o quão determinante foi o “governo das mudanças” para um verdadeiro processo 

de consolidação industrial a partir do final da década de 1980 e início de 1990. Com o equilíbrio 

fiscal das contas públicas, esse ajuste feito a partir da máquina do Estado, possibilitou ao Ceará 

adquirir poupança para investir em infraestrutura e assim, construir as condições necessárias de 

uma política atrativa de investimentos industriais, que tinha como matriz fundante a atração de 

indústria com isenção fiscal. Esse modelo foi um verdadeiro laboratório para o Brasil e para o 

mundo, de um projeto moderno de sociedade, de organização e gestão de Estado. Com isso, para 

usar uma expressão de Eduardo Galeano, quando o mesmo explicita o processo de 

mercantilização e exploração da América Latina, “as veias abertas” do Ceará, anunciava um novo 

tempo. 

Esta política de atração industrial integra o processo de Reestruturação Produtiva, em 

face do movimento de “mundialização do Capital”,7 com formas peculiares de expressão. Logo, 

tal política, baseada na (des) concentração industrial e na concessão de incentivos fiscais, decorre 

                                                 
6 GTDN: Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste 

7 Mundialização do Capital: É a partir das análises teóricas de Chesnais, autor do livro “Mundialização do Capital” 

(1994), que a nova etapa de desenvolvimento do capitalismo mundial, surge a partir da década de 1980 e pode ser 

caracterizada como sendo a da “mundialização do Capital” (uma denominação precisa para o fenômeno da 

“globalização”).  Na verdade, estamos diante de um novo regime de acumulação capitalista, um novo patamar do 

processo de internacionalização do capital, com características próprias e particulares se comparada com etapas 

anteriores do desenvolvimento capitalismo. Esse novo período capitalista se desenvolve no bojo de uma profunda 

crise de superprodução (Brenner, 1999) e é caracterizado por outros autores como sendo marcado pela “produção 

destrutiva” (Mészáros, 1997) ou ainda pela “acumulação flexível” (Harvey, 1993).  

 



27 

 

dessas transformações contemporâneas da sociedade capitalista nos percursos do ajuste brasileiro, 

marcado pelas políticas neoliberais. De forma inconteste, os processos de ajuste do país à 

dinâmica de expansão do Capital mundializado, tem, no Ceará, uma experiência primeira, no 

âmbito do chamado Governo das mudanças, liderado por Tasso Jereissati e o grupo CIC (Centro 

Industrial Cearense), conforme afirma Teixeira:  

 

“Respaldado por esta imagem de Estado moderno, Tasso - Ciro - Tasso põe em prática 

uma política de atração e crescimento industrial, financiada por um programa agressivo 

de incentivos fiscais, de inversões públicas em áreas tais como infraestrutura de 

transporte, recursos hídricos e educação e de formações de conglomerados industriais 

em parceria com o setor privado [...] Conduzida por um sentimento de moderno, o Ceará 

passa então a ser alvo das novas técnicas de exploração capitalista tipo: incentivos 

fiscais, privatização do público, baixos salários, o que traz uma vantagem competitiva 

extremamente alta” (TEIXEIRA, 1999). 

 

Consequente com esta política, o Produto Interno Bruto (PIB) alterou a participação 

econômica do Ceará. Cresceu acima do resultado nacional e também se sobressaiu ao resultado 

do Nordeste. No período de 1970 e 1997, o PIB cresceu a uma taxa de 5,8% ao ano. A indústria 

respondia por 27,4% deste total. Segundo dados do Instituto de Planejamento do Estado do Ceará 

(Iplance), hoje chamado de Instituto de Pesquisa e Estratégias Econômicas do Ceará (IPECE), a 

participação do PIB do Ceará no Brasil variou de 1,2%, em média na década de 1970 e 1980, 

para 2,2% na década de 1990. A política de arrecadação tributária triplicou no período de 1980 a 

2000. Com foco na industrialização, tendo como atrativo as isenções fiscais, esta política 

habilitou o Estado a ampliar a capacidade de arrecadação de impostos como no caso do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) viabilizado pelas plantas industriais atraídas 

pelo investimento da guerra fiscal, que isentava as indústrias, em média, 75% daquilo que estas 

deveriam repassar para o Estado e/ou municípios. Com isso, o Estado conseguia ampliar sua 

capacidade de investimento, captar poupança externa, através dessa base tributária, em sua 

grande maioria, impulsionada pela indústria, em especial, a indústria de calçados.  

Diga-se de passagem, o primeiro elemento da pauta de exportação no Ceará é a indústria 

calçadista. Atraídas pela baixa mão de obra, rota de exportação, e não menos importante, pelas 

isenções fiscais, estas indústrias fazem do Ceará o segundo grande centro calçadista de mão de 

obra. Observa-se uma relevante transferência de capital para o Ceará, a partir dos anos de 1990. 

Regiões como Franca-SP, Sudeste e Sul do Brasil perderam muito de suas indústrias para o 

território cearense. Esta configuração econômica cearense baseada na insegurança no mercado de 
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trabalho, no emprego, em baixo custo da mão de obra são elementos que fazem do mercado de 

trabalho cearense um mundo formidável para acumulação de riqueza, extração de mais-valia e 

manutenção da concentração de renda nas mãos de poucos, naturalizando, portanto, a 

desigualdade social. Aquilo que se coloca em desvantagem no mercado de trabalho para o 

trabalhador é visto, na dialética da luta de classes, como confortável e extremamente positivo 

para o Capital. É nesse contexto, de baixos salários, baixas condições de trabalho que as 

indústrias se instalaram no Ceará. Um espelho a ser seguido conforme o modelo chinês. Segundo 

Meneleu (em seminário sobre os “30 anos de Mudancismo”, em setembro de 2017), os dados do 

Caged  (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - MTE), em 1995, nos níveis salarias 

na indústria calçadista cearense eram, em média, de 2 salários mínimos (SM). Em 2010, esses 

salários caíram para 1,27 SM e hoje varia, aproximadamente até 1 SM, em termos reais. Mesmo 

que o salário mínimo tenha se valorizado nos últimos tempos, isso nivela para baixo os pisos do 

setor da indústria, daqueles que ficavam a cima do mínimo. Ademais, os trabalhadores da 

indústria calçadista, em sua maioria, ganham apenas um salário mínimo bruto. Esse setor agrega 

em torno de 63 mil empregos no Estado. De acordo com a pesquisadora e médica do núcleo de 

pesquisa do grupo Tramas da UFC, Raquel Rigotto, em pesquisa realizada na década de 2000, em 

indústrias calçadistas no Ceará, os salários neste setor estavam 40% abaixo daqueles pagos no sul 

do país; e com um discurso de que era para privilegiar o setor artesanal. Apenas uma parte da 

produção era realizada aqui, aquilo que dava vantagem ao capitalista – produção de couro e mão 

de obra, afirma Rigotto (2001). Desse modo, a acumulação capitalista é expressa por Harvey, 

neste processo de geopolítica do Capital: 

 

“Quando essa estrutura se põe em funcionamento, os capitalistas garantem que os 

trabalhadores produzam mais em valores de mercadoria do que o valor de mercado de 

sua força de trabalho. Em suma, para que o capital seja criado e reproduzido, os 

trabalhadores devem criar mais valor de que recebem” (HARVEY, 2016). 

 

É no valor do salário que se materializa uma das condições, se não a principal, para o 

deslocamento desse fluxo de Capital para o Ceará, como explica Harvey, em relação a esse 

deslocamento, os produtos aqui criados valem mais do que os trabalhadores recebem. A 

modernização8 das relações capitalistas, a justificativa de “mudar o perfil industrial do Estado 

                                                 
8 Modernização: é o ato de efetuar mudanças, substituindo-se sistemas, métodos, equipamentos etc. antigos por 

outros modernos acompanhando a evolução e as tendências do mundo atual. É a transformação tecnológica, social, 
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elevando o número de empregos diretos e indiretos e contribuindo para a melhoria dos níveis de 

renda da população” (RIGOTTO, 2001, p. 44), é o que aparece enquanto discurso característico 

desse modelo. Nesse contexto, Nobre (2008) vai desenvolver em seu estudo a intitulada 

“Modernização do Atraso”. Teixeira (1995) passa a designar um modelo cearense capaz de 

superar barreiras e preparar-se para as novas formas do Capital, em uma completa transformação 

do “Ceará: um Negócio da China”. É sob este prisma que nasce o discurso de procura por novos 

territórios, de interiorização dos empregos, de uma política de (des) centralização industrial que 

não passa de novos terrenos ávidos para as formas de precarização e exploração de mão de obra 

aos moldes capitalista. 

Essa política de (des) centralizar a indústria, na lógica de interiorizar os empregos, de 

fato, não se realizou concretamente. Ela ficou aquém do discurso colocado. O polo calçadista, no 

Ceará, continua sendo Fortaleza e região metropolitana. De modo geral o setor calçadista de 

maior valor agregado é produzido em Horizonte e continua sendo Fortaleza e região a comandar 

esse setor, afirma Meneleu (2017). Porém, há de observar a especificidade desta política frente a 

dois fenômenos: o primeiro é a denominação de novas regiões, novos trabalhadores e novos tipos 

de empregos; o segundo são espaços que se desenham como polos regionais e são consolidados 

nesta ótica de terrenos férteis, virgens e propícios para a reorganização do Capital, promovendo 

assim, um processo de migração, aglomeração e urbanização de cidades selecionadas a viverem 

essa etapa de modernização e abertura de portas para uma transformação e socialização, um 

caminho sem volta. A “era Jereissati” é o divisor de águas da política industrial no Ceará, que, 

por sua vez, é responsável pela intensificação do processo de urbanização em cidades do interior 

cearense, que recebem indústrias que se deslocam em busca de maiores lucros. De fato, este 

deslocamento de indústrias para cidades do interior, faz emergir uma nova categoria operária. 

Dessa forma, são decorrentes dessas transformações econômicas, as novas formas de 

sociabilidades que se recortam à luz das categorias de gênero, implicando uma mudança social e 

                                                                                                                                                              
cultural, etc., procurando facilitar em todos os aspectos a vida dos seres humanos. Modernidade: a princípio, é o 

período histórico que se estende entre fins do século XV e os dias atuais. Contudo, além de um período histórico, a 

Modernidade é a denominação de um conjunto de fenômenos sociais e é também o resultado de uma série de eventos 

marcantes no mundo ocidental ocorridos nos últimos quinhentos anos, aproximadamente. No sentido filosófico, e o 

período influenciado pelo Iluminismo, em que o homem passa a se reconhecer como um ser autônomo, 

autossuficiente e universal, e a se mover pela crença de que, por meio da razão, se pode atuar sobre a natureza e a 

sociedade. 
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econômica, como decorre em regiões tipo: Sobral, Cariri, Quixadá, Iguatu, Russas e não menos 

importante, a região metropolitana de Fortaleza. São espaços que se constituem em verdadeiros 

polos regionais de investimentos econômicos e acumulação de riqueza no processo de 

apropriação de mais-valia. “A aglomeração produz centralização geográfica. O processo 

molecular da acumulação de capital converge, por assim dizer, para a produção de regiões 

econômicas” (Harvey, 2016). Estes territórios são pensados longe da organização sindical, o que 

torna o ambiente propício a métodos e técnicas de exploração, distante das experiências coletivas 

de lutas e resistências dos trabalhadores; portanto, de difícil contestação aos avanços do Capital. 

Esse processo de interiorização da indústria no Ceará, segue uma dinâmica mundial a que Alves 

(2000), assim configura como: 

 

“... quebrada a resistência da classe trabalhadora estava aberto o caminho para a difusão 

e a generalização dos métodos e técnicas japonesas de administração da produção. A 

partir de então, em que pesem as controvérsias sobre a sua transferibilidade, estava 

pronto o cenário para vender a ideia de que o mundo mudou e com essa mudança a 

natureza do capital e a do trabalho passou por profundas alterações. Por conta disso, 

impõem-se novas formas de contratação e gerenciamento da força de trabalho, de modo 

a enfrentar, com eficiência e prontidão, as transformações do mercado” (ALVES, 2000). 

 

Embutidos dessa ideologia: “o mundo mudou, muda Ceará; ” o estado passou a assumir 

esta mudança sob diversos prismas. Na economia, o Ceará constrói esta política de captação de 

recursos e em contrapartida, permite benesses ao capital, através da (des) centralização industrial. 

Esta se configura de forma efetiva e contundente, desde a chegada de Tasso Jereissati ao 

Governo, no final da década de 1980. 

  

2.3. Russas na senda do moderno: o “Progresso” sob a égide da Dakota. 

 

O ano era 1998, a cidade de Russas estava “fora da ordem, da ordem mundial” (Veloso, 

1991), da globalização. Com a chegada da Dakota Nordeste S/A, a cidade passou a afirmar-se 

neste novo contexto industrial. Esse cenário, trilhado nos passos da reestruturação produtiva, 

expressa-se de forma específica no município de Russas, a 162 km da capital do estado, 

localizada na região do Baixo Jaguaribe. Este município já vinha, de certo modo, estruturado, 

minimamente, nos rumos da inserção capitalista da região. Tanto o é que os projetos do 

agronegócio, concentrados na chapada do Apodi, estendendo-se no município de Russas, através 



31 

 

do projeto “Tabuleiro de Russas9”; assim como também, a indústria ceramista, tradicional no 

município desde a década de 1960, colocava esta cidade em posição de destaque perante aos 

municípios do Vale do Jaguaribe. 

Mas é somente a partir de 1998, sem fugir à regra, Russas, visualizada pela lupa do 

Capital, constitui-se como polo de atração para deslocamento da indústria Dakota Nordeste S/A. 

Enquadrada nesta linha de “regiões novas”10, com uma categoria de trabalhadores, 

predominantemente de mulheres, com direitos trabalhistas precarizados; assim confere Harvey 

(2016): “Os trabalhadores, em suma, são colocados numa posição em que não podem fazer nada, 

exceto, reproduzir pelo trabalho as condições de sua própria dominação. Para eles, esse é o 

sentido de liberdade sob o domínio do capital”. Essa dinâmica obedece às condições de 

reprodução orgânica do Capital, conformando uma nova cultura de fábricas instaladas longe dos 

grandes centros, esta cidade vai se modelando e ganhando sentido e significado para implantação 

das renovadas técnicas capitalistas.  

Baseado nesse processo produtivo, subsidiado nas mudanças de novos tempos aos 

ditames capitalistas, a “modernização” desta Cidade caminha ao passo de sua industrialização e 

faz surgir novas formas de sociabilidades, movendo a população para o Capital (Santos, 2006). A 

chegada da fábrica Dakota, em Russas, e as sociabilidades que se desenvolveram em torno deste 

empreendimento, demarca um tempo de transformação, de fato, a fábrica é colocada como um 

ícone de mudança não só em Russas, mas em toda a região do Vale do Baixo Jaguaribe, 

constituindo-se um marco no contexto urbano.  

Este período contemporâneo, de quase duas décadas, põe em evidência mudanças que 

vêm se destacando frente às demais cidades da região. Tais destaques surgem, no contexto de 

Russas, a partir de uma política de mundialização do Capital, reestruturação produtiva e novos 

territórios para exploração de mão de obra à baixo custo e dominação do poder público local. Isso 

                                                 
9 Tabuleiro de Russas: O Perímetro Irrigado para produção de fruticultura, localizado nos municípios de Russas, 

Limoeiro do Norte e Morada Nova, mais precisamente no baixo vale do Jaguaribe, na chamada zona de Transição 

Norte dos Tabuleiros de Russas. A área, de um modo geral, é constituída por uma faixa contínua de terras 

agricultáveis ao longo da margem esquerda do Rio Jaguaribe, desde a cidade de Russas até a confluência do rio 

Banabuiú, no Estado do Ceará. 

10 Regiões Novas: “região que não tem história industrial anterior, por essa razão, também não tem base sindical 

desenvolvida e, além disso, dispõe de força de trabalho abundante determinada pela escassez de oportunidades de 

trabalho local” (HUMPHREY, 1995; MENELEU NETO, 1996; BORSOI, 2003). 
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posto, em um certo período de tempo e de espaço visivelmente localizado na transição de antigos 

para novos costumes, de um modo de vida mais tradicional por outro a contemporaneizar-se. A 

dicotomia “tempos” antes da fábrica e tempos a partir de sua chegada é a representação mais 

significativa das mudanças e permanências na vida das mulheres trabalhadoras da fábrica, que 

constituem os sujeitos desta investigação sociológica. As mudanças ocorridas na construção 

social desses tempos perpassam pelo mundo do privado e do público: o tempo que a mulher não 

trabalhava fora de casa; o tempo da família; o tempo da dupla jornada, tempo do trajeto, com a 

mudança da bicicleta pelo uso da moto e a existência do semáforo, o tempo da segurança, de 

sentar-se às calçadas remonta costumes de uma cidade interiorana. O tempo das mudanças nos 

espaços públicos, visualizado pela lupa do mundo do trabalho, remete a uma lógica regida pelo 

Capital. 

Com exercício de partir do presente para entender o passado, no intuito de entender a 

ambos, a partir da Dakota, emerge em Russas, a chamada “ideologia do progresso”. O poder 

público local, ao respaldar este processo de interiorização da industrialização, como ponte da 

política estadual de governo, assume o discurso oficial de que a cidade ganhou o nome de 

“Capital do Vale do Jaguaribe”. É a demarcação de um novo tempo, tendo como referência a 

industrialização via Dakota Nordeste S/A. Neste contexto, o governo municipal, à época, constrói 

um sentimento comum de que a cidade mudou, superou o atraso, entrou na etapa da rota do 

desenvolvimento e, agora, só precisa mais e mais, adequar-se à nova realidade. Realidade esta 

que mexe com aspectos econômicos, culturais, sociais e geográficos da Cidade. Ordenam-se e 

padronizam-se novos hábitos, novas regras e publicita a ideia de que a cidade chegou na “era do 

progresso”, do “crescimento ordenado”, negando qualquer ligação com seu passado. O discurso 

oficial, nega até mesmo o processo de transição no tempo presente. Esquecem de uma cidade que 

tece redes, mantêm relações com sua história, seus costumes, seu passado e presente. A história 

oral, as experiências vividas, a memória, a subjetividade desta população não consta nos registros 

oficiais de seus cartões postais. 

Este novo tempo reconstrói uma cidade para abarcar o que será. A chegada da fábrica 

trouxe mudanças na configuração da cidade. Aos poucos, novos espaços vão sendo preenchidos e 

antigos lugares modificados. A começar por um pequeno eixo selecionado no centro da cidade, 

vai-se expandindo territórios, conformando novos lugares, conflitando com antigos e 

confirmando novos tempos. O tempo que se impõe paralepípidos por vias asfaltadas, 
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regulamentação do trânsito com a criação da Guarda Municipal, com função de 

fiscalizar/regulamentar o transtorno que se fazia naquele eixo de concentração urbana. "Um 

processo que buscou racionalizar a cidade e disciplinar seus habitantes" (Ponte, 2001). Esta é 

uma mudança urbanística e cultural da própria natureza do Estado: “O Estado como agência 

autorizada a garantir a ordem” (Bauman,1999). Neste sentido, é emblemático a instauração de 

semáforos na principal avenida da cidade, conforme assinala o historiador Antônio Luiz de 

Macêdo e Silva Filho, ao descrever a função intrínseca do semáforo na Fortaleza dos anos 1940:  

 

“O semáforo, portanto, desempenharia não somente uma função funcional (garantir a 

ordenação do tráfego), mas, outrossim, comportaria um atributo simbólico, qual seja, o 

de assinalar a prosperidade e o desenvolvimento da capital ao adotar um equipamento 

característico dos grandes centros urbanos” (Macêdo e Silva Filho, 2002, p.32)  

 

Este chega como símbolo da ordem, do crescimento, do progresso. Assim, “a ordem é o 

contrário do caos; este é o contrário daquela. Ordem e caos são gêmeos modernos” (Bauman, 

1999). Este equipamento disciplinador do trânsito com a função de regular o crescimento, dá 

ordem ao progresso foi instalado na Avenida Dom Lino e um quarteirão perpendicular à avenida 

citada, no início dos anos 2000. No entanto, hoje, data-se 2017 e estes equipamentos não foram 

ampliados para além desta área. Portanto, há de se interpelar: Como pode a cidade da “era do 

progresso” passaram-se quase duas décadas e não aumentou o fluxo de veículo neste município? 

Não há necessidade de ordenar o trânsito para além da Av. Dom Lino? Ou o semáforo veio 

mesmo para sinalizar a demarcação de um tempo político? E, não cumprir, assim, com sua real 

função: de regular o tráfego. São nestas interpelações que se evidência as contradições do 

discurso da “era do moderno.”  

Tal discurso modernizante coloca em xeque aquilo que é a semente do futuro – a 

educação do município. Cabe um destaque para um diálogo sucinto, com uma técnica 

educacional, da Secretaria de Educação do Município de Russas (SEMUR), em estudo 

exploratório de campo:   

“É significativo, por demais, o número de escolas de tempo integral, em nível 

fundamental, que se tem feito presente no município de Russas. A quantidade de 

crianças que precisam passar o dia na escola para que as mães possam trabalhar na 

fábrica Dakota é revelada, quando a instituição escolar, necessita da presença da mãe 

para acompanhamento regular da criança. E, quem aparece é a avó, um tio ou vizinho 

justificando que a mãe não pode se ausentar de seu trabalho na fábrica e assim 

recomenda a um terceiro, se colocar à par da necessidade escolar. Este momento é 

permeado de reflexões no que toca o desenvolvimento escolar desta criança. Se não são 

os pais, ou quem cumpre efetivamente esta função, que exercem autoridade sobre os 
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filhos, como transferi-la a um vizinho? Aqui está quebrada a aliança na relação dever de 

ofício entre estado (no caso município) e a família. Instituições que não se encontram 

para preparar a geração do amanhã”. (Técnica de Educação do Município de Russas, 

2017). 

 

Desse modo, é importante relatar uma conversa com uma mãe, trabalhadora da Dakota, a 

qual tem a responsabilidade de educar seus filhos sozinha (sem marido), ao perguntar como faz 

para ensinar as tarefas, esta diz:  

 
E: E com relação às tarefas da escola? À noite, você ensina, seus filhos? 

T: Até porque, assim, colégio do Planalto eles não passam muita tarefa pra casa, né. 

E: Eles estudam no planalto? 

T: É. Eles não passam muita tarefa pra casa. Aí eu ensino mais eles, assim, quando é 

provinha do ESMAEF, quando sente dificuldade “mãe, eu tô com dificuldade nisso”, aí 

eu tento, na medida do possível, ensinar. Até porque o dia a dia é muito corrido, é eu 

ensinando e cochilando [risos]. (Trabalhadora da Dakota há oito anos). 

 

Este debate da “era do moderno” tem suas contradições. A educação é uma das formas 

visíveis deste confronto capital/ trabalho; sustentabilidade, educação versus a construção de 

ensinos exércitos de reservas para alimentação do capital. Se o moderno delega ruptura com o 

passado, como conviver com a contradição de formas antigas de se fazer educar? Desse modo, 

entre arcaico e moderno, é pertinente ressaltar a reflexão de Latour, quando o mesmo afirma que 

“jamais fomos modernos”: 

 

“A modernidade possui tantos sentidos quantos forem os pensadores (...) Ainda assim, 

todas as definições apontam, de uma forma ou de outra, para a passagem do tempo.  

Através do adjetivo moderno, assinalamos um novo regime, uma aceleração, uma 

ruptura, uma revolução do tempo. Quando as palavras “moderno”, modernização” e 

“modernidade” aparecem, definimos, por contraste, um passado arcaico e estável. Além 

disso, a palavra encontra-se sempre colocada em meio a uma polêmica, em uma briga 

onde há ganhadores e perdedores, os Antigos e os Modernos. “Moderno”, portanto, é 

duas vezes assimétrico: assinala uma ruptura na passagem regular do tempo; assinala um 

combate no qual há vencedores e vencidos”. (Bruno Latour, jamais fomos modernos). 

 

Na senda do “moderno”, as mudanças foram ocorrendo em Russas, sobretudo no que 

toca as mudanças físicas, urbanística da cidade. Em entrevista ao prefeito Raimundo Weber de 

Araújo, em 2005, o qual carrega o legado de ter trazido as mudanças para Russas, sobretudo a 

fábrica de calçados Dakota, o mesmo fala de que o município no final da década de 1990 e início 
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de 2000, foi inserido nos programas estadual e federal (PROURB, PRODETUR)11 e tantos outros 

que segundo o prefeito Weber: 

 

“Isso apontou Russas para a era do progresso. Mas além destes programas que o 

município foi inserido, não se pode esquecer que a cidade já tinha a estrutura e reunia as 

condições para despontar como a capital jaguaribana. O que ocorria era que a cidade 

estava malcuidada, mas tinha sim potencial desenvolvimentista, tinha bons espaços, boas 

praças que modificadas sua arquitetura, traziam um ar de cidade grande”. (Weber 

Araújo, prefeito de Russas no período de implantação da Dakota Nordeste S/A, 2005). 

 

Nesta perspectiva, o então prefeito Weber Araújo tratou de arquitetar um plano 

urbanístico para a cidade, sob a égide da indústria Dakota. Ver-se a política de arborização12, com 

plantação de árvores, em cada canteiro como divisores de vias urbanas. A modificação da Praça 

Monsenhor João Luís (a chamada “Praça da Matriz”), dada à sua localização, este espaço assume 

importância no contexto da cidade. Foi lugar de encontros da população; teve no passado, função 

de terminal rodoviário, onde estacionavam carros (Vans, Topics) e ônibus que traziam a 

população rural e/ou de outras cidades vizinhas, sobretudo aos sábados para as feiras da cidade. 

Localizada no centro do eixo urbano, lugar do comércio em suas redondezas, este espaço é 

transformado visivelmente, chegando a ser confundido com lugares conhecidos como a famosa 

Praça do Ferreira em Fortaleza - CE. O riacho Araibu, o qual passava as águas do Jaguaribe foi 

                                                 
11 PROURB: Projeto de Desenvolvimento Urbano e Gestão de Recursos Hídricos do Governo do Estado do Ceará. 

PRODETUR: Programa de Desenvolvimento do Turismo criado com o plano "Brasil em Ação" no governo 

Fernando Henrique Cardoso em 1995. 

12 Esta política de arborização se fazia justa e razoável, uma vez que se tinham mais ruas asfaltadas, e a cidade tem 

características de clima bastante quente e pouca preservação de meio ambiente. Relata o prefeito à época, Raimundo 

Weber de Araújo, que “convocou todos os vereadores e lideranças políticas para realizar a plantação de árvores na 

avenida principal da Cidade”. Relato este que se aproxima muito mais de uma política de propaganda de governo, 

onde o grupo político A ganha espaço e evidência para a população, em um determinado ponto central da cidade. 

Embora essa ação, no que toca sua função ambiental, fosse necessária, ela não foi estendida por parte do poder local 

para além da avenida principal. Essa constatação nos leva a dialogar com Boaventura Souza Santos quando este 

autor, ao discutir as formas de domínio do capital e do colonialismo, demarca conceitualmente a categoria “Sul”, que 

surge como uma categoria social e não geográfica. Condensando-se no “Sul”, exclusões, discriminações e opressões 
aos grupos postos à margem do Capital. “As epistemologias do Sul são um conjunto de intervenções epistemológicas 

que denunciam essa supressão... posicionam-se do lado do “não-lugar”, do sul metafórico, ou seja, do lado dos 

oprimidos pelas diferentes formas de dominação colonial e capitalista”. (Santos, 2010. Pg.19 e 20). Desse modo, 

remete-se à Russas no entendimento que estas categorias podem ser representadas como o “Norte”, o centro da 

cidade e o eixo de transformação do espaço social. E como o “Sul”, a área distanciada do centro, as regiões 

periféricas, onde se localiza a fábrica Dakota, e onde a prioridade do discurso do poder público, passa longe desta 

região. 
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totalmente transformado em um polo de lazer e hoje aparece como não lugar13na cidade. Com a 

era do progresso e da indústria, a chegada da fábrica redefine os hábitos, os costumes, os acessos 

da população russana. As ruas são preenchidas por diversos atores que se revelam no campo 

espacial, social e econômico. Os espaços são super iluminados com expressivo dinamismo do 

comércio, grandes supermercados com áreas de alimentação, academias, pizzarias, bares, postos 

de combustíveis, restaurantes, farmácias e comércios que antes eram conhecidos e personalizados 

pelo nome de seus donos (uma característica de estilo provinciano), hoje, deixaram de existir ou 

pouco competem com as grandes redes de farmácia, estilo “Pague Menos”. As padarias, há 

tempos, deixaram de vender somente pão. São hoje cafeterias, “self-service”, empreendimentos 

econômicos que assim como as farmácias, parafraseando Zeca Baleiro (2002), deixaram de ser 

“do tempo que farmácia só vendia remédio”. O signo do progresso criou Museu, expandiu-se os 

centros de saúde e de ensino privado na educação infantil e fundamental, escola profissional, os 

Cursos Universitários, com a presença de um Campus da Universidade Federal do Ceará (UFC) 

direcionada à área de Ciências Exatas (Engenharias, afins), construiu-se Ginásio Poliesportivo, 

práticas de lazer e ginástica ao ar livre em torno da área de proteção ambiental da Lagoa da 

Caiçara, Policlínica, Unidade de Pronto Atendimento médico (UPA), a especulação imobiliária 

expandiu na cidade, sobretudo com os programas de governo federal “Minha Casa, Minha Vida”, 

principalmente na área  aos arredores da fábrica. Essas paisagens marcam um tempo de uma 

cidade de cresceu, modificou-se para além do seu eixo central. São estas as imagens que projetam 

a cidade de hoje, com enorme disparidade com a cidade que ali, antes existia. Pois, assim como 

Calvino descreve a cidade de Maurília, Russas vai se redesenhando em novos cartões postais e 

desse modo, nasce e morre cidades que pouco se cruzam (Calvino, 1996): 

 

“Em Maurília, o viajante é convidado a visitar a cidade ao mesmo tempo 

em que observa uns velhos cartões-postais ilustrados que mostram como 

esta havia sido: a praça idêntica, mas com a galinha no lugar da estação 

de ônibus, o coreto no lugar do viaduto, duas moças com sombrinhas 

brancas no lugar da fábrica de explosivos. Para não decepcionar os 

habitantes, é necessário que  o viajante  louve a cidade  dos cartões-

postais  e prefira-a à  atual, tomando cuidado, porém, em conter  seu 

pesar em relação às mudanças nos limites de regras bem precisas: 

reconhecendo que a  magnificência e a prosperidade da Maurília 

metrópole, se comparada com a velha Maurília provinciana, não 

                                                 
13 Não Lugar: termo criado por Marc Augé, pelo qual se refere a lugares transitórios que não possuem significado 

suficiente para serem definidos como "um lugar". Não carrega sentido e significado para as pessoas. 
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restituem uma certa graça perdida, a qual, todavia, só agora pode ser 

apreciada através dos velhos cartões-postais, enquanto antes, em 

presença da Maurília provinciana, não se via  absolutamente nada de 

gracioso, e ver-se-ia ainda menos hoje em dia, se Maurília tivesse 

permanecido como antes, e que , de qualquer modo, a metrópole tem este 

atrativo adicional - que mediante o que se tornou pode-se recordar com 

saudades daquilo que foi. 

Evitem dizer que algumas vezes cidades diferentes sucedem-se no mesmo 

solo e com o mesmo nome, nascem e morrem sem se conhecer, 

incomunicáveis entre si. Às vezes, os nomes dos habitantes permanecem 

iguais, e o sotaque das vozes, e até mesmo os traços dos rostos; mas os 

deuses que vivem com os nomes nos solos foram embora sem avisar e em 

seus lugares acomodaram-se deuses estranhos. É inútil querer saber se 

estes são melhores do que os antigos, dado que não existe nenhuma 

relação entre eles, da mesma forma que os velhos cartões-postais não 

representam a Maurília do passado, mas uma outra cidade que por acaso 

também se chamava Maurília.” (CALVINO, 1993, p. 30/31). 

 

É importante ressaltar que estas mudanças não apareceram de maneira impositiva, 

autoritária ou geradora de conflitos entre o poder público e sua população. Isso se deu da maneira 

mais velada possível, legitimada, “invisível para exercer a partir do que é ignorado, seja 

naturalizado enquanto hábitos”, aquilo que Bourdieu designa de “O poder simbólico”. As 

modificações que ocorreram em Russas estão centradas e referendadas pela administração 

pública e assim, reproduzidas na população, a ideologia de que Russas se modernizou, e o marco 

desta modernização é a criação da fábrica de calçados Dakota, no município. 

 Esta fábrica atende a um índice de empregabilidade considerável. Cabe demarcar que as 

mudanças de Russas nos rastros da Dakota não são colocadas em questão pela população, no 

tocante as contradições da guerra fiscal, muitos, na maioria das vezes, não tomam se quer 

conhecimento da questão. A chegada da fábrica modificou, profundamente, os costumes da 

população, tanto em seus espaços públicos, quanto privados. No ambiente doméstico modifica e 

sobrecarrega o papel da mulher que passa parte de sua vida na fábrica, quando estão inseridas no 

mundo da empregabilidade, do trabalho e ainda são responsáveis pelos afazeres da casa: cuidar 

dos filhos, casa e marido. Na esfera pública os costumes são modificados no trajeto, no acesso, 

no transporte, no comércio, nos serviços, na saúde, na educação, no lazer, na moradia e enfim, 

nas novas redes de sociabilidades que se tecem a partir do fenômeno da urbanização como 

consequência da industrialização, pois à medida que estes processos vão penetrando, eles vão 

modificando a vida social. Obviamente criando a sua marca no tempo e no espaço (Meneleu, 

1996). Estas mudanças adaptam cidades que se reproduzem na ótica do capital.  Constituem, 
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assim, em todo lugar, a lógica do passado separada do presente. Por que o presente não é o tempo 

presente e sim a conexão com o futuro (Calvino, 1996). Russas não foge à essa regra da expansão 

intensa do Capitalismo, pois nos circuitos dos tempos, esta é uma cidade do “progresso” sob a 

égide da indústria Dakota. 
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3. DAKOTA NORDESTE S/A- UNIDADE RUSSAS – CE: quando os “sinos” não 

dobram mais ao Capital! 

 
“O Presente contém todo o passado”. 

Gramsci 

 
  Segundo Pereira Jr. (2010), o destaque da produção de calçados nacional é sem sombra 

de dúvidas a região do Vale dos Sinos, no estado do Rio Grande do Sul. Essa região especializou-

se no ramo calçadista a ponto de concentrar 80% das industrias brasileiras deste setor. A década 

de 1980 garantiu as empresas gaúchas, inserção no mercado internacional, devido ao forte 

crescimento no ramo e hegemonia regional, mas essa hegemonia gaúcha foi quebrada uma 

década depois. Como próprio das contradições do sistema capitalista, as crises são essenciais para 

a reprodução do capitalismo (Harvey, 2016). Essas empresas tiveram que reinventar-se, jogar as 

regras do jogo, deter-se de seu capital político e econômico (Bourdieu,2000) para manterem-se de 

pé, no malabarismo da economia mundial. Deslocar-se era preciso, pois “viver não era preciso”, 

uma vez que os “sinos” não dobravam mais às conveniências do lucro e da livre concorrência. 

Pois bem nos lembra Harvey, ao descrever as razões e mobilidades do capitalismo: 

 

“É no desenrolar das crises que as instabilidades capitalistas são confrontadas, 

remodeladas e reformuladas para criar uma nova versão daquilo em que consiste o 

capitalismo. Muita coisa é derrubada, destruída para dar lugar ao novo. Terras produtivas 

são transformadas em desertos industriais, velhas fábricas são demolidas ou usadas para 

novas finalidades, bairros onde mora a classe trabalhadora são gentrificados. [...] 

Contudo, o que há de tão notável nas crises não é tanto a ampla reconfiguração da 

paisagem física, mas as mudanças drásticas no modo de pensar e entender, nas 

instituições e ideologias dominantes, nos processos, alianças e subjetividades políticas, 

nas tecnologias e formas organizacionais, nas relações sociais, nos costumes e nas 

preferências culturais que permeiam a vida cotidiana”. (Harvey, 2016, p. 09). 

 

 As empresas calçadistas gaúchas tiveram sim que passar por essas mudanças drásticas no 

modo de pensar e entender as ideologias dominantes e na década de 1990, passaram por um 

processo de reestruturação produtiva, como aponta Pereira Jr. (2010), no qual dois fatores 

contribuíram para uma denominada desconcentração espacial. O primeiro deles foi as mudanças 

tecnológicas que levou à busca de organizações mais flexíveis tanto na produção quanto na 

subcontratação de mão de obra; o segundo motivo foi a queda de rentabilidade da indústria 

gaúcha em virtude da concorrência internacional com as empresas calçadistas de países asiáticos.  

A empresa gaúcha Dakota S/A está no posto das maiores empresas da América Latina 

com localização nos estados do Rio Grande do Sul - RS (duas unidades), Ceará - CE (4 unidades) 
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e Sergipe - SE (uma unidade), totalizando sete unidades fabris que se especializaram no público 

feminino e infantil, após ganhar hegemonia no ramo calçadista com fusão de outra empresa 

gaúcha, a Sussa calçados.  

A Dakota possuía um quadro de funcionários, em 2014, segundo informações 

disponibilizadas pelo Grupo Dakota S/A, 14 mil funcionários (Alencar, 2015). Destes, apenas 

quatro mil concentra-se no RS e sua ampla maioria se localiza no Ceará. Com o quadro de 

funcionários chegando ao pico de quatro mil, somente na unidade de Russas, esta empresa oscila 

com uma produção diária entre 21 a 28 mil pares. Já a produção deste grupo, no todo em 2014, 

chegava a oitenta mil pares diários de calçados distribuídos entre as marcas Dakota, Tanara, 

Campesi, Pink Cats, Mississipi e Kolosh, o que compõem o denominado Universo Dakota. Esta 

empresa chega ao Ceará no ano de 1995 (no segundo governo de Tasso Jereissati), inicialmente, 

em Maranguape, depois Russas, Iguatu e Quixadá. Ver figura 02:  

 

Figura 2 – Unidades de produção da Dakota Nordeste no Ceará 

 

Fonte: Revista GeoUECE - V. 4, nº 6, 2015 

 

 A Dakota Nordeste S/A instalou-se em Russas; montou seu templo sob a égide sagrada 

dos mandamentos do capital. Este município deixou de ouvir o galo cantar para soar novos 
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“sinos;” embalados pelo apito da fábrica deu razão à racionalidade cronometrada no tempo do 

capital. E, na rapidez e urgência do mercado, Russas foi deixando para atrás um tempo “quando 

havia galos, noites e quintais” (Belchior, 1977). Os galos foram trocados pelos alarmes de um 

tempo certo e exato. As noites foram transformadas em dias, ditadas pelos turnos, “quando sol e 

lua não regulam mais tempo de trabalhar e descansar” (Borsoi, 2001). E os quintais foram sendo 

recuados, comprimidos na lógica da especulação imobiliária, para casas padronizadas em estilo 

de condomínios. A cidade se reconfigurou ao abarcar uma empresa que possui forte participação 

na indústria cearense; chegando a ocupar a segunda posição no ranking de produção de sapatos 

por ano. É, pois, neste cenário de convergência com as transformações no mundo do trabalho, 

redução de custos e alternativas às crises impostas na ótica da globalização, que a Dakota se fixa 

em Russas devido às condições favoráveis – subsídios ofertados, trabalhadores ávidos por 

empregos, dispostos a submeterem-se às formas intensas de exploração. Um contexto mais que 

propício para ampliação do mercado consumidor, a sustentar-se na ciranda da “mundialização do 

capital”. É sob este terreno, fertilizado pela mão do estado, que a Dakota reconfigura Russas em 

um novo “sino” de acumulação de forças, “de um mal que a força sempre faz”(Belchior, 1977), a 

força de trabalho absorvida pelo capital. Importante observar o relato de um entrevistado da 

Dakota Nordeste S/A, unidade Russas, no qual o mesmo traça, com detalhes, o período de 

instalação da empresa: 

 

T: Aí 2000, quando a fábrica se mudou pra esse prédio atual dela, que antes era ali 

naquela fábrica de caixão, onde é a fábrica de caixão hoje. Depois do aeroporto. Ela 

começou ali. Aí em 2000 se mudou pra esse prédio que ela tá hoje. Até hoje. 

E: Esse prédio é deles? 

T: É deles sim. É próprio. O governo que ajudou a construir. 

E: Governo do estado ou do município? 

T: Governo do estado. O do município deu o terreno e o do estado ajudou na... 

E: Ah, o terreno foi cedido pela Prefeitura... 

T: Foi. 

E: E o governo do estado ajudou na... 

T: Na construção, mas na lei tudo é deles. É próprio. Não paga aluguel de nada. Ainda 

tem isenção de impostos, ainda. Tem isenção de dez anos e renovou por mais dez anos. 

E: E quais eram os impostos? Era do município aqui? 

T: Acho que é só ICMS, eu acho. Eu acho que é só ICMS. 

E: Então o atrativo para ela vir pra Russas foi isso? Foi a questão de que o governo 

do estado...  

T: (Interrompendo). Foi mão-de-obra barata, né?  

E: [...] deixava isento... 

T: E o governo deu dois meses de salário. Pagou dois meses de salário, que chamava 

CODECE, na época. 
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E: Então quem trabalhou na época que foi implantada, o governo do Estado quem 

pagou esses salários... 

T: Pagou. Pagou. Para cada funcionário pagava os dois primeiros meses. Aí depois de 

dois meses a fábrica pagava. Mas se você entrasse dois meses depois de mim, você ainda 

pegava dois meses da CODECE.  

E: E isso foi até quando? 

T: Rapaz, foi até 1999. Já perto da gente sair, perto de chegar em 2000, ainda pagava a 

CODECE ainda. Porque eu lembro que ela pagava, até 1999. Eles ainda pagavam ainda. 

E: Quem chegava... 

T: Pagava dois meses. 

E: Pagava dois meses, até a fábrica... 

T: Se estabilizar. 

E: Por que tu achas que acontecia isso, por que que tinha esse incentivo?  

T: Era incentivo! Era pra eles vir, né, pra cá. Porque naquela época num era como é hoje. 

Hoje aquelas fábricas tão vindo de lá pra cá, né, a maioria. Se você olhar no Ceará, o 

Ceará tá cheio de fábrica de calçado. Mas devido o quê? Que lá tá fechando, que a mão-

de-obra lá é muito cara.  

E: Sim. 

T: Tendeu? Tudo lá é bem mais caro do que aqui. O que é que acontece? Naquela época 

tinha o incentivo, mas não tinha aquela migração toda daquelas fábricas pra cá, não. 

Foram pouquíssimas fábricas. Quem teve a visão de sair antes daquela crise no Rio 

Grande do Sul aí veio antes e saiu ganhando. Que tiveram esse incentivo todinho... Aqui 

vamos dizer que um cortador na época a gente ganhava... Eu lembro que o nosso salário 

base, por hora, era 60 centavos. Uma hora. Mas só depois que a CODECE pagou pra 

gente. Dois meses em seguida ela pagou. Aí eu acho que na época, em 1998, o salário 

era R$ 120, se não me engano. Aí ela pagava 60 centavos por hora. Quando a gente 

assinou a carteira. E aí nós ficamos e, com o tempo, no ano 2000 a gente veio po prédio, 

a CODECE já não participava mais e (a empresa) tá aí até hoje. Mas o incentivo foi esse. 

Eles ajudaram, né... Praticamente eles ganharam aquele prédio ali, que o governo fez até 

pela C. Rolim, foi a C. Rolim que fez aquele prédio ali. Depois que entregaram, arcaram 

com a energia. Não pagam aluguel... 

E: Tu achas que hoje ainda tem participação do governo, ainda? 

T: Tem. Tem a placa lá fora. A placa lá fora, tu passar lá que tu vai ver. 

E: Mas tem algum incentivo hoje? 

T: Eles renovaram por mais dez anos. Dakota fez 18, né, aqui. Não, fez 20 e. 

Fez 19, agora, no dia 15 de abril. Em 2018 vai fazer 20. Aí eles vão ter que renovar de 

novo. 

E: Eles ficaram dez anos e depois renovaram mais dez? 

T: Por mais dez anos, isso mesmo. 

E: Esses dez acabam agora em... 

T: Acaba em dia 15 de abril de 2018. 

(Ex-funcionário que trabalhou por mais de dez anos. Passou por várias funções até 

chegar à gerente de produção).    

 

 Esse binômio: subsídios ofertados e população ávida por empregos é o que configura o 

cenário de novas regiões caracterizadas por trabalhadores sem experiência fabril, na maioria das 

vezes são mulheres, de origem rural, sem experiência de organização sindical. Vê-se que Russas 

adequou-se rápido às exigências dos novos tempos, conforme atenta Harvey (2016), “as 

especializações regionais e as divisões do trabalho se acentuam, porque pequenas diferenças de 

custo (como impostos locais) se traduzem em mais lucro para o capital”. Senão vejamos: 
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E: Você já tinha trabalhado em alguma fábrica, alguma coisa? 

T: Nunca. 

E: Foi a sua primeira experiência em fábrica? 

T: Sim. Eu tinha cuidado de criança, né. 

E: Sei. 

T: Mas trabalhar de carteira assinada é o primeiro canto. 

(Auxiliar de Produção. Trabalha na fábrica há dez anos). 

 

 

E: Tu sabes me dizer se ao longo do tempo o quantitativo variou muito? Tipo 

assim, em 1998 tu disse que começou com uns 30 trabalhadores. 

T: Aí no final de 98 tinha uma fábrica só, umas 80 pessoas. Em 99 já abriram a fábrica 2 

e a 3, já deu umas 300 pessoas. Em 2000 aí foi aumentando. 200 já tinha até a fábrica 4, 

que foi o Jurandir que abriu. Aí cada uma você vai aumentando uma média de 80 pessoa. 

Aí foi acho que 2004, 2005 já tinha até a fábrica 6, aí estabilizou um pouco ali, aí depois 

foi aumentando. Em 2012, já tinham 12 fábricas14, acho que hoje tem 11. 

E: Desse quantitativo, tu achas que tem quantos trabalhadores, qual foi o pico? 

T: Foi 4200 funcionários 

E: Já chegou a esse número? 

T: Hoje tem 3800. 

E: Esses 4200 foi em que ano, mais ou menos?  

T: 2015, que foi o ápice da produção. 

E: E desses 4200 tinham quantas mulheres? 

T: uns 60% de mulher. 

(Ex-funcionário que trabalhou por mais de dez anos. Passou por várias funções até 

chegar à gerente de produção).   

 

  Assim como a Dakota foi se instalando em Russas e aumentando seu quantitativo de 

trabalhadores, a população deste município foi se ampliando ao passo da consolidação desse 

fenômeno chamado industrialização. Se por um lado apontou emprego; de outro, é importante 

perceber quais tipos de empregos e os impactos que a chegada desse empreendimento trouxe ao 

município. A começar pelo impacto no âmbito da sociabilidade, um fator preponderante, sob 

efeito da modernização rápida do sistema capitalista. A taxa de urbanização saltou 5,27 pontos 

percentuais de 1991 para 2010. E o município saltou da 23º posição de municípios mais 

populosos, para a 16ª posição em 2010. Em 1997, (ano anterior a chegada da fábrica), Russas tinha 

uma população aproximada de 55 mil habitantes e uma urbanização em curso, porém 

desacelerada. Em 2010, a taxa de urbanização chegava a 64,37% no município sede. De acordo 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a média nominal da população fica 

                                                 
14 12 fábricas: Cada esteira de produção é chamada pelos trabalhadores de fábrica. Esta é uma denominação da 

direção da empresa que assim controla e identifica a produção e divide trabalhadores. 
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em torno de mil pessoas acrescidas anualmente, no município de Russas, conforme dados da 

tabela 01. 

 

Discriminação

Nº % Nº % Nº %

Total   46.566 100 57.320 100 69.833 100

Urbana 27.055 58,1 35.323 61,62 45.952 64,37

Rural 19.511 41,9 21.997 38,38 24.881 35,63

Homens 22.849 49,07 28.294 49,36 34.405 49,27

Mulheres  23.717 50,93 29.026 50,64 35.428 50,73

População residente

1991 2000 2010

Tabela 01- População Residente – 1991/2000/2010

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censos Demográficos 1991/2000/2010.  

 

A estimativa de crescimento populacional desse município segue a mesma lógica 

analisada, no período da última década (ver gráfico 01). Segundo dados do Instituto de Pesquisa e 

Estratégia Econômicas do Ceará (IPECE), o número de eleitores da população russana aponta um 

quadro de 53.610 votantes no ano de 2016, excluindo, portanto, os menores em idade abaixo de 

16 anos.  

 

 
Fonte: IPECE 

 

Embora a população venha demonstrando crescimento ano a ano e, consequentemente, 

ampliando a quantidade da população urbana e rural, estas crescem de maneira desigual. O 

contingente urbano abarca, sem dúvida, a maior parte da população. Com isso, não quer dizer que 
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a população rural esteja diminuindo. Ela vem crescendo em menor taxa, mas o vínculo desta 

população com as formas de emprego urbano é notoriamente bastante significativo. Pois nesta 

nova perspectiva de cultura operária, em regiões como Russas, a população rural tem grande 

participação nas formas de empregos formais deste município. Ainda que parte dela se estimule a 

fixar residência na sede, a maioria deste contingente rural trabalha na cidade e permanece no 

campo. Essa é a realidade de muitos trabalhadores da Dakota Nordeste Russas, oportunizado pela 

forma de translado feito entre a Dakota, a empresa prestadora de serviço e o trabalhador. E para 

que não paire dúvida sobre a questão do impacto, no que toca as novas formas de sociabilidades 

adquiridas, a partir da Dakota em Russas, melhor deixar o registro das próprias trabalhadoras: 

 

T: Eu sempre morei no interior, mas era aqui de perto, mesmo. É o sítio Paraíso. 

E: Tá. Mas você veio pelo motivo da fábrica, morar dentro da cidade? Ou não? Os 

pais já moravam antes? 

T: Foi mais por isso mesmo. O meu pai trabalhava em cerâmica, lá no interior que a 

gente tava e a cerâmica de lá fechou, aí a gente veio morar aqui pra eles entrarem na 

Dakota, meus pais. 

E: Eles entraram? 

T: Entraram, mas passaram pouco tempo. 

E: Mas aí o motivo que vocês saíram do sítio Paraíso para virem para dentro de 

Russas foi isso, tentar outra vida, ter um emprego de carteira assinada, dentro da 

fábrica. Foi isso? 

T: Foi.  

E: Primeiro pela sua mãe, seu pai, depois você? 

T: É. Aí passou o tempo, aí eu entrei. 

E: E das pessoas que trabalham na fábrica, na sua avaliação, você acha que é muita 

gente que não morava em Russas? Que veio de fora. Ou você acha que é a 

população urbana de Russas, que está se utilizando desses postos de trabalho? 

T: A gente tá se utilizando desse desenvolvimento, mas também tem muita gente de fora, 

né. É muita gente de Palhano, Jaguaruana. É mais eles do que a gente mesmo aqui da 

cidade. 

E: É mesmo? Então tem poucos de Russas... 

T: No começo eu não sei, talvez no começo tinha mais daqui da cidade, porque não tinha 

transporte, era tudo mais difícil. Mas, hoje em dia, eu acho que tem mais gente de fora 

do que daqui da cidade mesmo. 

E: foram ampliando, trazendo de outros municípios ou não, quando você entrou já 

tinha muita gente de fora? 

T: Não, quando eu entrei já tinha muita gente de fora. 

E: E essas pessoas não moram em Russas? Vão e voltam... 

T: É, todo dia. Alguns vieram morar aqui. 

E: Mudou isso, as pessoas saíram de outros municípios para morar em Russas? 

Saíram da zona rural para vir morar dentro de Russas? Você acha que mudou 

muito, a população urbana de Russas cresceu muito por conta da fábrica? 

T: Eu acho que sim, cresceu. 

(Trabalhadora da Dakota há seis anos. Exerce a função de serviços gerais, que é o 

trabalhador que faz qualquer função, de acordo com a necessidade da empresa. Já 

fez tarefa de costureira, montagem, palmilha e hoje confere talão de codificação. 
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Saiu da zona rural, toda a família, para tentar a vida na cidade, com os empregos 

que a Dakota oferecia. Foi assim com ela, pai, mãe e outros parentes). 

 

E: No caso, você trabalha na fábrica há quanto tempo? 

T: Vai fazer 10 anos agora em agosto. 

E: Você é daqui de Russas? 

T: Não, sou do Jaguaribe. 

E: Ah, mas você veio para cá por causa da fábrica? 

T: Foi. 

E: E esses 10 anos já veio tua família, instalou tudo aqui? 
T: Foi. Eu vim e fiquei morando na casa da minha irmã, que ela tinha uma casa. Aí com 

quais 1 ano foi que eu consegui entrar lá. 

E: Mas, assim, trabalhar na Dakota te dar uma satisfação? Você se sente orgulhosa 

de chegar, assim, “me orgulho em trabalhar na Dakota”? 

T: É, porque é uma firma boa, né. Porque lá onde nóis morava não tem emprego, no 

interior de Jaguaribe, as mulher lá não trabalha, só fica dento de casa. 

E: Você morava na zona rural de Jaguaribe? 

T: Era. Lá no interior... 

(Auxiliar de Produção. Trabalha na fábrica há dez anos). 

 

E: Mas a maioria dos trabalhadores tão muito na periferia, né, ali em torno. Então, 

ela além de está perto da BR ela também tava próximo... 

T: É. Mas hoje tem muita gente de fora, muita gente da Ingá, da Santa Luzia, do Capim 

Grosso, do Barracão, vem ônibus de tudo ali. 

E: Você acha que a maioria das pessoas que trabalham lá é mais de fora, da zona 

rural? 

T: Mais do interior. 

E: Era algum tipo de preferência da fábrica? 

T: Não, foi se moldando. Quem foi trabalhando na cidade, que é o pessoal mais 

instruído, foi muita gente fazendo faculdade também, aí vai saindo né. Por exemplo, uma 

pessoa que mora na Ingá não vai vir fazer faculdade aqui, que é muito perigoso e muito 

longe. É muito difícil vir. Então o pessoal mais aqui da cidade, foi ficando a mão de obra 

mais escassa por causa disso. Aí foi onde ele foi botando ônibus pra mais longe. Tem 

ônibus que vem de Flores, do Jardim São José, Sítio Canto. 

E: Então hoje tem ônibus de quase toda cidade para atender a fábrica? 

T: Das cidades quase todas. Só não pega de limoeiro, de outras cidades. Mas do interior 

de Russas, acho que todo interior a Dakota traz gente. 

E: Tu sabes quantos ônibus são hoje? 

T: Não, mas dá na faixa de uns 15, viu. 

E: Uns 15 ônibus. 

T: Lá na frente lá, se tu passar, vai ter a quantidade de rota, a última rota é a quantidade 

de ônibus, tem um ônibus pra cada rota.  

E: E a maioria é de fora, assim. Então tem pouquíssimo trabalhador urbano. 

T: É, do centro tem pouca. 

E: Mas tem muita gente que veio morar em Russas por conta da Dakota? 

T: Muita. 

E: Tu achas que houve essa migração... 

T: Esse pessoal que mais mora aqui no centro é de fora. 

E: Que é de fora que você fala, da zona rural ou de outras cidades? 

T: Também, porque assim, da zona rural, do barracão pra você vim pra cá você tem que 

acordar as 4 da manhã. Aí você vai tomar um banho, vai tomar um café, quando dá 5 e 

pouco o ônibus sai de lá pra cá, pra tá aqui 6h30, 20 pras 7h. aí você prefere o que? Você 

vem pagar um kitinet aqui com 180, 200 reais, vem você e uma amiga, você paga 

tranquilo. Aí você se acorda 6h. e sem falar que lá você chega 6 horas da tarde, chega 6 e 
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meia. E aqui não, aqui você vem, facilidade de comprar uma moto, muito agente tem, 

vai trabalhar de moto. 

E: Muita gente tem, tá comprando? 

T: Isso, através da Dakota 

(Ex-funcionário que trabalhou por mais de dez anos. Passou por várias funções até 

chegar à gerente de produção).   

 

Essa mudança sócio-espacial, na configuração do município, ocorreu de forma acelerada a 

partir da instalação da Dakota. É inconteste que a fábrica constituiu a referência maior da 

modernização de Russas (fato considerado com bastante relevância pela administração pública 

local). De fato, a Dakota é o signo da mudança e a partir dela, desencadeou-se outras mudanças 

de preparação do lugar para um “novo tempo”. Hoje, a fábrica atende a um índice de 

empregabilidade considerável que vai além da população de Russas. Ela modifica o local e os 

costumes de sua população. Com a chegada da fábrica, a cidade, passa a ser o polo aglutinador de 

várias comunidades e populações da região, construindo novas redes e espaços de socialização, 

conforme aponta a entrevistada: 

 
E: Agora eu queria ver com a senhora em relação a cidade de Russas. A senhora 

acha que Russas mudou muito da época que chegou a Dakota, até hoje? 

T: Mudou. 

E: E o que a senhora percebe de mudança na cidade? 

T: Mulher, eu acho que mudou porque chegou essa fábrica aí, muita gente depende desse 

emprego. Aqui mesmo em Russas eu só conheço a Dakota, só tem mesmo essa empresa 

aqui. E, assim... eu não sei nem dizer, mas eu acho que mudou muita coisa. 

E: Esse bairro aqui perto da Dakota, ele cresceu mais depois que a fábrica chegou? 

Começou a ser construído mais casa? Os trabalhadores passaram a morar mais 

aqui? 

T: Com certeza. 

E: Isso aqui mudou também? 

T: Minha irmã, tem gente até de Jaguaruana morando aqui, com essa fábrica. 

E: Gente de outras cidades tem vindo? 

T: Eu conheço gente de Limoeiro, de Aracati, de Jaguaruana, por devido essa fábrica. 

E: Então ela não atende só a população de Russas não, né? 

T: Não, de jeito nenhum. Tem gente de Jaguaruana, de lugar longe, Jaguaribe, Limoeiro. 

(Trabalhadora do setor de solados. Era da calçados, mas foi readaptada depois que 

adquiriu uma limitação física). 

 

E: Tu consegues me dizer um pouco, assim, o que você acha que mudou na cidade? 

T: Em termo das pessoas... porque antes da Dakota chegar aqui, era muita gente pedindo 

esmola nas casa. 

E: Desemprego era grande? 

T: Era. 

E: Isso aí você acha que melhorou? 

T: Melhorou. 

E: você acha que Russas passou a ter muita gente de fora, de outros lugares, por 

conta da fábrica? Você percebe isso? 

T: É. 
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E: Vocês acham que a cidade cresceu, vindo mais gente... 

T: Eu acho que ficou mais ruim, né. 

E: Ficou ruim isso? Por quê? 

T: Assim, que tinha muita gente de fora, aí começou a ter problema, né.  

E: De quê? 

T: Em termo de roubo, essas coisa assim. Assalto era só o que tinha. 

E: Violência, essas coisas todas. Antes da fábrica isso não existia? 

T: Não. 

E: E aí você acha que quando começou a vir muita gente de outros lugares, isso 

também foi trazendo... esse crescimento da cidade também trouxe esses problemas?  

T: É.  

(Ex-trabalhadora da Dakota, setor de solados do turno noturno).  

 

Estas situações descritas apresentam processos de industrialização nas pequenas e médias 

regiões, nos quais configuram-se os problemas de uma cidade grande. Porém, esses pequenos 

centros passam a conviver com os problemas da cidade grande, mas não são atendidos com os 

benefícios que as cidades grandes comportam. Um caso emblemático é a desigualdade social, a 

violência e a pobreza características da etapa do desenvolvimento do capitalismo e suas 

contradições. Isto são processos de urbanização e temporalidades em transição. É o que Santos 

(2006) vai chamar de novas formas de vida alterando os padrões de consumo e circulação. À 

medida que se vai destruindo as antigas formas de vida, instaurando novas, na qual se empurra a 

população e isso passa ser um processo crescente de mercantilização. Para Meneleu Neto (2017), 

os dados da PNAD (Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar) nos anos 1990, mostrava que 1/3 

da população empregada no estado, estava ainda no campo, mesmo sem carteira assinada, sem 

renda e grande parte eram trabalhadores para o consumo próprio e a economia de subsistência. 

Um contingente muito grande vinculada a agricultura tradicional da chuva, dos solos rasos, uma 

série de dificuldade tecnológica, baixa produtividade, mas que permanecia sendo a forma de vida 

fundamental das pessoas. Para este autor, difícil imaginar isso sem um processo de modernização 

rápida do mercado de trabalho que substitui essas relações por relações de assalariamento. 

Imagina-se aí as duas temporalidades. São dois tempos constituintes, duas sociabilidades. O 

impacto que isso produziu, dada a velocidade que ocorreu em algumas comunidades. O mercado 

de trabalho no Ceará sempre teve nas áreas urbanas, um grande percentual de mercado informal 

com sua diversidade. Grandes trabalhos no campo com características de subsistência. Mercado 

informal sem carteira para consumo próprio são mecanismos de relações que não necessitam de 

mercantilização. Mas na medida em que se possibilita um grande acesso à mão de obra, vai-se 

desarticulando esses mecanismos e uma vez fora destes mercados formais, dificilmente voltam 
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aos seus lugares de origem. Passam a viver na Cidade, conformando comunidades na periferia 

destes centros em completo desalento e isso é um dos elementos de geração de pobreza e 

desigualdade. 

Para além desta sociabilidade constituída aos moldes do capital, outras alterações 

ocorreram nestes espaços tidos como “novas regiões” visualizados pela lupa do capital. A cidade 

de Russas passou a viver um período de expansão imobiliária em todo seu território. A fábrica 

modificou o meio ambiental, social, econômico e cultural. A área que foi construída a Dakota, 

não passava de uma região periférica, despovoada e de ligação direta com a BR 116, principal via 

de escoamento da produção do Ceará. Uma observação pertinente é a quantidade de caminhões 

que se concentram na faixa de Russas à Fortaleza, da BR116, a partir das 04h da manhã. Assim, a 

importância do local escolhido para construção do prédio da Dakota unidade Russas, é relatada 

por um ex-gerente de produção da empresa: 

 

E: Aquele local foi escolhido por quê? Porque é periferia? 

T: Não, da prefeitura, que fica mais perto da BR, né, pras carretas entrar e sair. Porque se 

botasse aqui no centro... lá na Dakota, vamo dizer que por dia entrasse 8, 10 carretas 

entre carga e descarga, né. 

(Ex-funcionário que trabalhou por mais de dez anos. Passou por várias funções até 

chegar à gerente de produção).   

 

Esta posição da Dakota, localizada em Russas, é também estratégica para a própria 

empresa e o contato, distribuição de matérias primas para as demais empresas no estado. Russas 

fica numa posição intermediária entre as outras unidades da Dakota Nordeste. É estratégica 

também, como ressalta Pereira Jr. (2010), por estar próximo ao complexo portuário do Pecém e 

ao Aeroporto Internacional Pinto Martins. Aqui, cabe uma reflexão com o modelo posto a partir 

do governo de Tasso Jereissati: as grandes obras estruturais foram prioritárias e imprescindíveis 

para essa “nova industrialização” que chegava próximo a região metropolitana de Fortaleza. No 

caso de Russas, a distância é de apenas 162 Km. Assim, no que toca a estruturação de grandes 

obras, “as distâncias foram diminuídas pela construção de novas estradas, como também, as 

novas tecnologias de comunicação sofreram importante avanço, a exemplo da telefonia celular e 

internet (Alencar, 2015). Isso; possibilita vantagem tanto na aquisição de matérias-primas, quanto 

na exportação do produto final, uma vez que o Ceará possui localização estratégica com relação 

ao mercado exterior. Um fato recente pode ser observado, no tocante aos investimentos na 

política econômica do estado do Ceará, o atual governador Camilo Santana, anunciou para o ano 
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de 2018, a criação de linhas aéreas direto de Fortaleza para Europa. Se o Ceará já se encontrava 

em localização favorável para redução de custos de exportação, sobretudo em regiões como 

Europa e EUA, imagina agora com voos diretos e relações comerciais mais estreitas, partindo do 

Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza. 

 Isso posto, constatado a estratégia geográfica que se localiza a Dakota Russas, esta área 

foi potencializado em um processo de expansão dos bairros em torno. Passou abrigar muitos dos 

trabalhadores da fábrica e se conformou como uma grande periferia em volta do centro da cidade. 

Os bairros do Mutirão, Planalto, Catumbela e Várzea Alegre comportam hoje grande parte dos 

trabalhadores da Dakota que moram na cidade/sede. Muitos dos espaços de loteamentos urbanos, 

construídos pela Caixa Econômica Federal, financiados por fundos como do próprio Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), são contemplados aos trabalhadores da Dakota que 

solicitam este tipo de financiamento. Um caso exemplar é a região que está sendo construída logo 

atrás da localização da fábrica, ruas pavimentadas, com rede de água e esgoto, boa iluminação, 

com cuidado estético e arborização como formas de atrair uma parcela desta população e assim, 

fazerem da sua força de trabalho, a razão pela qual o suportam como justificativa materializada 

na conquista da casa própria. Isso é elemento de cooptação da própria empresa que avalia as 

condições econômicas do trabalhador, com a finalidade de saberem destes o que os trazem à 

Dakota, como por exemplo, o sonho da casa própria ou do veículo financiado. Ainda que estes 

estejam amarrando o trabalhador e sua força, pelos próximos 30 anos de tais financiamentos e 

assim, alimentando o sistema de exploração capitalista. É comum ouvir dos trabalhadores da 

Dakota que esta lhes trouxe benefícios de um crédito no mercado que não existia: 

 

E: Essa entrevista era com o gerente? 

T: Não, era com o departamento. 

E: Era psicólogo? 

T: Não. Era quem trabalhava lá no departamento. Aí fica conversando sobre a fábrica, 

sobre como vai ser bom trabalhar, né, essas coisas toda... Aí depois disso, aí vai pra 

firma, aí uma mulher vai falar com você, só vocês duas, aí ela fica perguntando “por que 

você quer entrar? Pra quê?”. Aí você vai dizer que é pra pagar as conta, pra comprar uma 

casa. Aí ela vai avaliar pra Dakota... Aí depois disso faz os exames, você vai aceitar e se 

passar, entra. Faz o teste lá dentro, uma semana e pronto. 

E: E o que o emprego da Dakota mudou na sua vida?   

T: Só... Pra mim, assim, foi a liberdade de ter dinheiro pra comprar as coisa, pra ter 

minhas coisa, né. Ter a faculdade, comprar uma casa, que isso... Quando a gente trabalha 

na Dakota, a gente tem o nome Dakota, onde chega você compra, não tem isso não. Dia 

20, dia 5 eles vende. Mas fora isso, assim... 
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(Trabalhadora da Dakota há dois anos na empresa – serviços gerais: Fecha talão 

(grade com informações de número, modelo, código e fica uma via em todos setores 

que o calçado passa). 

 

T: Aí sem falar do dinheiro que gira, né, dos impostos que são pagos pelos próprios 

funcionários. Vamo supor, 3800 lá, a Kit Sul deve ter na faixa de 4000 funcionários ao 

todo, direto e indireto. Aí tem mais ainda as mercearia que abriram depois que o pessoal 

começou a trabalhar, esse monte de casa da caixa é o pessoal tudo financiando. A 

maioria do pessoal que tá financiando essas casas é da Dakota. 

E: Você acha que o bairro ali em torno, depois que foi construído a fábrica, ele se 

desenvolveu para a residência? 

T: Muito. Tu viu o monte de casa que tão fazendo lá? 

E: Me falaram, eu não fui ainda não. 

T: Tão fazendo mais de 500 casas em frente a Dakota. 

E: É? 

T: É. 

E: E isso são todos trabalhadores? 

T: 90% é trabalhador da Dakota comprando ali. Que é onde tem a carteira assinada, né. 

(Ex-funcionário que trabalhou por mais de dez anos. Passou por várias funções até 

chegar à gerente de produção).   

 

E: E a fábrica da Dakota, em si, mudou na sua vida em que? Você disse que a 

questão financeira e tudo. Mais o que? 

T: Aí nóis conseguimo comprar essa casa quando eu entrei lá, quando nóis cheguemo 

nóis não tinha casa, consegui comprar uma moto, que nóis também não tinha. É ajuda 

né, muita coisa. 

(Auxiliar de Produção. Trabalha na fábrica há dez anos).  
 

O que é possível verificar, em meio a muitos relatos, é que o capitalismo em cadeia vai se 

desenvolvendo em Russas, seja na fábrica, seja no financiamento de móvel ou imóvel, entre 

tantas razões de um modo econômico de ser. Isso, por si, reflete um debate a respeito de um outro 

impacto que se confirmou, com a chegada da fábrica - a economia do município de Russas.  

Os indicadores econômicos constatam duas temporalidades (Thompson, 1998). O impacto 

na economia do município, o dinamismo impulsionado no setor de serviços, sobretudo o 

comércio e a revolução dada no setor da indústria de transformação, o qual tem grande 

participação da indústria Dakota Nordeste S/A, notadamente possibilitou um salto, sem 

precedentes, na história do município. Basta olharmos a concentração do Produto Interno Bruto, 

o PIB de Russas, a renda per capita, o aumento do número de empregos (de 1988 a 2007, Russas 

teve 4.951 empregos formais), a quantidade de indústrias das duas últimas décadas para 

percebermos que o crescimento econômico do município foi potencializado de modo rápido e 

acelerado. O PIB de Russas para o ano de 1997, um ano antes da chegada da fábrica, era de 90 

milhões; em 2002 era de 156.328; em 2006 atingia 347 milhões; já em 2013 o acumulado do 

Produto Interno Bruto do município chegava a 771.205 milhões de reais. O número de indústria 
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de transformação no município em 2002 era na casa dos 159 empreendimentos; já em 2015, este 

número mais que dobrou atingindo o patamar de 349 indústrias. O peso da indústria na economia 

do município representa 13,46%; a agropecuária 20,06% e o setor de serviços compõe 66,48% no 

ano de 2013. É verdade que indiretamente a participação da Dakota representa bem mais que 

isso, haja vista o estímulo em serviços ocasionado com a chegada da fábrica, que é esta, a grande 

parcela industrial. Importante ressaltar o fato de que a empresa Dakota não tem nenhuma relação 

direta com o comércio local. Nenhum comerciante calçadista consegue comprar os calçados 

diretamente da fábrica. Nem a mesma adquire insumos ou matéria prima própria da região, 

embora não seja esta região do Ceará, direcionada à produção de couro e artefatos. Com relação a 

essa questão, a Dakota adquire matéria-prima bem diversa no que se trata de regiões brasileiras. 

Elas advêm de quatro grandes regiões. Apenas 20% dos insumos são adquiridos no Ceará. De 

resto, são oriundos do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Isso é um dado revelador, como mostra 

Pereira Júnior (2010), as relações entre cidade e empresa Dakota, ocorrem a partir da 

conveniência desta última. A renda per capita variou de 2.624,00 R$ em 2002, lembrando que em 

1997 (ano anterior a chegada da fábrica), ela atingiu, aproximadamente, a casa dos 1.691,00 

Reais; em 2014, atingiu 11.855,00 Reais, segundo dados do IPECE e IBGE. Esse é o dado mais 

discrepante à primeira vista. Em um olhar mais aproximado, esse dado não representa a realidade 

da população russsana; pois, a concentração de renda, ou seja: a distância entre pobres e ricos no 

município, aumenta anualmente. A renda per capita é um dado interessante a se perceber o 

volume de rendimento no município. Porém, ao dividir, hipoteticamente, essa concentração com 

a população do município, isto leva a um rendimento que não existe na concretude. O número de 

pobres no município tem aumentado. Segundo o IBGE, a população ocupada, no ano de 2015, é 

de 12.015 pessoas. A média mensal de salário dos trabalhadores formais é de 1,5 salários 

mínimos. Esse dado coloca Russas na posição 103º em relação aos 184 municípios cearenses e na 

posição 4.821º dos 5.570 municípios brasileiros. A parcela que sobrevive apenas com 1/2 salário 

mínimo, de rendimento nominal, de acordo com a per capita mensal, é de 42,2% da população, 

segundo dados do IBGE.  Esse número é bastante expressivo e constata que esse dado “per 

capita”, é apenas um indicador que comprova a alteração da economia do município, mas 

permanece sendo uma cidade extremamente desigual, de um rendimento concentrado nas mãos 
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de poucos, que certamente, não são os operários do chão de fábrica15 da Dakota Nordeste S/A - 

unidade Russas. 

No entanto, a intensidade no trabalho das operárias, para atingir a meta e garantir a 

competitividade da empresa no mercado nacional e internacional, cada dia com menos 

trabalhadores, só aumenta. Este é o relato de duas trabalhadoras, que estão na Dakota há 08 e 12 

anos, respectivamente: 

 

E: Esses dias que você diz assim “eles cobram muita qualidade” é também na 

questão da quantidade do teu serviço, né? Tipo, é mais rápido, vai passando na 

esteira com mais rapidez, você tem que se esforçar mais para carimbar mais, é 

isso? 

T: Eu sou uma carimbadeira  pra 2 mil pares. 

E: Por dia? 

T: Eu já tive de carimbar por dia 3 mil pares, quando tem muito pedido, né. Aí eles 

colocam pra gente carimbar 3 mil pares. 

E: Você consegue? 

T: 3 num quadrado na esteira. Consigo. Tem que conseguir [risos]. 

E: Mas você chega de manhã e você sabe que vai carimbar 3 mil? Ou não, eles 

dizem para você? 

T: Não, porque é assim, eles fazem o seguinte... Eles colocam um papelzim na esteira 

“produção é 3 mil” “a produção é 2800”. 

E: Ali é a meta para você atingir no dia? 

T: É. 

E: Aí quando você chega e já vê isso você já saber se seu dia vai ser puxado ou não, 

de acordo com o que você vê ali? 

T: Quando eles ligam a esteira que a gente olha e vê ela pulando, a gente diz assim “hoje 

é um daqueles”. 

E: E esse período é mais quando? É mais final de ano? É mais no começo? 

T: Tem período, né, no mês. Agora a produção baixou devido à crise, né. Nós tamos 

produzindo... A gente tem que tirar 1800. A meta é 1500, mas sempre tem umas quebra, 

que eles falam que é pra deixar se, por acaso, quebrar uma máquina, ou haver algum 

imprevisto. Aí a gente ter sempre uns 200 pares de reserva. A meta é 1500, mas eles 

tentam sempre, todo dia, ter uma quebra. 

E: 300 a mais? 

T: Isso.  

E: Certo. E aí isso baixou? Porque você diz assim “antes era 2 mil” aí agora chega 

até 1800, é isso? Você disse que por conta da crise, hoje... E em período de final de 

ano vai até 3 mil, como você disse que já carimbou, né?  

T: a gente tanto carimba, como bota etiqueta. E abastece [risos]. 

E: Você acha que do período que você entrou para hoje, mudou muito o trabalho? 

T: Mudou. 

E: está muito cansativo, está mais puxado, mais exigente? Antes era mais 

tranquilo? 

T: Num é porque antes é mais tranquilo. Eu acho que antes a gente trabalhava menos. 

Hoje não, hoje já é mais pegado, eles exige mais. Porque, no meu caso, eu não carimbo e 

                                                 
15 CHÃO DE FÁBRICA: expressão utilizada para designar trabalhador que exerce tarefas produtivas na indústria, as 

quais se diferenciam das atividades gerencial e administrativa da indústria. 
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coloco a etiqueta ao mesmo tempo, mas, na outra esteira, tem gente que já carimba e 

bota a etiqueta. É como eu te disse, eu tenho limitações. Mas tem gente que carimba e 

bota a etiqueta. 

E: Aí, você tira a função de outra pessoa que podia ser contratado, né? Aí você 

acaba fazendo mais funções... 

T: É. Uma pessoa faz mais de 1 coisa. 

Quem fecha talão, eles podem colocar pra fechar talão e colocar a etiqueta, que é no 

setor que eu to. Eu carimbo de um lado, do outro eu boto a etiqueta. Lá atrás, a menina 

que coloca a etiqueta, ela coloca a etiqueta e fecha o talão. 

(Trabalhadora, serviços gerais - carimbadora da Dakota Russas há 08 anos. Entrou 

na fábrica como deficiente física). 

 

E: Sobre a questão da produção, a quantidade de produtos que vocês fazem hoje. 

Você tem 12 anos de fábrica, você acha que isso tem aumentado, ou tem diminuído 

ao longo dos anos? 

T: Antes, quando eu entrei, eu trabalhava mais pouco. Assim, eu tinha mais tempo de 

executar minha função, de costurar e ficar um pouquinho parado. Hoje já não posso 

mais. Às vezes não tenho nem tempo de beber água, porque hoje... antes eu só fazia 1 

coisa, costurar esteira pra 2 mil pares e só era 1 sapato no quadrado, só 1 pé. E eu tinha 

mais tempo. Hoje a produção é um pouco mais baixa, não é 2 mil pares. Mas a gente faz 

2 pares num quadrado, dependendo do modelo. Esse modelo que nóis tamo fazendo 

agora, a gente faz 2 par no quadrado e eu só não costuro. Eu costuro e corto fio de linha. 

Antes não era assim, fazia só costurar. E, dependendo do modelo, eu costuro e preparo o 

forro do sapato, pra eu poder costurar. As vezes a gente passa cola. A gente não faz só 1 

coisa. 

E: Então, você faz outra função? 

T: Assim, costura, prepara o forro ao mesmo tempo, entendeu? Mas eu só faço mais 

costurar. 

E: Certo. E se tem menos produtos, se tem menos produção e você está fazendo 

mais trabalho, produzindo, costurando 2 sapatos ao mesmo tempo, então tem 

menos trabalhador? 

T: Isso. Mas só que hoje eles tão diminuindo os trabalhadores e tamo produzindo mais. 

Antes, quando diminuía as pessoas, diminuía a esteira, antes. Hoje não é mais assim. 

Hoje já tá produzindo o mesmo tanto com menos pessoas, não diminui mais.  

E: Uhum. E aí você disse que tinha o que? 4 mil? 

T: Quando eu entrei. 

E: Isso tu estás falando os 3 turnos, né? 

T: É, o total.  

E: E hoje você acha que talvez tem 50% do que tinha? 

T: Hoje é uns 1800 funcionário, num tem nem 2. Hoje tem mais pouco. 

E: E estão produzindo bem mais? 

T: É, o mesmo tanto, com mais pouca gente. E eu acho que tem isso mesmo, porque hoje 

fechou o turno C, que era a noite. Não tem mais. 

E: Acabou? 

T: Que a noite... num é o turno C, que eles sai de manhã?! Não tem mais. Já botou de 

novo? Eles sai de manhã. Então, já tem os 3 de novo (conversa entre as duas 

trabalhadoras da Dakota). 

E: Mas tinha fechado em quanto tempo? 

T: Porque, as vez, é dependendo da produção. As vez tem, as vez num tem. inclusive, no 

outro dia fechou até 1 fábrica, né, que é a fábrica 12. 

E: foi fechada agora recentemente? 

T: Sim. botaram até umas pessoa pra fora. Porque devido fechar uma esteira, sobrou 

muita gente. Aí botou pessoas pra fora que nem queria sair, por conta disso.  

E: E aí aloca o restante que fica nas outras esteiras e aumenta a produção? 

T: Isso. É como se quem ficou vai trabalhar por quem saiu, que faz mais de 1 coisa.  
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E: E é recente, né, o fechamento dessa fábrica? 

T: É, é recente. E nem é a primeira vez não, que fecha. Já teve de fechar outras ali de 

cima. É acostumado fechar. Daqui a pouco abre de novo. Aí começa... 

E: Esse período estão fazendo ainda um processo de demissão, né? 

T: Tão. Vai ter de novo, tavam falando que iam botar mais gente pra fora. 

(Trabalhadora, costureira da Dakota Russas há 12 anos. Integrante da CIPA – 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). 

 

E: Tu gostas desse trabalho que faz? 

T: Eu gosto, eu num vou mentir. Eu acho bom, apesar de tá agora demais… às vezes eu 

chego aqui com as costa pinicando, porque a esteira tá 4 pé no quadrado, pra euzinha 

fazer. Porque o certo é pra ser 2 pé no quadrado, né, 1 par de sola. Mas é 2 par de sola, 

são 4 peça no quadrado. 

E: Você fica limpando os 4 ao mesmo tempo? Quando vai passando... 

T: É. Aí passa, aí chega outro quadrado… tudo pertim, em cima do outro.  

E: E é muito rápido?  

T: Mulher, hora que a gente só não falta aguentar. Pelo menos, eu tando lá... Eu tando 

nesse rojão não dá tempo beber água, num dá tempo nem olhar pro lado. É direto e 

movimentando o braço, que é um movimento que você não para direto. Só naquela hora 

que bate às 9h, né, porque 9h, para 5 minuto, que é a hora que você tem de descanso, 

comer alguma coisa. 

E: que é a única hora que você para? 

T: É. Num dá tempo nem pra abrir a sacola pra comer nada. Eu nem paro. E comer 

naquele fedor eu prefiro nem comer. Aí, assim, eu quando vou beber água, às vezes eu 

levo uma banana, é onde eu como uma banana, lá no bebedouro. Então a gente come ali, 

perto daquele negócio eu não como não.  

(Trabalhadora do setor de Solados. Era do setor de calçados, mas foi readaptada 

depois que adquiriu uma limitação física). 

 

Essas questões mencionadas a respeito da intensidade, do tempo no ritmo de trabalho, são 

comuns nas falas das trabalhadoras russanas, é uma característica das mudanças no mundo do 

trabalho ao ajuste do capital. Para Durand (2004), a pressão em relação ao tempo permanece no 

coração da atividade do trabalho. Isso posto, é fundamental associar o aumento do ritmo de 

trabalho às características do toyotismo, mas antes, é preciso diferenciar as técnicas utilizadas nos 

modos de produção, naquilo que se chama de fordismo/taylorismo, para o chamado toyotismo: 

“na concepção do modelo japonês, os trabalhadores deixam de ser “especializados” - no sentido 

taylorista do termo, ou seja, capacitando para realizar uma única tarefa simples - para se tornarem 

‘multifuncionais’ (CORIAT, 1994, p.34). Na mesma direção de Coriat, Bernardo (2009) ressalta 

que multifuncionais, “significam que devem ser capazes de exercer uma multiplicidade de 

tarefas” (2009, p. 26). Destarte, distintas dimensões relacionadas às mudanças ocorridas no modo 

de produção capitalista, tem se manifestado de uma forma ou de outra, no cotidiano das 

trabalhadoras da fábrica Dakota, em Russas. De modo especial, merece destaque os processos de 

reestruturação produtiva, onde a flexibilidade é para Sennett (2003); Bernardo (2009), a principal 

característica dessa fase.   
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“A palavra flexibilidade entrou na língua inglesa no século XV. Seu sentido derivou 

originalmente da simples observação de que, embora a árvore se dobrasse ao vento, seus 

galhos sempre voltavam à posição normal. “Flexibilidade designa essa capacidade de 

ceder e recuperar-se da árvore, o teste e restauração de sua forma. Em termos ideais, o 

comportamento humano flexível deve ter a mesma força tênsil: ser adaptável a 

circunstâncias variáveis, mas não quebrado por elas. A sociedade hoje busca meios de 

destruir os males da rotina com a criação de instituições mais flexíveis. As práticas de 

flexibilidade, porém, concentram-se mais nas forças que dobram as pessoas”. 

(SENNETT, 2003, p. 53). 

 

Neste contexto, Sennett (2003), atenta para as características que peculiarizam este 

momento de reestruturação produtiva. “Pede-se aos trabalhadores que sejam ágeis, estejam 

abertos às mudanças a curtos prazos, assumam riscos continuamente, dependam cada vez menos 

de leis e procedimentos formais”. Estas características estão presentes nos modelos produtivos, 

postos em prática na Dakota de Russas. É decisivo compreender o processo de trabalho no 

interior da Dakota. A junção do modelo Taylorista/Fordista com o modelo japonês, chamado de 

Toyotismo é uma mistura de elementos que se consolida nas regras do capitalismo flexível16, a 

fundamentar as bases da reestruturação da produção e da organização do trabalho que, em um 

contexto de globalização de mercados, encontram-se em voga, na atual fase do capitalismo. 

Aqui, é fundamental informar que não há, na Dakota/Russas, um único modelo produtivo; 

ao contrário, faz-se necessário analisar a variedade de elementos de diferentes modelos de 

produção e organização do trabalho, ainda que predomine na esteira, o modelo fordista de 

produção. Segundo estudo realizado por Pereira Jr. (2010), e atualizado recentemente nos 

trabalhos de campo para fins desta dissertação, a unidade Dakota/ Russas é formada de duas 

divisões, mantendo uma área de 30.000 metros quadrados, com produtos diferenciados que se 

complementam na produção do sapato. Essas divisões se subdividem em 4 galpões que se 

articulam entre si com a produção de calçados e solados. No setor de solados, os dois galpões 

funcionam sem interrupção de turnos, ou seja: 24 horas em produção, se subdividindo em três 

turnos: A, B e C. Essa demanda é intensa devido ao fato da unidade Russas ser a única que 

produz solados para todas as unidades do Nordeste (Ceará e Sergipe). Em alguns períodos, como 

já mencionados, esta divisão fecha o turno noturno e reabre de acordo com a demanda solicitada 

nas demais unidades do Nordeste. Por cumprir esta função de matriz regional no Ceará, a Dakota 

Russas recebe toda a matéria-prima adquirida para as unidades instaladas no estado. Isso 

                                                 
16 “A expressão ‘Capitalismo flexível’ descreve hoje um sistema que é mais do que uma variação sobre um velho 

tema (SENNETT, 2003, p. 09). 
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comporta grande parte da planta da empresa, que em seu almoxarifado da divisão solados, estoca 

bastante produtos químicos e matéria-prima fazendo com que seus trabalhadores tenham contato, 

através da circulação do ar, com estes produtos armazenados. Este setor comporta também 

maquinários automáticos e são manuseados em grande maioria, por homens. No setor seguinte, 

com o término da injeção da sola para fabricação do calçado, este produto é passado por uma 

lavagem e pintura, em seguida vai para uma esteira para retoques. Esta divisão de trabalho, na 

etapa final é composta, em maioria, por mulheres, uma vez que, o contato com os produtos 

químicos é amenizado, ainda que se mantenha uma grande concentração de solvente, no qual, as 

trabalhadoras se queixam de enjoos e dores de cabeça, como informam algumas trabalhadoras 

chão de fábrica: 

 

E: E desde que você chegou você faz essa função? Ou você fazia outras coisas? 

T: Não. Logo quando eu cheguei, eu passava cola, porque eu era de montagem. Só que 

eu não me dava bem com a cola e, na montagem, era a única função que tinha, que era 

passar cola. Só que, na época, era PVC, que ela tinha um cheiro muito forte. Aí eu não 

me dava bem com a cola. 

E: Você pediu para tirar da função, ou... 

T: Aí, eles me trocaram de fábrica, porque na palmilha, onde eu to, usa PVC, mas não é 

como antes. Agora mudou, a gente usa mais uma cola, mas sem cheiro. 

E: Como foi a gestação? 

T: Assim, no começo, quando eu engravidei da menina, eu trabalhava com cola. Mas era 

cola branca, ela não atingia muito. Só que eu comecei a sentir muito sono, lá, na época, a 

gente usava... Tava na época do que tinha salto. Não era palmilha, era salto. Aí eles 

começaram a usar solvente e de longe eu sentia o cheiro do solvente e enjoava. Aí eu 

começava a vomitar. Aí ela foi e me tirou das atividades e me deixou só sentada, eu 

colocava etiqueta, assim.  

E: Mesmo você vomitando, passando mal do solvente, mas você tinha que está lá? 

T: Embora eu tivesse que deixar a esteira só, né, porque era no começo, de 3 pra 4 meses 

que eu me senti enjoada. Aí era a época que eu passava cola, aí eu deixava a esteira só. 

Aí quando eu chegava o auxiliar tava no meu canto. 

(Trabalhadora, serviços gerais - carimbadora da Dakota Russas há 08 anos. Entrou 

na fábrica como deficiente física). 

 

 

E: Aí hoje, no dia a dia, o que você desenvolve lá? 

T: É, eu to na limpação de sola, né, limpando sola. 

Tirando a sujeira, pra outro passar a cola depois. 

E: E você gosta do que você faz? 

T: Mulher, é solvente, é prime, é tudo. Tem um mais forte lá... 

E: Ah, são produtos químicos, né? 

T: É, eu trabalho com isso aí. Minha irmã, tem horas… e tem dia que eu saio com meu 

estômago doendo e meus olho vermelho de um produto. Eu acho que é isso que tu falou. 

Não, não é o prime não, é outro mais forte. (se referindo a outra trabalhadora que 

estava ao lado) 

E: Mas eles te dão algum equipamento? 

T: Dão. A gente trabalha com máscara, com luva. 

E: E é suficiente? 
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T: Mulher, aquela máscara, pra mim entra tudo, porque eu sinto tudo. Eu sinto todo o 

fedor que tem. Tem hora que eu tapo a respiração mesmo, porque é muito forte, chega 

sobe e entra, aí eu tapo a respiração pra eu não sentir aquilo ali. Mas sabia que ofende a 

gente, mesmo você tapando a respiração, mesmo abafado. Aí quando eu tapo, que 

quando passa… o pior, é que tem uma esteira, que eu acho que aquela esteira não era pra 

tá do nosso lado, era pra ser a última esteira. Que é uma esteira que passa lá, que 

botaram lá pro nosso lado, que vem o cheiro da cola, vem tudo pra nóis. O nosso 

solvente não fede nem o tanto daquela cola. Mulher, o cheiro, no começo, era um cheiro 

de chiclete. Bichinha, depois desse cheiro de chiclete vem um fedor tão grande que você 

fica em tempo de morrer sufocada do fedor da cola. 

E: E todo mundo fica trabalhando?  

T: E todo mundo fica, não acha bom não, viu. Nós já reclamemo e vamo reclamar de 

novo pra técnica de segurança, porque, mulher é muito forte. 

E: E quando reclama não houve nada? 

T: Não. E tem um ventilador lá, que tem um rapaz. Mulher, que esse ventilador é pra tá 

ligado. Se não for pra ele, é pra tá pras outras esteira, pro pessoal… ou parar de frente do 

produto que é pra poder espaiá, sair. E o menino fecha e o gerente vai lá, e a contra 

mestre vai lá, e muita gente vai lá e ele… o menino é ruim, viu, é abrindo e ele 

desligando.  

E: e o pessoal que trabalha nesse setor com a cola, nunca fez nenhuma consulta, 

tem alguma consequência na saúde? 

T: Mulher, tem gente lá que já passou mal mesmo devido a esse fedor. E a gente, tem um 

tempo aí que a gente faz, tira sangue, faz uns exames pra saber se tá com algum 

poblema. De tempo em tempo a gente faz esses exames, como os exame de ouvido, né, 

que em tempo em tempo a gente faz esses exames. É o mesmo jeito desse da cola.  

(Trabalhadora do setor de solados. Era do setor de calçados, mas foi readaptada 

depois que adquiriu uma limitação física). 

 

 

E: E as pessoas desenvolveram alguma alergia, um problema por estarem 

manuseando esse produto químico ou não? 

T: Não, só as colega que fizeram uns exame de sangue, aí o médico disse que o produto 

tava no sangue da pessoa. Só que não mudaram não, continuou a mesma coisa, os 

mesmo produto, os mesmo material. 

(Ex-trabalhadora da Dakota, setor de solados do turno noturno). 

 

 Esta é uma questão que ilustra as condições de trabalho de quem exerce sua função no 

setor de solados. Segundo as trabalhadoras, as funções em si não são pesadas, mas o contato com 

os produtos químicos traz sequelas para a saúde destas. Com essa temática da saúde do 

trabalhador e as condições de trabalho, é importante informar que o capítulo seguinte 

desenvolverá com mais vagar estes temas. Aqui, apenas foi exposto as questões próprias do setor 

da produção de solados e os produtos químicos tiveram seu impacto no desenvolvimento desta 

produção. Portanto, finalizado esta etapa de produção da sola, o produto é distribuído para se 

iniciar a segunda etapa de montagem e costura do sapato, no setor de calçados. Essa distribuição 

é feita a partir do modelo e tamanho para as unidades da empresa no estado, conforme solicitado 

pedido na central, no Rio Grande do Sul. 
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Importante atentar para uma observação pertinente: a desconcentração ou 

desterritorialização da Dakota do estado do Sul para a região nordeste, não leva, necessariamente 

a descentralização na tomada de decisão da empresa. “A Dakota ainda guarda fortes laços com o 

Rio Grande do Sul. Lá ainda está concentrado a matriz nacional e, sobretudo, onde se inicia, 

através do repasse das demandas e da elaboração do “design” do produto. Assim, a unidade de 

Russas não define sobre o que, quando e como produzir” Pereira Jr. (2010). O controle que 

Russas detêm é quanto ao desenvolvimento das áreas, ritmos de produção que começa no setor da 

programação. Detalhes e limites deste controle é relatado por uma ex-funcionária do setor de 

programação da unidade Russas: 

 

T: Apareceu uma outra oportunidade no setor da programação, e como eu já tinha feito 

esse outro teste, então eles já me chamaram, porque eu também tinha me destacado, 

então eles já me chamaram e aí eu comecei a trabalhar na programação. Aí o que é essa 

programação? É o setor que recebe os pedidos e lá eles vão detalhar por linha e por 

modelo e vai dividir pras fábricas, porque lá... eu não sei exatamente hoje quantas 

fábricas têm hoje, mas na época que eu trabalhava lá tinha 14 fábricas. 

E: Hoje tem 12. 

T: Pronto, lá era 14. Então tinha que ser distinguido, o gerente da programação ele 

dividia, uma das funções dele era dividir cada linha por fábrica. Eu imprimia aqueles 

código de barra de acordo com as linha e os modelo, pra fazer a distribuição nas fábrica.  

E: Ficava muito concentrado em Fortaleza, essa produção? 

T: Não, porque essa parte aí pra onde ia aí eu não... 

E: Vocês não tinham controle? 

T: Isso aí já não era a parte da gente, isso era a parte da vendas e compras. 

E: Então, esse setor que você foi, que é o setor da programação, na verdade, se ele 

não funciona, a fábrica não funciona? 

T: Não, porque ele é a base. 

E: Ele é o que pensa a estrutura, a divisão do dia seguinte. Amanhã o que vai 

acontecer, onde vai para cada lugar, pra cada linha, pra cada fábrica. E isso é 

pensado e aí tem o gerente de produção? Esse gerente assina, assume a 

responsabilidade, como é? O chefe, o setor de produção... 

T: Não, tinha o gerente da programação, que uma das funções era olhar, por exemplo, ia 

lá no almoxarifado, porque ele sabia... porque, assim, era muito detalhado. Tipo assim, 

saia uma linha, então ele tinha uma planilha dizendo o que ele precisava pra fazer aquela 

linha, qual o tipo de material que precisava. Então, assim, o gerente da programação ia lá 

no almoxarifado pra saber se tinha todo aquele material, se não tinha o que tava faltando, 

tava faltando por quê? Quando ia chegar, se já tinha feito o pedido, não tinha feito o 

pedido pro pessoal do almoxarifado. Então, tinha que ter todo esse controle. 

E: Ele só colocava aquele modelo na esteira quando ele certificava se aquilo tudo 

já... 

T: Não necessariamente, porque não era ele que dizia que... 

E: Se ia produzir ou não? 

T: Não, não era ele que dizia. A gente programava, fazia a programação. Mas, assim, 

tinha que ver, porque cada pedido tinha data de entrega. 

E: Ahh, vocês trabalham com datas. 

T: Sim. 

E: A planilha vinha de onde? 
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T: A gente que tirava. O Rio Grande do Sul faz a parte da compra, essas coisas assim, 

eles colocavam, tem um programa no computador que aí dá pra tirar o modelo por linha, 

por modelo, por tudo, assim, aí ele tira. São várias planilhas que a gente pode tirar, tanto 

a parte de material, como a parte de modelo, como a parte de entrega, a parte de 

recebimento, tudo dá pra tirar da programação. 

T: Ela fabrica de acordo com o que tem de pedido feito. Tem a planilha que é preenchida 

lá no Rio Grande do Sul, que é da parte das vendas, né. E de acordo com essa planilha 

que é preenchida lá, a gente tem acesso aqui. Vamo supor, eu coloco aqui o modelo 

F8020, aí eu quero saber o que eu tenho vendido da F8020, ela tá em qual linha? Ela tá 

em qual fábrica? Na fábrica 1. Então, eu vou olhar aqui, aí eu coloco lá no sistema: 

vendas da F8020, aí coloco a F8020 aqui e aí aparece todas as vendas daquilo ali e a data 

de entrega. Aí de acordo, geralmente, eles trabalham com a data de entrega, pra não 

atrasar a entrega.  

E: Você entrava mais cedo do que os trabalhadores, tipo, para poder fazer esse 

serviço anterior? 

T: Não, porque assim, a gente nunca programava... é porque eu não to lembrando se a 

gente programava pra semana... mas todo dia a gente programava. 

E: Mas nunca você estava programando hoje o dia de amanhã, você estava 

programando um dia mais lá na frente, né? 

T: Era. 

T: Ele pegava, chegava de manhã lá, o gerente da programação, chegava de manhã aí ele 

ia olhar as vendas, aí depois ele chamava os menino (auxiliar da programação). Eu me 

sentava perto dele, aí ele pegava e dizia...programar, vamo supor, da linha tal, daqui... 

porque ele já ia tirar uma planilha que tava dizendo as venda tudim. Aí ele ia dizer assim 

“ta qui, da linha tal”... porque lá a gente trabalhava tipo por meta. Todo dia você tinha 

que produzir 1200 par da linha F8020, 1500 da linha 9060, era dessa forma. Aí ele 

pegava e colocava assim “fábrica 1” aí colocava “8020”, aí a linha 8020, aí pegava e 

colocava “você vai colocar no modelo tal você vai programar tanto e do modelo tal você 

vai programar tanto”. Aí de acordo com essa planilha que ele fazia no papel fazia na mão 

mesmo. 

E: Ele programava pela quantidade que ele tinha? 

T: Era. Aí ia programando por linha e por modelo. Ele dizia pros meninos quanto era pra 

programar. Aí o menino voltava pra mesa dele e aí ele ia pegar cada modelo daquele ali 

e ia programar e tirar os relatório que precisava tirar daquelas linha e daqueles modelo 

lá, depois ia fazer a distribuição. Mas, por exemplo, a gente começava programar os de 

manhã, mas só conseguia entregar tudo geralmente no final do dia, pra no outro dia eles 

começarem a dar uma olhada. A gente pegava todo o relatório, aí mandava relatório pra 

expedição, aí mandava relatório pro almoxarifado, pra já ir separando o material daquilo. 

Aí cada canto que ele passava eles tinham um tique, assim, era um bichinho assim que ia 

dizendo a linha, o modelo e tudo, e aqui tinha tipo uma planilha dizendo qual era a 

quantidade por cada numeração, um 34, dois 35, três 36, três 37, quatro 38. Aí tinha tipo 

uma planilhazinha assim, o talão, que é chamado de talão. Aí cada canto que ia tinha 

esse talão. Aí ia pra parte das palmilha, qual era as palmilha que ia precisar... então, era 

divido, ia pro corte, ia pra costura, ia pra montagem. Aí, vamo supor, chegou o talão 

aqui no corte, aí bem aqui por último esse tique aqui tirava. Aí produziu isso aqui, fez o 

corte disso aqui, ele pegava, tirava isso aqui e guardava. Aí quando chegava na costura, 

terminou de costurar isso aqui, então ele tirava o tiquezim e guardava na costura, a 

contra mestre ou a gerente guardava. Por que ele fazia isso? Porque quando era no final 

do dia eles iam ter que somar a produção, pra saber se foi tirado a produção. Aí essa 

produção voltava lá pra programação, porque a gente ia fechar as fábrica. Aí vamo 

supor, a sua fábrica era pra fechar hoje 1500 pares, a costura, então a gente ia passar os 

tique, porque os tique tinha um código de barra, pra ver se tava sendo tirado. Aí tinha 

uma máquina lá e aí a gente pegava e passava esses tique e aparecia no sistema, pra ver 

se tinha tirado ou não os 1500 pares. As vezes passava, 1501, 1502, mas aí como não 

podia tirar um par, aí tinha que passar isso aí.  
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T: a gente tinha que ter esse controle, pra saber desde a parte da costura, a parte do corte, 

pra saber se realmente tão batendo a meta, porque tinha aquela meta pra bater. Aí 

quando não batia meta, aí era aquela coisa “por que não bateu?” num sei o que, num sei 

o que. 

E: Então, aí quando não batia a meta? 

T: Aí tinha que saber por que não foi batido a meta e tudo. Mas, geralmente batia. Aí 

tinha que ver se era falta de material, porque alguém coisa tinha acontecido, né, ou o que 

é que tava faltando? Aí o gerente as vezes ele ia pra procurar saber, porque se ele não 

fosse procurar saber tinha os supervisores que eles vinham cobrar, aí eles iam pra cima 

do gerente, pra saber por que é que não tinha tido a produção. 

(Ex-trabalhadora da Dakota. Iniciou com a função de serviços gerais (fechadora de 

talão, realizar conferência), passou para o setor de programação e setor pessoal da 

empresa). 

 

Este detalhamento das funções do setor de programação além de constatar os limites e 

controles de tal setor. Serve e muito para desenhar, na mente de quem não vivencia o cotidiano 

do setor fabril calçadista, um pouco do passo a passo das técnicas e do controle de onde se 

programa e organiza a demanda, controla informações junto à matriz, no Sul; dá ritmo à esteira e 

sobretudo, garante atendimento ao cliente na qualidade e tempo exigido. A inovação tecnológica 

por trás deste tempo e percurso de produção é colocada em evidência quando no período dos 

últimos cincos anos, é possível constatar aquilo que era feito, a partir do controle de uma planilha 

ligada à central, na qual o gerente de programação conseguia movimentar todas as esteiras de 

produção no ritmo e velocidade desejada em simulações feitas à mão. Hoje, em relatos recentes 

tanto de quem saiu e diz que soube das mudanças ocorridas no setor, quanto de quem pesquisa e 

estuda o ramo calçadista, é nítido perceber que houveram avanços, incremento tecnológico 

também no controle e apropriação das formas de produção. Senão vejamos o que diz a 

pesquisadora e médica da Universidade Federal do Ceará (UFC) – Raquel Rigotto (em um 

Seminário realizado em Fortaleza, sobre os 30 anos de “Mudancismo no Ceará, em setembro de 

2017 pelo mandato do então deputado estadual Renato Roseno), ao estudar as formas de 

adoecimento através das mudanças produtivas no setor calçadista, a pesquisadora constata um 

índice elevado de produtividade que atinge tanto o peão chão de fábrica, quanto as formas de 

controle e pressão sobre a gerência, assim como o aperfeiçoamento deste controle junto à matriz 

da empresa: “muita produtividade intensa, lotes, metas, chip que permite, no Sul, saberem a 

quantidade  de sapatos e o detalhamento de tal modelo. Controle restrito da produtividade 

imposta aos trabalhadores e gerência”. Ou seja, aquilo que o gerente de programação fazia à mão, 

em 2012, é feito hoje de maneira automática. A produção passa a ser mais dividida ainda, onde 

todas as funções nas esteiras de produção são informadas, muito antes de finalizar todas as etapas 
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daquelas esteiras. Ao final de toda esteira, de acordo com o controle dos gerentes e equipes, estas 

informações digitadas em tempo real, no momento exato que finaliza tal função. 

 Já na divisão de calçados, esta unidade é compartilhada em pequenas fábricas (esteiras) 

que ficam responsáveis por tipos determinados de calçados. A jornada de trabalho tem turno 

único das 07 às 17h. Vê-se que o trabalho é feito numa jornada de 09 horas, diariamente. A 

maioria deste setor são mulheres e concentra nesta divisão mais que 50% dos trabalhadores. Em 

2015, a Dakota Russas totalizou um número de 4200 trabalhadores e de lá para cá vem, 

gradativamente, reduzindo seu quadro. Estagnou no quantitativo de 3800, mas tem passado por 

outras demissões, recentemente. Sem dados mais precisos, uma vez que a empresa não se 

mostrou disposta a conceder entrevista de campo, tampouco dados secundários, os próprios 

trabalhadores informam que o quadro de funcionários reduziu e oscila entre 3500 a 3800 

empregados. As funções de acabamento na costura e cuidado na produção são desenvolvidas por 

mulheres, por uma justificativa da empresa de que estas têm mais paciência e trato com o 

calçado. Depois de produzido o calçado, o mesmo passa pela distribuição dos tamanhos e 

modelos. Em seguida são embalados em caixas, finalizando assim o processo produtivo.  Em 

seguida passa pelo setor de expedição que, assim como os demais, é controlado pelo setor de 

programação.  

A partir da expedição, os produtos são liberados em caminhões e seguirão os destinos 

mais apontados: Sudeste, Sul do Brasil e países como México, EUA, Chile, Colômbia, Peru, 

enfim, bastante presente em toda a América. Estes países absorvem, em média, 8% da produção 

total da Dakota que atuam no mercado internacional com outras marcas irmãs (Kolosch, Tanara). 

No Ceará, o consumo dos produtos Dakota, são apenas de 5% e, os 87% restantes ficam em 

regiões como Sul, Sudeste e Minas gerais, segundo Pereira Júnior, (2010).  

A Dakota trabalha com uma diversidade de linhas de produtos. Com alternâncias em 

determinadas estações do ano, seguindo uma tendência de mercado. Chega a trabalhar com uma 

carta para os clientes, em até 100 a 150 linhas de calçados entre 10 a 12 modelos variados, que 

entram em ação a partir da demanda solicitada, em sistema “Just in time”, a Dakota só produz o 

que lhe é demandado. Poucas vezes, produziu-se sem destino certo, como relata a entrevistada do 

setor de programação:  

 
T: Só que tem que tomar muito cuidado porque você tem que ter de acordo com o 

cliente... não é de acordo com o cliente, tem uns cliente que tem preferência. Mas é 
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porque, tipo assim, teve uma época aí que eles tavam produzindo extra, antecipando. 

Mas, geralmente, eles só programas de acordo com o que é vendido. 

E: Já tá vendido, já tá direcionado. 

T: É. Tá lá na expedição, fechou, aquilo ali já é daquele cliente ali. 

E: Então geralmente não fica em um depósito esperando? 

T: Mas, assim, teve uma época aí que teve uma baixa assim e eles fabricaram vários 

pronta entrega e ficou parado lá, ave Maria, era a fábrica todinha assim com sapato e não 

tinha venda. 

E: Isso foi em que período, tu lembras? 

T: Vish, lembro não, foi quase perto de eu sair. 2010, mais ou menos.  

(Ex-trabalhadora da Dakota. Iniciou com a função de serviços gerais (fechadora de 

talão: realizar conferência por número e quantidade), passou para o setor de 

programação e depois setor pessoal da empresa). 

 

Com relação aos impactos já mencionados, outros se refazem na ordem de consolidação 

da empresa no município. A Dakota carrega, em si, uma relação com outros empreendimentos 

prestadores de serviços diretos ou indiretos das funções da empresa e/ou as necessidades dos 

trabalhadores; a começar pelo comércio em volta da fábrica, sobretudo, em dias de pagamento de 

quinzena. É comum encontrar uma feira improvisada: vendedores ambulantes, barracas e 

mototaxistas se concentram na entrada da fábrica, em dias de pagamentos. Esse impulso na 

economia informal, assim como a atração de outras empresas que prestem serviços direcionados 

à Dakota foram percebidos seus impactos na dinâmica desses empreendimentos. Empresas em 

um processo em cadeia chegaram ao município de Russas para prestar serviços diretamente à 

Dakota, a exemplo:  

“podemos identificar a presença da Wilaplast e da Lukri como bons exemplos de 

fábricas fornecedoras que seguiram o movimento feito pela Dakota. Elas já eram 

responsáveis por parte do processo produtivo de calçados das unidades da Dakota no Rio 

Grande do Sul no início da década de 1990 e com a mudança da grande unidade 

produtiva, acompanharam o deslocamento da empresa contratante”. (Alencar, 2015) 

 

Essas empresas produtoras de palmilhas, saltos, solas atendiam diretamente a demanda da 

Dakota. Porém, essas atividades produtivas não se desenvolveram como esperado. Hoje, parte do 

que elas produziam, é feito na própria Dakota; embora, ainda existam no município três empresas 

prestadoras de serviços à fábrica gaúcha. A viação russana, empresa antiga no município, 

disponibiliza em torno de 20 ônibus para realizar o translado dos trabalhadores com destino a 

zona rural e municípios vizinhos. As outras duas atendem uma demanda da Dakota, com 

palmilha e derivados de plásticos, pouco participativa enquanto peças nesse xadrez. No entanto, 

as relações empresariais entre seus donos acontecem de maneira protecionista uma a outra.  
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Quanto aos demais trabalhadores que não utilizam as rotas da empresa; estes movimentam 

a paisagem em torno da fábrica dispersando-se em um momento efêmero, num piscar de olhos se 

povoam em concentração na entrada e se deslocam, desconcentrando na saída, pessoas em 

diversos formas de transporte (bicicleta, moto, carros, ônibus ou a pé). Uma paisagem típica do 

imaginário nordestino entra em xeque com o aglomerado dos grandes centros urbanos; provando 

que “os sinos dobram a esquina adiante”, Zeca Baleiro (2005), feito “vida de gado”; expressa na 

melodia de Zé Ramalho (1979), Arantes (1997) e Gil (1982), “aqueles que fazem parte dessa 

massa, de tanto ter que caminhar, de dar muito mais que receber”; fazem do seu “amanhã, apesar 

de hoje”, uma profecia de fé, pois “a fé não costuma faiá”. E assim, na concretude do “modo 

capitalista de pensar” e ser, (Martins, 1982), se faz e refaz mais um dia, em que os “Sinos”, em 

solo russano, se dobram ao capital.  
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4. OS SENTIDOS E EXPERIÊNCIAS DO TRABALHO NA VIDA DAS MULHERES 

NA DAKOTA UNIDADE RUSSAS – CE. 

“O elemento popular ‘sente’, mas nem sempre compreende e sabe; o 

elemento intelectual “sabe”, mas nem sempre compreende e 

especialmente sente.” 

Gramsci 

 

As mudanças políticas e organizativas no processo produtivo, em destaque: a) novas 

técnicas de produção com incremento da tecnologia como aperfeiçoamento da força produtiva; b) 

mesclagem de elementos dos diferentes processos produtivos (fordismo/taylorismo e toyotismo); 

c) incremento de maior contingente da força de trabalho feminino; d) retirada dos direitos 

trabalhistas, mediante reformas realizadas que marcam um retrocesso na legislação; e) sindicatos 

institucionalizados; f) doenças ocasionadas pelo aumento do ritmo de trabalho, dentre outras; são 

mudanças estruturais nos processos de trabalho que acarretam uma dupla exploração da força de 

trabalho, sobretudo feminina, das quais, as trabalhadoras russanas estão embutidas na lógica 

mencionada. Cabe-nos, agora, compreender de que modo essas mulheres absorvem essas 

mudanças, seja nas condições de trabalho, e/ou no impacto destas em suas vidas. Pois, através 

desse contexto passa a ser analisado, o capítulo em questão: Os sentidos e experiências do 

trabalho na vida das mulheres da Dakota – Russas. As quais entram no mundo fabril carimbadas 

pelo processo de reestruturação produtiva; mas antes, é preciso que façamos um debate 

conceitual a respeito da categoria trabalho.  

O trabalho17aparece sob prismas; basta observarmos qual sentido e significado de cada 

etapa histórica a partir da necessidade do momento. Para tanto, dentro de uma vertente 

                                                 
17Trabalho: do latim tripalium, tripálio, designando instrumento de tortura composto de três estacas, ao qual 

era submetido o condenado, quando não empalado numa delas e ali deixado até morrer. Empalar é espetar 

pelo ânus, suplício comum na Antiguidade, para o qual a crucifixão romana foi um avanço. A etimologia 

latina formou-se a partir do prefixo tri, três, e palus estaca, poste, mourão. O étimo serviu de base à 

vinculação do trabalho e sofrimento, coerente com a condenação dos três personagens envolvidos no pecado 

original, que receberam penas diferenciadas: a serpente há de rastejar sobre a terra durante toda sua 

existência; a mulher há de se sentir atraída pelo marido, ele dominá-la e ela sofre nos partos; o homem, 

ganhar o pão com o suor do rosto até que voltasse à terra de onde foi tirado. Como se vê. Jeová foi mesmo 

durão. Nem férias, nem licença-prêmio, nem auxílio-maternidade e muito menos possibilidade de recurso a 

outros tribunais. (...) A ideia do trabalho como sofrimento, porém, não estava presente na etimologia latina, 

vez que o verbo trabalhar era laborare; e trabalho, labor. No italiano predominou este sentido, de que são 

amostras as palavras lavorare e lavaro. No frânces travail, ao contrário, a vertente é a mesma do português. 

(...)O Dia do Trabalho é comemorado em quase todos os países industrializados. A data remonta a um 

episódio trágico, ocorrido em Chicago, entre os dias primeiro e quarto de maio de 1886, quando a polícia 

matou diversos operários que protestavam por melhores condições de trabalho. Oito anarquistas foram 
presos e condenados à morte, um dos quais se suicidou e quatro foram enforcados. Três, porém, foram 

absolvidos. A consciência americana e a opinião pública não suportariam celebrar o trabalho em data tão 
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marxista, a que parece mais justificável e contundente à luz do tempo, a categoria trabalho é, 

para os clássicos ou contemporâneos autores, aquilo que funda, socialmente, o homem. A 

centralidade do trabalho que constitui estruturalmente o ser social é para Marx, um 

pressuposto balisar; pois, independente de qualquer forma de sociedade, o trabalho é, em 

valor de uso, uma condição de existência do homem e a mediação deste e de seu meio (a 

natureza). É por este motivo que Lukács afirmava que Marx tinha razão: O trabalho é a 

categoria fundante do ser social. É antes de mais nada, em termos genéticos, o ponto de 

partida da humanização do homem, do refinamento das suas faculdades, processo do qual não 

se deve esquecer o domínio sobre si mesmo. (Lukács, 1979, 87).  

Dessa maneira, Marx, a partir de uma constatação ontológica elementar, trata o trabalho 

como resultado de: 

 

(...) um processo entre o homem e a Natureza, um processo em que o homem, por sua 

própria ação, media, regula e controla seu metabolismo com a natureza. Ele mesmo se 

defronta com a matéria natural como uma força natural. Ele põe em movimento as forças 

naturais pertencentes à sua corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de se 

apropriar da matéria natural numa forma útil para sua própria vida. Ao atuar, por meio 

desse movimento, sobre a natureza externa a ele e ao modifícá-la, ele modifica, ao 

mesmo tempo, sua própria natureza. Ele desenvolve as potências nela adormecidas e 

sujeita o jogo de suas forças a seu próprio domínio. Não se trata aqui das primeiras 

formas instintivas, animais, de trabalho. (Marx, 1988, vol.142)  

 

Com isso, o trabalho, numa perspectiva ontológica, é uma atividade, essencialmente, 

humana e vital; transformadora da sociedade, ao atender as necessidades do ser social. É a partir 

dessa relação direta entre homem e natureza que podemos atribuir o significado de “posição 

teleológica primária”, ou seja, o próprio sentido originário do trabalho que tem como atributo o 

estatuto ontológico fundante (Nogueira, 2006).  

O trabalho como ponto de partida, é a base para todo o desenvolvimento humano e 

elemento fundamental para os homens, pois o trabalho é a atividade por meio da qual estes 

homens produzem valores de uso necessários à manutenção de sua própria existência, 

satisfazendo necessidades que vão do estômago à fantasia, como frisa Marx, em O Capital. 

O trabalho como um instrumento histórico e social através da relação homem e natureza 

transformando ambos no sentido de absorver as experiências e potencializar as ações 

                                                                                                                                                              
sinistra. Nos EUA, o Dia do Trabalho é, desde 1894, comemorado na primeira segunda-feira de setembro. 

(...)(Extraído de SILVA, Deonísio da. A Vida Íntima das Palavras: origens e curiosidades da língua 

portuguesa. São Paulo: Arx,2002).  
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modificando assim o meio social e a si próprio é posto por Lima e Jimenez, sob o prisma do 

desenvolvimento humano e social: 

 

Na medida em que o ser social se reproduz no trabalho, satisfaz as suas carências e, 

dessa forma, constrói novas necessidades, organizadas em complexos, como a educação, 

a arte, a ciência, dentre outros. Nesse sentido, ao criar um machado como instrumento de 

trabalho, o homem dedicará uma menor quantidade de tempo ao esforço físico de cortar 

carne ou lenha e, assim, aumentará o tempo para desempenhar outras atividades sociais 

(educar, dançar, conhecer, pintar, estudar, entre outras), constituindo, assim, um 

processo de autoconstrução humana, da contemplação das infinitas possibilidades do ser 

social, desencadeadas pelo trabalho. Contudo, precisamos nos aproximar da 

compreensão devida entre o trabalho e os complexos sociais dele advindos.  

Dessa maneira e, para não cairmos em qualquer hipótese mecanicista, devemos enfatizar 

que nem toda atividade humana é trabalho. Porém, toda ação humana guarda em si uma 

síntese entre a causalidade18 e a teleologia19, inaugurada no trabalho, sendo este, 

portanto, a protoforma estruturante de toda a atividade humana, relacionada a um por 

teleológico do sujeito perante o objeto. 

Na verdade, Lukács (2010) constata que o trabalho é um complexo no qual se fundam 

novos complexos, engendrando uma relação destes com aquele, de dependência 

ontológica – todos advêm do trabalho –, e de autonomia relativa em que cada um possui 

suas especificidades distintas do trabalho, não se identificam com o trabalho, ao mesmo 

tempo em que não se realizam de forma absolutamente independente deste ato. 

(LUKÁCS, 2010; LIMA; JIMENEZ, 2011).   

 

Os autores chamam atenção no sentido das complexidades advindas do trabalho.  O não 

se identificar com o trabalho; não leva, necessariamente, o homem a ser independente dele. Neste 

sentido, o homem “livre como um pássaro”, vê-se obrigado a trabalhar, submetendo-se às 

condições de empregos e salários, muitas vezes subumanas. A dicotomia entre Trabalho e Capital 

é discutida por Ístvan Mészáros, em posição que o trabalho se curva ao Capital, quando o 

processo de alienação distancia do trabalhador, o produto que ele produz. 

Ainda na lista amparada, na perspectiva marxista, outro autor desenvolve o conceito da 

categoria trabalho nas sociedades não capitalistas:  

 

[...] o trabalho, em alguma forma específica, permanece sempre como base de qualquer 

forma de sociabilidade. De modo que a superação de algum modo de produção, não 

importando como esta se concretize, implicará, sempre, como seu pressuposto, uma 

mudança na forma do trabalho. No caso concreto da superação do capitalismo em 

direção ao comunismo, a forma do trabalho que se constituirá na base material para esta 

nova sociabilidade é denominada por Marx trabalho associado. Uma forma de trabalho 

que se caracteriza por ser livre, consciente, coletiva e universal (TONET, 2012, p. 52).  

 

                                                 
18Causalidade se refere a toda substancia livre do domínio subjetivo.   
19 Do grego, telos = finalidade, e logia = estudo. Seria o estudo da finalidade, ou a ciência das intenções que movem 

um propósito.   
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No entanto, não é sobre o sentido do trabalho em sociedades não capitalistas que o 

trabalho ganhou expressão e importância. Nas sociedades capitalistas, o trabalho possui o caráter 

de mercadoria, força de trabalho. Sob os comandos do capital, o trabalho foi transformado em 

mercadorias, e processo de acumulação. Para Ricardo Antunes, sociólogo contemporâneo, 

reafirma a tese do trabalho como a centralidade, categoria fundante em contraposição aqueles que 

diziam ser o fim do trabalho, da história; Antunes reafirma o sentido do trabalho como centro da 

sociedade nos dias de hoje. O sentido do trabalho é estabelecido a partir das relações de produção 

da classe-que-vive-do-trabalho, na perspectiva de um olhar global, os trabalhadores da China, 

Ásia e América Latina constatam o trabalho como categoria estruturante, nas relações do mundo 

moderno e processos de exploração, ainda que se configure, de certo modo, como elemento de 

exclusão, assim relembra Carvalho (2016). Em verdade, nesta civilização mundializada do 

capital, nos marcos da tecnologização da ciência, o trabalho vem deixando de ser elemento de 

inclusão subordinada, passando a fator de exclusões e inclusões precárias, no fio da navalha do 

capital e dos neocolonialismos.  

As relações sociais no capitalismo, determinam o sentido do trabalho para o trabalhador 

através do seu salário e não o conteúdo ou a significação social da sua atividade. O fenômeno da 

reestruturação produtiva, à flexibilização dos processos e do conteúdo do trabalho, o aumentando 

as cargas de trabalho e, consequentemente, o desgaste do trabalhador, impacta no significado que 

este imprime da experiência no mundo do trabalho. 

O estudo a respeito das alterações no mundo do trabalho e suas conseqüências para a 

classe trabalhadora, através do fenômeno da Reestruturação Produtiva, nos remete 

necessariamente a compreender a força de trabalho feminino no universo fabril. Isso é um reflexo 

da tendência assinalada por Stuppini: uma “[...] mudança na estrutura produtiva e no mercado de 

trabalho, possibilitou também a incorporação e o aumento da exploração da força de trabalho das 

mulheres [...]” (apud Antunes, 2000, p. 53). Em meio a essas transformações econômicas, as 

mulheres conseguem entrar neste mercado, passando da condição de personagem da reprodução 

do Capital para sujeitos inseridos na produção, gerando, portanto, a dicotomia entre o público e o 

privado, o novo e o velho no mundo da fábrica. A relação mulher x mercado de trabalho imprime 

um sentido de exploração ao trabalho, sobretudo se esta for operária de chão de fábrica. Se a 

classe operária, como todo, está submetida a formas de exploração intensa e alienação do 

trabalho, podemos imaginar qual grau de exploração sentem no trabalho as mulheres do 



69 

 

município de Russas e de outras cidades interioranas da região. Nesse sentido, Bruschini ressalta 

que: 

 

 “[...] participação no mercado de trabalho caracteriza uma maior exploração da mão de 

obra feminina. Contrariando, assim, a ideia de que a raiz da subordinação da mulher 

estava na sua exclusão do mundo da produção” (apud Antunes, 2000, p. 54). 

 

Essa faceta, do aumento expressivo do contingente da força de trabalho feminina, integra 

as recentes transformações no mundo do trabalho. Os sentidos do trabalho para as mulheres 

trabalhadoras russanas é o da materialidade, da sobrevivência da família. “O sustentar os filhos” 

torna-se uma tarefa que dar sentido a um trabalho perverso e doloroso diante da submissão do 

mundo fabril: As condições de emprego, os baixos salários, a intensidade no ritmo das funções, o 

tratamento da chefia, o controle do tempo e a rigidez no trabalho são questões que fazem as 

mulheres russanas atribuirem um peso ao trabalho, como enfadonho e descontente, pois assim 

vejamos: 

 

E: Tu me falaste assim “às vezes é bom, às vezes é ruim”, quando a gente começou 

a conversar. Aí, agora me diz assim: “tem dia que é puxado, quando é puxado até 

sonhar eu sonho”. O que você define nesses dias ruins? 

T: Porque tem dias que quando a produção tá alta, eles pega muito no pé da gente pra 

gente produzir com qualidade. Eles cobra muito qualidade. Eles querem 100%. Aí tem 

dia que eles tão lá mermo, né, pegando no pé. Aí, eles cobra muito qualidade. Aí é um 

dia que dá vontade da gente dizer assim “ah, hoje eu vou pra casa”. Eu já cheguei a dizer 

“hoje eu vou pra casa, não aguento mais”. Já cheguei o ponto de vir pra casa e dizer 

“hoje eu não vou trabalhar”. Mas aí o que vem de prioridade na minha mente é meus 

filho, aí eu disse assim “se eu faltar hoje, dia 20 meu vale vai ficar trancado. Meu vale 

ficando trancado aí atrasa tudo, né”. 

(Trabalhadora, serviços gerais - carimbadora da Dakota Russas há 08 anos. Entrou 

na fábrica como deficiente física). 

 

A fábrica de calçados Dakota unidade Russas representa essa lógica de geração de lucros 

e absorção da força de trabalho feminino, que torna o sentido do trabalho, apenas a garantia do 

sustento. A rigor, esta, implementa e constitui-se numa forma de dominação e exploração do 

coletivo das trabalhadoras, uma vez que a fábrica é composta, majoritariamente, por mulheres. 

Essa relação mulher e trabalho, e mais especificamente, do papel do contingente feminino no 

mundo da produção, em particular no Ceará, por conseguinte, retoma pistas, vias abertas por 

Hirata, que versa sobre as relações de gênero no campo da Divisão Sexual do Trabalho, pois o 

mundo do trabalho tem dois sexos e a entrada da mulher nesse mercado é sem dúvida, um 

elemento de dupla exploração:  
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[...] “a mulher trabalhadora, em geral, realiza sua atividade de trabalho duplamente, 

dentro e fora de casa, ou, se quisermos, dentro e fora da fábrica. E, ao fazê-lo, além da 

duplicidade do ato do trabalho, ela é duplamente explorada pelo capital: desde logo por 

exercer, no espaço público, seu trabalho produtivo no âmbito fabril. Mas, no universo da 

vida privada, ela consome horas decisivas no trabalho doméstico, com o que possibilita 

(ao mesmo capital) a sua reprodução, nessa esfera do trabalho não diretamente 

mercantil, em que se criam as condições indispensáveis para a reprodução da força de 

trabalho de seus maridos, filhos/as e de si própria. Sem essa esfera da reprodução não 

diretamente mercantil, as condições de reprodução do sistema de metabolismo social do 

capital estariam bastante comprometidas, se não inviabilizada” (HIRATA, 1993, p. 7) 

 

A participação do trabalho feminino nesses processos de reestruturação produtiva, 

tomando por referência empírica a Dakota Russas, é percebido uma dupla exploração dessas 

mulheres trabalhadoras: 1) no processo produtivo no interior da fábrica; 2) no processo de 

reprodução, via realização intensa do trabalho doméstico. Nessa perspectiva, a inserção das 

mulheres no mundo fabril não as deixam livres dos afazeres domésticos, pois a divisão sexual do 

trabalho deve ser compreendida no olhar da dupla jornada, sob a qual retrata a seguinte 

conceituação teórica: 

 

“As situações dos homens e das mulheres não são produtos de um destino biológico, 

mas são antes de tudo, construções sociais. Isso porque homens e mulheres são mais que 

uma coleção de indivíduos biologicamente distintos. Eles formam dois grupos sociais 

que são engajados em uma relação social específica: as relações sociais de sexo. 

Enquanto tal, as relações sociais de sexo, “como todas as relações sociais, têm uma base 

material, dada pelo trabalho, e se expressam através da divisão social do trabalho, entre 

os sexos, chamado, de forma mais concisa: divisão sexual do trabalho que é uma forma 

de divisão do trabalho social que decorre das relações sociais do sexo, sendo modulada 

histórica e socialmente. Tradicionalmente, ela confere uma designação prioritária dos 

homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva” (Kergoat, 2000; 

Gonçalves, 2006). 

 

Esses papéis sociais demarcados historicamente como mostra Kergoat e Gonçalves são 

postos à prova, quando esta última interpela o fato: 

 

“Se a mulher contemporânea é uma trabalhadora assalariada como os homens, inclusive 

inserindo-se em novos postos de trabalho (até mesmo aqueles que anteriormente eram 

reservados para os trabalhadores), repartindo a responsabilidade do sustento familiar ou 

mesmo sendo a provedora principal da família, as suas atividades domésticas não 

deveriam também sofrer uma substancial transformação da divisão sexual do trabalho”? 

(Gonçalves, 2006). 

 

Não seriam as atividades domésticas, responsabilidades de homens e mulheres, na medida 

em que o mundo do trabalho não é mais somente, masculino? Essa questão sobre a sociedade 
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industrial e a mulher no mercado de trabalho é, para Saffioti, a necessidade de visibilidade das 

questões domésticas, arraigadas à mulher como fruto da divisão social do trabalho, que deixam 

de ser reconhecidas, tão somente femininas, quando estas adentram o mercado de trabalho, pois é 

a partir dessa entrada que as questões domésticas passam a ser problemas sociais e, portanto, 

forçam o estado a dar respostas, pela via das políticas públicas. Senão vejamos: se a mulher não 

se insere no mundo do trabalho, como fazer com que a falta de creche seja um problema a ser 

resolvido pelo estado? Portanto, quanto a ausência da mulher no universo doméstico, as questões 

da família não são mais somente da família, saem da esfera privada e adentram uma seara 

pública; ou seja: passam a ser visibilizadas pelo olhar da sociedade que os transforma em 

questões sociais. Pois, nos lembra Beauvoir: “o problema da mulher sempre foi um problema dos 

homens” (O segundo sexo, 1961). A ausência da mulher na família, em função do mundo do 

trabalho, pode ser elemento de transformação política e consciência social, pelo fato desta 

carregar a dupla função. O mesmo podemos dizer da ausência da mulher no ambiente fabril; 

embora seja, o absenteísmo feminino, visto culturalmente, de maneira particularizada como uma 

questão da condição de ser mulher. Vejamos então, o que diz Saffioti: 

 

“Dentre os fatores propriamente sociais que circundam a condição da mulher, o 

problema do absenteísmo feminino ao trabalho pode ser encarado do mesmo modo. 

Fatores de ordem natural mesclam-se aqui com fatores de origem nitidamente social. 

Pesquisas realizadas evidenciam que a mulher tem mais necessidade que o homem de se 

ausentar do trabalho por motivo de doenças leves. Para agravar este problema, quando o 

homem adoece, a mulher também não comparece ao local de trabalho, pois se espera que 

permaneça no lar cuidando do marido, o mesmo ocorrendo quando adoecem os filhos. 

Tudo isto eleva o absenteísmo feminino a taxas realmente muito superiores ao 

masculino. É importante notar, contudo, que o absenteísmo não está correlacionado tão 

somente com características do organismo feminino e com as condições familiares da 

mulher”. (Saffioti, 2013).  

  

Isso posto, é mais que imprescindível analisar tais questões à luz dos sentidos e impactos 

do trabalho, na vida das mulheres trabalhadoras da Dakota russana; já que o absenteísmo no 

trabalho é visto como uma condição inerente à mulher; velando o estado e a sociedade de suas 

reais questões sociais, a exemplo: a falta de creche ou o abandono feminino, dos postos de 

trabalho, para cuidar dos filhos e da família: 

 

E: Aí quando sua filha nasceu? 

T: Aí eu passei os 3 meses, no caso, porque eu já tinha pego 1. Aí passei os 3 meses. Aí 

quando foi pra mim voltar... assim, foi aquela coisa, porque você vê que eu não tenho 

vizinho nem do lado, nem do outro, tem essa casinha aí na frente, que veio morar gente 
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agora, não tá nem com muito tempo não. E aí era muito complicado pra mim, porque eu 

queria uma pessoa pra vim pra cá, pra olhar minha filha aqui e era muito difícil. hoje em 

dia é muito difícil você encontrar uma pessoa de confiança pra você colocar dentro da 

sua casa, pra ficar com sua filha. E você vê muita coisa na televisão que dá medo. Aí eu 

consegui colocar uma pessoa, que era até da família do meu marido. Aí quando foi pra 

mim voltar... isso na época que eu tava de licença a maternidade. Aí praticamente no dia 

d'eu voltar pra trabalha, aí ela pegou e me deixou pra trás, disse que não dava mais pra 

vir. Tudo bem. Aí eu consegui rapidamente outra pessoa, só que não era de confiança, 

como eu lhe disse, que depois eu fiquei sabendo que o marido dela ficava o dia aqui. Aí 

ela morava muito longe, lá perto de Jaguaruana, aí ela tinha raiva, porque as vezes eu 

precisava, como eu lhe disse, nunca eu saía 17h em ponto, eu sempre saía 17h30. Às 

vezes, dependendo do que eu tava fazendo, como minhas coisas era muito assim, as 

vezes eu precisava chegar um pouco mais tarde, aí ela tinha raiva quando eu chegava 

aqui, porque eu chegava tarde e ela tinha que ainda ia lá pra perto de Jaguaruana e era 

perigoso. aí ela tinha raiva. Ela passou pouco tempo aqui e aí pediu pra sair. aí lá vai eu 

atrás de outra pessoa pra ficar. Então foi sempre assim nessa peleja. eu costumo muito 

dizer que a minha filha foi criada por todo mundo, menos por mim. eu digo muito isso. 

por causa disso, porque eu precisava trabalhar, meu marido trabalhava também e nunca 

tinha. 

E: E você pediu para sair? Para cuidar da filha: 

T: Sim. 

E: E foi tranquilo sair? Você perdeu direitos, negociou alguma coisa? 

T: Não. Porque eu peguei e pedi pro pessoal que era meu gerente, eu disse assim que se 

ele pudesse me ajudar eu queria que ele me demitisse, mas se ele não pudesse não tinha 

problema, porque eu ia entregar a bata (como pessoal chama lá) do mesmo jeito. Aí ele 

pegou e disse “não, o que tá acontecendo? Eu disse “não, porque não dá mais pra mim, 

por causa disso”, aí expliquei a situação da minha filha. Aí ele pegou e disse “não! 

Tenha calma. Nessa parte eu não tenho do que reclamar, ele me ajudou muito. Ele 

disse... não, teve uns dias aí que, quase uma semana, que ele deixava eu ir trabalhar só a 

tarde, de manhã eu ficava com minha filha, aí quando era a tarde eu pegava e ia deixar lá 

na casa da minha mãe e eu ia trabalhar. E eles nunca descontaram nem um real por isso. 

E: Até porque você tinha funções de confiança, dentro da empresa, não era? 

T: Pois é. Aí eles pegaram e me ajudaram. Aí quando eu disse assim “não dá mais pra 

mim, não adianta”, porque ele deu prazo pra mim pensar. Aí eu “não, não dá mais” é 

muita dor de cabeça e tudo. Eu to fazendo uma coisa aqui e eu não to gostando, não pela 

função, é porque eu tava faltando e eu não gosto de faltar, eu gosto muito de ter minhas 

responsabilidades. Eu tava faltando e eu não tava gostando daquilo ali. Aí ele pegou e 

disse “não, então tá certo”, aí ele ajeitou lá e me demitiu e eu recebi tudo o que tinha pra 

receber. 

(Ex-trabalhadora da Dakota. Iniciou com a função de serviços gerais (fechava talão 

- realizar conferência por número e quantidade), passou para o Setor de 

Programação e depois Setor de Pessoal da empresa). 

 

E: Você tem marido? Quantos filhos? 

T: Eu tenho 3. 

E: E aí eles vão pra aula de manhã, como é que é seu dia? 

T: É. O Diego vai de tarde, né e o Tales passa o dia. Aí meu marido vai trabalhar e vem 

almoçar. Eu tenho que deixar almoço feito pra ele e pro Diego, que vai estudar de tarde. 

E o tales fica com a Neide (Vizinha), quando não tem escola. 

E: Lavar a louça, varrer a casa, ninguém lhe ajuda com nada? 

T: Não. Só reclamam. [risos] 

E: E isso pra você é cansativo? 

T: É, eu acho que é muito chato. Que nem eu digo a eles, meu marido, que eu tenho uma 

colega, mas ela trabalha lá. Quando ela chega, ela vai varrendo a casa, ele vai lavando os 

prato, ele ajuda ela, né. Aí ele diz “não, mas isso aí não é coisa de homem não” eu digo 
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“é, mas não cai não”, porque dava pra eles ajudar, né. Aí as vezes o Diego ienche as 

garrafa, meu menino. Aí quando as garrafa tão tudo seca eu digo “não, as garrafa é 

problema de vocês”. Aí tem dias que não tem nenhum pingo d’água, porque eles não 

ienchem e eu deixo só pra poder eles ficar... 

(Auxiliar de Produção. Trabalha na fábrica há dez anos). 

 

Com estes depoimentos é preciso observar, primeiramente que, a revolução do segundo 

sexo ainda tarda acontecer, embora tenhamos avanços na compreensão destes papeis, estes são 

muito aquém do necessário e está arraigado à trajetória feminina. Enquanto os papeis sociais 

forem divididos entre o que é “coisa de homem” e o que não é; terá que se caminhar muito com 

intuito de não atrasar mais, esta revolução. Outro ponto que se faz pertinente é compreendermos 

que quanto menor é a função da mulher, mais opressão e exploração ela encontra pelo caminho. 

No caso da primeira entrevista, se a trabalhadora fosse operária de chão de fábrica, a empresa não 

esperaria uma semana para ela resolver e enquanto isso, trabalhar só um turno. Esta sentiria o 

peso da maternidade junto com o gosto amargo da demissão, dentro das primeiras 24 horas. Na 

medida em que a trabalhadora exercia uma função mais confiável na empresa, o fato de ser 

mulher e estar inserida no mundo do trabalho foi suavizado pelo chefe; mas é importante dizer 

que foi suavizado, não apenas pelo fato do seu chefe compreender as dificuldades da mulher mãe 

no mercado, e sim, pelas funções que a mesma exercia – confiança na empresa. No que toca a 

mulher, além dos números de ausência no trabalho não lhes ser favorável, estas carregam consigo 

a culpa da ausência, torna o problema uma questão individual e intransponível, privatiza-o em 

seu ambiente doméstico e resolve a questão pelo peso do desemprego e afastamento do mundo do 

trabalho, porém não se livra da dominação masculina construída socialmente. 

A chegada da fábrica na cidade de Russas traz para o contingente feminino, o fenômeno 

da dupla jornada. Esta mulher, ao se inserir no mundo da produção, não deixou de conviver com 

o espectro da “dominação masculina. Esta, por vez, “incorpora as estruturas sociais postas e as 

reproduzem, internalizam através de mecanismos inconscientes de aceitação destas estruturas” 

(Bordieu, 2002). Com isso, passa a mulher acumular funções fora e dentro de casa, à medida que 

são inseridas no mercado de trabalho; ainda, carregam consigo a responsabilidade do cuidar da 

casa, dos filhos e do marido. 

 

“As próprias mudanças da condição feminina obedecem sempre à lógica dos modelos 

tradicional entre o masculino e o feminino. Os homens continuam a dominar o espaço 

público e a área de poder (sobretudo econômico, sobre a produção), ao passo que as 

mulheres ficam destinadas (predominantemente) ao espaço privado (doméstico, lugar da 
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reprodução) em que perpetua a lógica da economia de bens simbólicos, ou a essas 

espécies de extensões deste espaço”. (Bourdieu, 2002) 

 

Esta lógica de modelos tradicionais, como define Bourdieu, se reproduzem no cotidiano 

da vida social, o “tempo livre” e os costumes foram substituídos pela lógica do capital e dão 

sentido ao mundo do trabalho, com papeis bem definidos. No caso das mulheres inseridas neste 

mercado, a partir da experiência da Dakota Russas, estas deixam seus costumes de sentarem-se 

nas calçadas ao fim do dia, ao término das “lutas” domésticas e se sujeitam a vender a sua força 

de trabalho e quase todas as horas do seu dia, em troca de um pagamento de salário para a 

sobrevivência de suas famílias; não lhes restando, portanto quase tempo algum para descanso. 

Essa relação entre capital/trabalho e o universo feminino, em particular na cidade de Russas, 

estão presentes nos depoimentos das trabalhadoras da Dakota. Ao se reportarem aos seus 

cotidianos, costumes, mudanças e permanências fornecem elementos na discussão das relações de 

gênero, no campo da divisão do trabalho social, que se desdobram, sem dúvida, em elementos de 

opressão e dupla exploração. A mulher trabalhadora carrega em si, o peso histórico da exploração 

capitalista, resultante da mais-valia que excedente de sua força de trabalho não pago; concentra 

também a exploração do trabalho que, o capital não paga (o trabalho doméstico) para a 

reprodução de sua própria força e de sua família. Com agravante, ainda, da opressão que ganha 

corpo na dominação masculina; pela qual, Bourdieu (2002), define-a como ausência da força da 

imposição. Ou seja, se manifesta como algo indiscutível, internalizado na reprodução das 

estruturas sociais: quer seja no papel da instituição família, igreja e/ou educação reprodutoras das 

diferenças construídas entre os sexos. A dominação é aceita de forma inconsciente pelo 

dominado. É validada, legitimada e uma das formas de compreensão desta; é representada na 

docilização dos corpos: “é dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que 

pode ser transformado e aperfeiçoado” (Foucault, 2005). Por sua vez, o capital se aproveita desse 

corpo domesticado, docilizado, treinado para o exercício de um completo domínio. Isso; perpassa 

“naturalização”, pois o mundo é de domínio do macho, afirma Saffioti (1987): 

 

“A discriminação contra a mulher e o negro no Brasil é socialmente construída para 

beneficiar quem controla o poder econômico e político. E o poder é macho e é branco. 

Esse processo baseia-se no patriarcado, no racismo e no capitalismo. Assim, fica claro 

que é o conjunto desses três sistemas que deve ser enfrentado, visando à construção de 

uma sociedade mais justa”. (Saffioti, 1987).  
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Assim, de modo internalizado, “naturalizado”, em casa quem manda é o marido; na 

fábrica, a figura masculina do chefe se coloca no imaginário feminino, de certo modo, natural e 

sem questionamentos. Destarte, ao analisar as crises do capitalismo e as saídas que este resolve 

pela via de precarização, Harvey elenca as características que o capital necessita para avançar na 

sua corrida pela exploração, opressão e acumulação de riqueza: 

 

 “A acumulação perpétua a uma taxa composta depende da disponibilidade permanente 

de reservas suficientes de acesso à força de trabalho. O que Marx chama de “exército 

industrial de reserva” é, portanto, uma condição necessária para a reprodução e a 

expansão do capital. Esse exército de reserva deve ser acessível, socializado e 

disciplinado, além de ter as qualidades necessárias (isto é, ser flexível, dócil, 

manipulável e qualificado quando preciso), se essas condições não forem satisfeitas, 

então o capital enfrenta um sério obstáculo à acumulação contínua”. (Harvey, 2011) 

 

Este perfil humano, que descreve David Harvey, advindo das crises do capitalismo; 

provocam mudanças econômicas, sociais e emocionais na classe que vive para o trabalho. Tudo é 

justificável para não abalar a estrutura do sistema. As transformações no mundo do trabalho, 

manifestas pelo aumento do contingente feminino, dos baixos salários e condições desiguais de 

trabalho reveladas pela intensidade e flexibilização do modo produtivo, são a tônica do tempo 

presente, em que tudo cabe dentro da chamada precarização das relações de trabalho.  

Autores como Braga e Vasapollo apontam traços do “lugar dos esquecidos, da nação dos 

condenados” que “conhecem o seu lugar” no mundo da precarização. Este fenômeno, dentre 

outras maneiras, se dá pela contratação de trabalhadores inexperientes, de preferência jovens e 

mulheres. Essas formas de organização do trabalho são reflexos de um novo tempo que “é 

justamente com a flexibilização imposta pelas regras de eficiência das empresas que se chega à 

condição de trabalho precarizado”. Consequentemente, “os jovens, as mulheres, os empregados 

com funções menos especializadas são os mais duramente golpeados” (Vasapollo, 2005). Desse 

modo, a espoliação de direitos, conceituada por Braga (2016), encaixa-se no perfil das 

trabalhadoras da Dakota Russas, lugar predominante do mundo da precarização. 

 

“Se o trabalhador tem direitos e estes não são respeitados, há de fato uma exploração, 

mas quando esses direitos são capturados, revogados, há uma outra relação: a de 

espoliação. Os estados e as empresas exigem que os direitos dos trabalhadores 

sejam eliminados o máximo possível, que haja um aprofundamento da 

mercantilização de todos os serviços. Se antes era exploração com espoliação, agora 

é espoliação com exploração. O que se tem hoje é a concretização de um modelo que se 

estabelece nos anos 2000, um modelo apoiado no que podemos chamar de acumulação 

baseada na exploração da força de trabalho assalariado, com o aporte das estratégias 
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sociais de acumulação que se vinculam ao que podemos chamar de espoliação social.” 

(Braga, 2016). (grifos nosso). 

 

Este modelo em voga, encontra um tripé da nova era, baseado na: 1) Espoliação de 

direitos; 2) Exploração das relações de trabalho e 3) Flexibilização de modos produtivos. Para 

Sennett, este eixo, da flexibilização, encontra razão primordial na juventude, detentora de um 

quesito elementar - a flexibilidade, para o tempo presente: 

 

“[...] mais velhos, os preconceitos contra a idade mandam um poderoso recado: à medida 

que se acumula, a experiência da pessoa vai perdendo valor. O que um trabalhador mais 

velho aprendeu no correr dos anos sobre uma determinada empresa ou profissão pode 

atrapalhar novas mudanças ditadas pelos supervisores. Do ponto de vista da instituição, a 

flexibilidade dos jovens os torna mais maleáveis tanto em termos de assumir riscos 

quanto de submissão imediata.” (Sennett, 2003) 

 

Assim como Sennett, Bernardo (2009), aponta a relação capital e trabalho materializado 

na juventude. Em um estudo realizado em montadoras toyotistas no Brasil, a prática de selecionar 

jovens, é comum nas empresas, que estão focadas “a priorizar pessoas jovens com ensino médio 

completo e, de preferência, que nunca tenham trabalhado no setor industrial”; pois, “alguns não 

possuíam nenhuma experiência prévia e aqueles que já haviam sido empregados anteriormente, 

na maioria, exerceram apenas atividades rurais”, reveladoras que: 

“[...] o fato de se evitar trabalhadores que tenham experiência de socialização em outras 

fábricas indica a adoção de critérios ideológicos bastante definidos... e uma total 

exclusão de pessoas que sabidamente, já tiveram ou têm alguma participação em 

sindicatos que adotam uma postura crítica em relação às empresa [...] trabalhadores 

inexperientes também podem ser mais facilmente iludidos com a possibilidade de 

carreira e, assim, aceitam mais facilmente os aspectos negativos do trabalho, em 

particular o ritmo acelerado da produção.” (Bernardo, 2009). 

  

Essas experiências paulistanas, importante afirmar, não são próprias, apenas, desse 

lugar. Não são meramente coincidências da sociedade contemporânea. Elas pertencem a 

processos de transformações ocorridas no mundo do trabalho, de caráter mundial e atendem ao 

modelo econômico vigente, se apresentando como face da chamada reestruturação produtiva.   

Esse modelo se configura na busca por lugares totalmente novos e sem nenhuma 

influência sindical. Desse modo, salta aos olhos dos produtores, regiões como, a exemplo da 

França, “as montadoras e as indústrias de autopeças se instalaram em regiões de tradição rural, 

que ficavam distantes dos centros industriais tradicionais”. (George e Mathieu apud Bernardo, 

2009). Nesse eixo, “ao selecionar áreas com pouca ou nenhuma tradição industrial, 
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automaticamente, se reduz a probabilidade de que pessoas que já tenham participado de 

sindicatos [...] façam parte da força de trabalho (Unterweger apud Bernardo, 2009).  

Nesta linha, as características aqui apresentadas, sejam as francesas e/ou as paulistanas; 

são transportadas para as trabalhadoras da Dakota Russas revelando um contingente sem 

nenhuma experiência anterior com um modelo fabril, incorporadas às necessidades de renovação 

das forças produtivas. Para tanto, Russas, longe dos grandes centros urbanos, incorpora bem esta 

lógica capitalista, pois é este, um fenômeno típico do capitalismo globalizado. 

Assim, as categorias “novos trabalhadores” e novas regiões são monumentadas na 

complexidade do enfoque de gênero, que revela o aumento expressivo do contingente feminino 

no mundo do trabalho. Nesta perspectiva, pensar os novos pobres hoje sob a ótica da 

precarização, no contexto das políticas neoliberais é o que aponta Vasapollo (2005), mediante as 

definições de trabalho e empobrecimento da classe. 

“[...] a nova condição de trabalho está sempre perdendo mais direitos, garantias sociais e 

mesmo democracia. Tudo se converte em precariedade, sem qualquer garantia de 

continuidade.” (VASAPOLLO, 2005, p. 61) 

 

“[...] os novos pobres são, hoje, aqueles que não podem ter acesso à informação, à 

cultura, às garantias de renda; são aquelas que não conseguem chegar ao final do mês 

com seus salários. (VASAPOLLO, 2005, p. 83,) 

 

“As novas formas de pobreza são aquelas que, sobretudo, seus trabalhadores “mesmo 

trabalhando”, não conseguem ter certezas de seus direitos e de alcançar um patamar 

médio de renda que possa garantir-lhes um nível de vida adequado.” (VASAPOLLO, 

2005, p. 102) 

 

Esse contexto descrito é posto aos trabalhadores em escala mundial, nacional e local, na 

atualidade. Russas obedece bem a esta lógica precarizante; atendendo a todos os itens exigidos na 

dinâmica do Capital: mulheres, muitas delas de hábitos rurais, sem experiência com a cultura 

operária e sindical, de ruptura com o espaço doméstico; modificando suas vidas ao lidar com o 

fenômeno da dupla jornada; inserindo-se no mundo da produção racionalizada, chanceladas, 

pelos processos produtivos, reestruturados. 

A precarização das relações de trabalho atinge as mulheres de maneira global. Elas tanto 

impactam suas vidas, como ocorrem, sobretudo, nos ambientes produtivos. As condições de 

trabalho e o impacto na vida das mulheres trabalhadoras da Dakota Russas acontece no espaço da 

produção caracterizado por disciplina, celeridade, ritmo, produtividade, controle do tempo, dentre 

outras formas de domínio, dos corações e mentes destas mulheres. O relógio não é mais um 

elemento de medida do tempo e sim, formas de controle e aprisionamento deste tempo para 
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melhor apropriar-se o capital. O tempo do trabalho: tempo do controle ou o controle do tempo?! 

Tempo de seguir... o percurso do trabalho; tempo para “bater o crachá”, ficar à postos em frente a 

esteira; tempo de esperar o apito da fábrica; tempo de “está aqui pra trabalhar”; tempo de sentar; 

tempo de não sentar; tempo de beber água; tempo de ir ao banheiro; tempo de acelerar a 

produção; tempo de almoço; tempo de retorno; tempo para “bater” o crachá, novamente; tempo 

de escolher “beber água ou ir ao banheiro”; tempo de se encerrar o turno - “vai bater, falta um 

minuto”; tempo de “bater o crachá”, novamente; tempo de seguir... o percurso de casa; tempo do 

não trabalho; tempo de renovar as forças, porque é tempo de vendê-la, novamente. Tempo de 

“um novo tempo”, apesar do futuro! 

Posto assim parece um poema, mas é a rotina do tempo, passo a passo sugado dos 

trabalhadores da Dakota Russas. No entanto, alguns tempos foram invisibilizados; pois, é assim 

que é percebido o tempo da dupla jornada, das trabalhadoras russanas. É preciso listar o tempo de 

acordar às cinco da manhã – fazer café, deixar almoço pronto, acordar menino para escola, 

cumprir os tempos do trabalho na fábrica, mais os percursos. Agora é tempo de descanso? Não! É 

tempo de começar, ou recomeçar. Tempo de varrer a casa; lavar a louça; fazer comida; “fazer a 

luta”; “só dá tempo ensinar o dever da escola cochilando”; tempo de dormir, de não dormir de 

cansada; “ás vezes dá uma raiva de como eles falam com a gente”; tempo “de sonhar com 

trabalho – “costurando, carimbando”; Tempo de “pensar em não ir, mas se não for, não recebo a 

quinzena. Aí atrasa tudo, não dá. Eu trabalho para sustentar meus filhos. Eles dependem de mim. 

Sou mãe e pai”. 

Estes são os relatos, da maioria das trabalhadoras. E quando chega o final de semana, a 

rotina se intensifica. Nas palavras delas: é o tempo de “lavar roupas, arrumar melhor a casa, 

fazer o que não tem tempo na semana. E quando trabalho na fábrica, aos sábados, é até meio 

dia. Aí, quando chego em casa, ainda vou ter que fazer almoço. No domingo, acordo mais tarde, 

umas sete horas. Não saio pra canto nenhum. É ajeitando as coisas mesmo e descansar, dormir 

mais cedo pra aguentar a semana”. Desse modo, finaliza e recomeça a semana, para algumas 

dessas trabalhadoras, então vejamos: 

 

T: É, eu carimbo aquele nome Dakota. 

E: Que fica na palmilha? 

T: É. Sou eu que carimbo. 

E: E como você se sente hoje como trabalhadora da Dakota? 
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T: Assim, eu acho que mudou, né. Até porque eu tenho 2 filhos, eles 2 depende de mim, 

aí é bom trabalhar lá. Tem seus dias ruins, tem seus dias bom. Mas... 

E: Isso mudou o que, na sua vida, esse trabalho? 

T: Em tudo. Assim, até porque, meus filho hoje depende de mim... É o que eu tenho, né. 

E: Como é que é? Eu queria saber todo o seu dia.  

T: A gente se acorda 5h, aí 5h a gente faz almoço, que a gente leva pra almoçar lá. Aí lá 

na hora do almoço gente passa o dia... Eu ligo pra casa, pra ver com tá meus filho, 

depois a gente volta. Terminando de almoçar a gente entra, porque eu entro de 12h30. 

Aí, quando eu chego, eu vou pra casa com eles, lá eu faço janta e se resume nisso. 

E: Aí essa 1 hora de almoço você não pega comida na fábrica, não desconta do seu 

salário, você leva de casa? 

T: É. 

E: E por que você prefere fazer isso? 

T: Porque eu não me dou bem com a comida de lá. 

E: Prefere fazer isso e levar sua comida? 

T: Até porque eu tenho eles 2, né. Minha mãe já é bem de idade, aí eu não posso muito 

pra deixar pra depender muito dela. 

E: Eles ficam com ela? 

T: Sim. 

E: Certo. E em relação ao sono, tu dormes tranquilamente? 

T: Não.  

E: Fica pensando no trabalho? 

T: Às vezes chega a até sonhar. [risos] Quando tá puxado mesmo eu chego a sonhar 

carimbando, botando etiqueta 

E: Sério? 

T: Sério! Eu chego a sonhar. Tem dia que quando eu chego eu digo “hoje eu não dormi 

não, viu”, aí os menino começa a rir. 

E: Se você falta 1 dia, no dia 20 você não recebe, é isso? 

T: É.  

E: Recebe só com 1 mês. 

T: É. 

E: Se você tiver trabalhado... Faltou só 1 dia, já não recebe? 

T: É. O vale do dia 20 fica trancado. 

E: Uhum. E aí quando você às vezes diz assim “ah, eu não vou” isso é uma questão, 

tipo, quando acorda? 

T: Devido o cansaço. 

(Trabalhadora, serviços gerais - carimbadora da Dakota Russas há 08 anos. Entrou 

na fábrica como deficiente física). 

 

E: Você acorda que horas? 

T: Eu acordo 5h, porque eu tenho que fazer almoço. 

E: Aí você faz comida, ajeita o café e sai de casa que horas? 

T: Eu saio 6h30. 

E: Como você vai? 

T: Eu vou de pés. 

E: Daqui pra lá você vai a pé? 

T: É. 

E: E lá você entra que horas? 

T: 7h. É pra tá lá 7h. Dez pras 7h já tá aberto o portão, aí o pessoal começa a entrar. 

E: Aí você chega às 7h. Você passa o cartão que horas? 

T: Faltando 4 minutos já começa a bater, pra 7h já tá todo mundo batido. 

E: Aí você já bate o cartão, o ponto... 

T: É. Aí eu vou olhar se o pessoal veio, se as máquina tão tudo ligada, se tá as coisa no 

canto pro pessoal trabalhar, porque eu sou responsável por essa parte, pra tá todo o 

material pro pessoal chegar e fazer as coisas. 
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E: Isso você faz antes da esteira começar a rodar? 

T: É. A gente só olha, né, já fica nos cantos. Mas a gente olha pra ver se alguém mexeu 

em alguma coisa, se não tá faltando nada. 

E: Como é que você se sente trabalhadora da Dakota?  

T: É bom, mas é cansado, né, porque a gente passa o dia lá, numa correria, sobe desce e 

faz uma coisa e faz outra. Aí quando chega em casa tem tudo pra fazer, porque não dá 

tempo pra fazer. Você  saí de casa e os menino bagunça tudo. Mas é bom trabalhar lá, 

porque lá o dinheiro é certo, todo o dia 5 e o dia 20, não atrasa; tem décimo, férias, essas 

coisas assim, muito canto não tem, né. 

E: E você faz esse trabalho em pé ou sentada? 

T: Passo o dia em pé. 

E: Aí quando você chega em casa, você larga o que, 17h? 

T: É, nóis sai 17h, 17h10, depois que termina a gente varre, a gente tem que deixar tudo 

limpo, varrido. 

E: Aí 17h finaliza, você passa o ponto? 

T: É, nóis passa o ponto. 

E: E ainda fica na fábrica? 

T: É, as vez a gente fica. Só dando uma olhadinha se tá ajeitada as coisa. 

E: Mesmo depois que passou o ponto? 

T: É. 

E: Ah, então não tem uma pessoa que trabalha na fábrica pra fazer isso e varrer o 

dia todo não? 

T: Não, cada um vai limpando o seu local e vai deixando no outro colega. Eu varri aqui, 

aí eu vou e deixo a vassoura e o rodo aí, aí tu varre e já bota lá no outro colega. 

E: Aí quando você larga 17h da fábrica, vem caminhando pra casa, chega em casa 

que horas? 

T: De manhã eu vou mais ligeiro, de tarde eu vou mais me arrastando, eu chego umas 

17h15 [risos].  

E: Aí quando você chega em casa o que você vai fazer? 

T: Vou varrer a casa, fazer a janta, vou caçar os menino que tão tudo no mei da rua 

[risos]. E eu gritando feito uma doida, aí o pessoal diz assim “chegou a louca da Dakota” 

[risos]. E pronto. Aí eu vou, ajeito as coisa e pronto. 

E: Aí você faz janta e tudo? Aí você termina que horas, pra descansar um pouco? 

T: Umas 20h. Tem dias que eu to antes. 

E: Aí você vai já dormir? 

T: É, aí eu durmo cedo.  

E: Porque acorda cedo, né. E no sábado, tem trabalho na fábrica. Aí quando 

termina, 11h, você vem para o ritmo das coisa da casa? 

T: É. 

E: E vai até que horas no sábado? 

T: Até umas 14h. Aí quando eu to assim com muito pouca coragem, né, eu vou até umas 

15h, pra assistir televisão, depois que eu volto pra fazer as coisa de novo. 

E: E á noite, o que você faz no sábado á noite, depois que você ajeita a casa? 

T: Durmo [risos]. 

E: Você dorme logo cedo no sábado? No domingo você acorda cedo? 

T: Não, eu já acordo mais tarde, umas 6h30 pras 7h, porque os menino não deixa, né, 

fica fazendo zuada, porque eles acorda cedo. 

E: Aí você faz o que? 

T: No domingo? Eu faço a merenda e vou me sentar nas calçada [risos]. Aí depois eu 

vou lavar roupa. Quando eu trabalho sábado eu lavo a roupa no domingo, né, porque de 

tarde já fica muito puxado. Aí se num trabalhar domingo eu tenho que lavar roupa no 

domingo. 

E: Aí passa o dia em casa fazendo as coisas no domingo?  

T: É. Difícil nóis sair.  
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E: Geralmente é mais pra organizar as coisas. Aí domingo geralmente dorme cedo 

já pra segunda feira começar. E assim semana por semana? 

T: E assim vai. 

E: Certo. As tarefas de casa, domésticas, você desenvolve isso sozinha? Seu marido 

lhe ajuda? Os meninos... 

T: Não. 

E: Você faz isso sozinha? A responsabilidade é sua? 

T: É. 

E: Você dorme tranquilamente? Tipo, você sabe que amanhã vai trabalhar, sabe o 

que você vai fazer, você dorme normal? Ou você fica pensando “ah, amanha eu 

tenho que fazer isso, aquilo outro?” 

T: Durmo. 

T: De primeiro não, porque eu me estressava mais né, logo no começo, aí eu esquentava 

muito. Quando dizia assim “vai trocar de modelo” eu já ficava... não dormia. Mas hoje... 

(Auxiliar de Produção. Trabalha na fábrica há dez anos). 

 

As trabalhadoras mencionadas convivem com uma rotina em casa, no trabalho, e em casa 

novamente de jornadas intensas. E como não o bastante, as funções que exercem, a pressão no 

trabalho, o tratamento com os superiores fazem com que estas mulheres percam seus sonos. O 

tempo de descanso, de recompor as forças e mais um dia reiniciar o processo produtivo, é 

utilizado para cuidar da família e comprometer seus sonos. 

As condições de trabalho destas mulheres com relação ao tratamento da chefia, segundo 

elas, têm melhorado. Mas informam que já foi muito pior. Essa questão não é um problema 

secundário. As formas de tratamento e humilhação pelas quais passam as trabalhadoras é um 

ponto que a própria empresa tem tentado mudanças, segundo depoimento de alguns. Há por parte 

da empresa, cursos, treinamentos em que a Dakota tem investido nos últimos anos. Até porque 

esta é uma das questões que mais motivam ação judicial contra a fábrica, além do motivo de 

provocar uma demissão negociável e não perder todos os direitos trabalhistas. Há depoimentos de 

ex-funcionários do setor pessoal da empresa que elenca os motivos judiciais, ex-gerente de 

produção que aponta mudanças no tratamento dos superiores em relação aos funcionários de chão 

de fábrica, assim como também, depoimentos dos próprios trabalhadores com relação às formas 

de tratamento e condições de trabalho e EPIs: 

 

E: Na tua avaliação, como é que se dá a relação dos superiores com o peão, com o 

trabalhador que fica no chão da fábrica mesmo? 
T: Melhorou muito, mas antes era muito... nós aqui de Russas tinha algumas pessoas que 

não sabiam lidar com isso e distribuíam a bronca pra baixo. Mas tem que saber absorver. 

E: A gerência ela era só de Russas? 

T: Não, era só do Rio Grande do Sul, aí depois... eu fui o primeiro gerente de Russas, aí 

foi aumentando, aumentando, aí hoje 99% é russano, da gerencia. Tem poucos gaúchos. 
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E: E quando você fala assim, que melhorou muito, você diz que as vezes a pessoa 

não sabia absorver e jogava para trabalhador. Tinha alguma forma de pressão que 

era exercida sobre vocês, de metas, para dá conta? 

T: Tem e muita. Principalmente qualidade e produção. 

E: Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. 

T: isso aí a pressão é grande demais. É tanto que tem gente que não aguenta e pede pra 

sair. Muitas pessoas, por causa disso, porque tá pressionado. Porque na verdade o 

desempenho de uma fábrica é um conjunto do todo, tem que tá rodando bem direitinho. 

Aí quando dava um problema numa maquina, aí se demorasse muito tempo a 

esteira parada você tinha que aumentar a velocidade da esteira pra tirar o atraso. 

Aí o pessoal não tá no ritmo e começa a fazer mal feita a produção, aí já vai direto 

pra sala do Delmar. Aí pronto, aí você só não chama você de carne assada, mas o 

resto... (grifos meu) 

E: Isso você, o gerente que é chamado? 

T: É, o gerente. 

E: Tipo, não tá andando, não tá no ritmo, já é informado pro gerente geral e o 

gerente daquele setor já é chamado e aí... 

T: Você que vai passar pros contra mestre, pro pessoal da esteira a sua maneira. 

E: E você acha que essa relação do gerente com os seus subordinados ela não era 

uma relação... 

T: Não, era boa. Comigo, graças a deus, eu saí de lá e todo mundo fala comigo, me 

abraça. 

E: Certo, mas eu estou falando de um modo geral. Você diz assim: melhorou muito, 

o pessoal não sabia absorver isso. Na avaliação, no geral, você achava que isso era 

muito ruim? Chegava para trabalhador de forma muito danosa? 

T: Já. E eles tem muito processo, muita causa na justiça por conta disso. Agora que deu 

mais uma amenizada, mas mesmo assim o gerente é muito pressionado ainda. 

E: Você acha que isso mudou por quê? 

T: Porque a gente teve muito curso com o pessoal lá do Rômulo, teve muita palestra de 

saber absorver as cobranças, de tratamento de pessoal. 

E: A empresa investiu nessas formações? 

T: Sim, eu fiz mais de 20 cursos. 

E: Nesse relacionamento para você lidar com o trabalhador? 

T: Isso.  

E: Isso ela começou a fazer depois que ela passou a ter prejuízo com questões 

judiciais, trabalhador que colocava a empresa na justiça por conta do tratamento? 

Da relação... 

T: Teve pessoas que se afastaram, que pegaram tipo aquela depressão do trabalho, aí 

chega no portão e começa a chorar e volta pra trás. Então quando começou essa 

incidência deu aquela luz de “não, temos que treinar nosso pessoal”. (grifos meu) 

E: Isso foi com quanto tempo? 

T: Acho que comecei o curso em 2001, 2002. 

E: Os cinco primeiros anos da empresa você acha que ela era nesse sistema que o 

trabalhador se sentia mais humilhado? 

T: Isso. 

E: Depois disso começou a ter essa melhora. 

T: Hoje em dia eu não tenho nenhum problema mais com isso. 

E: Mas, antes de você sair, tinha muito caso de depressão, tinha muito caso ainda 

de afastamento? 

T: Tinha, porque quando a pessoa passa muito tempo trabalhando, principalmente num 

local só, você vai, digamos, se acostumando com isso. Ás vezes você troca de chefe, aí o 

chefe é um pouco mais ríspido com você 

( Ex- funcionário que trabalhou por mais de dez anos. Passou por várias funções 

até chegar à gerente de produção).    
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E: Você não se sente maltratada? 

T: Por ele não. Pode-se dizer que ele me trata bem. Pelo menos até hoje, né. 

E: E outros superiores na fábrica, você acha que a relação... 

T: Mulher, a minha gerente já foi muito ruim. Mas hoje ela tá procurando mudar porque 

devido uma pesquisa que houve e ela não saiu muito bem nessa pesquisa. 

E: A fábrica fez essa pesquisa? 

T: É, todo ano a empresa faz uma pesquisa pro chefe. Dependendo dos resultado, eu 

acho que é umas 2 vez por ano. Eu acho que esse ano já teve... na minha esteira, não sei 

na dela. Mas na minha esteira esse ano já teve 3 vezes. A 1ª foi elas mesmo e depois foi 

uma na salinha, que foi RH que fez, pra levar, acho que era pro Sul, pra eles verem como 

tá o andamento dos chefe. Aí a minha gerente não saiu muito bem. Aí hoje, devido essa 

pesquisa, ela tá procurando melhorar mais. 

E: Ela continua no cargo? 

T: Sim.  

E: E essa pesquisa vocês colocam nome? 

T: Não, não coloco nome. E só é um xisim, a gente não escreve. É só ruim, regular... 

não. Regular, bom e ruim, é. E ótimo. Não... regular, bom e ótimo. Que o regular é... 

E: E é só para querer saber sobre a gerência, ou tem outras perguntas? 

T: Não, pergunta mais sobre eles, porque o pessoal gosta muito de falar dos chefe, sabe, 

quando sai. Aí tão criando essa má impressão da fábrica, aí tão querendo saber onde é 

que tão errando, pra saber se realmente é os chefe, pra poder mudar. 

E: Então esse questionário é só voltado para gerência, para os chefes, pra saber 

qual é a relação que está se dando. E você percebe que mudou muita coisa de 12 

anos pra cá, de quando você entrou? 

T: Mudou. 

T: Melhorou muita coisa. Lá no meu setor, quando eu entrei, a gente costurava em pé, 

não podia se sentar. Era ruim. Se bem que tanto faz passar o dia sentado, como em pé, 

né. Mas melhorou muito. As máquina hoje são melhores, são mais nova, antes era mais 

velha e a gente trabalhava em pé. Era muito cansativo, de mais. Não podia se sentar, não 

tinha cadeira pra ninguém. Aí foi que depois passaram com uma pesquisa, os técnico de 

segurança, perguntando se a gente achava melhor trabalhar em pé ou sentado. Primeiro 

as costureira e os costureiro. A gente achou bom trabalhar sentado. Aí foi aí que 

começaram a trazer as cadeira. Aí depois veio outra pesquisa, pra perguntar se a gente 

queria uma almofadinha pra colocar os cotovelo, porque  a gente costurava botando o 

cotovelo na máquina, ficava tipo um calo. Aí depois trouxeram uma mofadinha pra gente 

botar. Mas com o passar do tempo acabou, não tem mais essas amofadinha não. Aí as 

cadeira mudou, são acolchoada, não é mais de pau não, é acolchoada. Aí mudou, 

melhorou muita coisa. E a gente tem ventilador, antes não tinha. E as nossas luzes era 

quente. Hoje é aquelas de LED, não esquenta muito, porque as de antigamente tinha 

aqueles prato em cima da luz, aqueles prato cumprido, a luz grande, aí iluminava muito e 

ficava mais quente ainda. Aí hoje só é a luz de LED, não é tão quente como antes, é 

melhor. 

E: Então, as condições de trabalho melhoraram ao longo do tempo? 

T: Melhorou. 

E: Em relação com a chefia, você acha que melhorou ou piorou, nesses 12 anos? 

T: Hoje melhorou. Tá melhorando, né, tá caminhando e melhorando, devido essas 

pesquisa, né, elas tão procurando melhorar, mudar... a minha, tão procurando mudar, 

tratar a gente bem, porque eles diz assim, lá na minha fábrica “vou te tratar bem pra tu 

me tratar bem”. O lema lá é assim, eles tão procurando. A minha gerente mudou muito, a 

minha contra mestre também. Antes a minha contra mestre já foi muito ruim, só 

falava gritando. Mas devido as pesquisa tão mudando.  (grifo meu) 

(Trabalhadora, costureira da Dakota Russas há 12 anos. Integrante da CIPA – 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). 
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E: Então, você estava me falando de não se sentir valorizada, né? 

T: Não. 

E: Tu podes me passar situações, assim, que você achava que aquilo não era legal? 

T: É, porque lá nessas outras cidades, Fortaleza, Horizonte... lá eles vão ter concorrência 

de emprego. Então, eles vão procurar lhe valorizar mais como pessoa, porque qualquer, 

se eu não tiver aqui, você vai pra outra empresa e tudo mais. E aqui não tem isso. Ou 

você trabalha na Dakota, ou você vai pra uma cerâmica, algo do tipo.  

E: Então, já que essas condições são favoráveis pra eles, qual o tipo de condições de 

trabalho que você achava que não era legal, que era humilhante, que eles fazem 

aqui porque eles sabem que só tem eles? 

T: Mulher, lá na produção, por exemplo, eles têm a meta. E se você não fizer de acordo 

com o que eles querem aquela meta, eles vêm pra cima de você com tudo. Eu já vi 

várias coisas lá de contra-mestre, auxiliar jogando peças nos próprios funcionários, 

jogando mesmo em cima da mesa, em cima do funcionário, porque deu errado, 

porque foi cortado mal cortado, costurado mal costurado e eles acharam ruim 

aquilo porque é gasto de material e eles jogando assim mesmo o material. Teve um 

caso de um colega meu, que até ele saiu, ele passou pouco tempo. Lá tinha um colega 

meu, um contra-mestre pegou e jogou uma... ele trabalhava na montagem e na 

montagem tem tipo um pé de um material que eu não sei, que é muito pesado. E aí esse 

contra- mestre teve raiva e ele jogou no menino que quase pegou. Se pega é arriscado ter 

matado, porque é pesado, demais esse pé. Aí esse meu colega pegou e disse “você é 

louco? Se um negócio desse bate na minha cabeça? E aí o que vai dar?” esse tipo de 

tratamento. Mulher, lá, você é tratado, assim... não digo nem a empresa. Mas, assim, os 

próprios funcionários, como eu lhe disse, basta eles receberem um cargo maior e eles já 

querem lhe humilhar mesmo e eles lhe tratam feito cachorro. Num sei se isso é coisa da 

empresa, ou se é a própria pessoa que num tem personalidade e fica querendo humilhar 

os outros só porque tem um cargo maior do que os outros, não é mais peão, tem um 

cargo maior. Eu não sei se é do ser humano mesmo isso. Mas, a fábrica em si, acaba se 

queimando por causa do treinamento da parte da chefia. Se é cobrado por um contra-

mestre, ou por um gerente, eles vêm com tudo pra cima dos funcionário. E eles não 

querem saber se vai lhe atingir com palavra, ou com alguma coisa. Eles lhe esculhamba 

mesmo, de falar palavrão mesmo com funcionário, eu já escutei. Então, tudo isso 

pra mim é humilhante. Você não precisa escutar, por um salário mínimo você não 

precisa escutar aquilo ali. Eu acho, na minha opinião, que dava pra ser diferente, 

dava pra eles tratarem melhor o funcionário. Afinal de conta, querendo ou não, eles 

precisam do funcionário. Mas sabe qual é a visão deles? “Se vocês não querem é só 

dizer, porque tem uma fila ali querendo entrar”. É isso que eu to lhe dizendo. O 

problema é a concorrência aqui que eles não têm, de emprego. Eles sabem que a pessoa 

precisa daquilo dali, necessita daquilo ali. No departamento pessoal e eu tinha uma 

pessoa que, nessa época, era minha gerente, que eu acho que ela não ia com minha cara. 

Foi ela que me colocou lá, só que... fazer igual o outro, como eu lhe disse, o poder sobe 

pra cabeça. Ai essa pessoa, que era minha gerente na época, tipo assim, ela fazia de tudo 

pra me deixar mais rasa do que o chão. Até na época que foi quando eu engravidei e eu 

passei uns maus bocados, que eu pensava todo dia em sair, porque ela me botou numas 

função que não cabia, porque eu tava grávida... minha gravidez, graças a deus, foi uma 

gravidez normal, mas, tipo assim, ela me botava pra ir pra produção, pra tirar as fotos 

dos funcionários, dos novatos, tinha que tá trocando o crachá, era mais de 3500 

funcionários pra mim tirar as fotos e produção, era pra cima e pra baixo com um bicho 

de ferro, assim, que era pra botar o funcionário pra tirar foto na produção. E era um 

desgaste muito grande pra mim que tava grávida. 

E: Isso era para fazer o crachá do funcionário? 

T: Era querendo ou não a mulher grávida é sensível. E esse ferro pesava demais e a 

produção é quente demais. 

E: Tava sendo um trabalho puxado? 
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T: Sim. Enquanto ela não sossegou isso, quando eu terminava de fazer a minha função 

eu chorava, mas em momento nenhum eu reclamei com ela. Eu fazia minha função nem 

que eu chegasse em casa... eu chegava em casa com as perna dessa largura, eu chorava 

todo dia quando eu chegava em casa, mas eu nunca reclamei pra ela, eu fazia minha 

função normal. Aí foi quando ela não sossegou, ela me colocou lá na parte do arquivo. 

Aí lá no arquivo tinha umas 15 caixa vermelha de mercado cheia com documentação de 

funcionário, com as folhas de pagamento tudo pra arquivar. Aí ela queria que eu 

arquivasse essas 15 caixa tudim. Aí eu fui calada fazer, mas era eu fazendo e eu 

chorando, porque incomodava. As cadeiras era dessas de plástico, que não tem braço 

aqui, era desconfortável, eu já tava com 6 pra 7 meses, já com a barriga grande e tudo 

mais. E aí nessa época aconteceu de sair uma aumento. Todo mundo do setor ali da parte 

administrativa recebeu aumento, só não eu. Aí aquilo me deixou mal demais. Aí foi que 

uma outra gerente, que era a antiga gerente do departamento pessoal, pegou e 

conversando, por coincidência, acho que foi Deus que colocou ela ali, nesse dia ela foi 

almoçar justamente no arquivo, porque as vezes quando a pessoa queria fazer uma coisa 

assim ia lá pro arquivo, porque não ficava exposto pra ninguém. Aí ela foi almoçar lá. E 

depois daquele dia eu deixei de ser subordinada àquela que era minha chefe.   

(Ex - trabalhadora da Dakota. Iniciou com a função de serviços gerais (fechava 

talão - realizar conferência por número e quantidade), passou para o setor de 

programação e depois setor pessoal da empresa). 

 

Essas três entrevistas feitas com um ex-gerente de produção, uma ex-funcionária do setor 

de Pessoal e Programação e uma trabalhadora costureira que assume esta função há 12 anos, 

sendo funcionária da Dakota foram as entrevistas que mais retratam a situação das condições de 

trabalho na vida destas mulheres. Em funções diferentes, pode-se notar, através da fala dos 

trabalhadores, qual o peso que cada um carrega para realizar seu ofício. Os sentidos do trabalho 

surgem para esses trabalhadores com maior ou menor pressão, controle e violência simbólica. 

Porém, o significado deste ofício era sempre o mesmo: fazer o seu trabalho para dar lucro à 

empresa seja participando de cursos sendo moldados à ideologia dominante, seja produzindo em 

grau intenso e vendo ali seu trabalho ser reificado, ou seja: a vida daquele trabalhador vale 

menos, muito menos do que o valor de troca daquele sapato. Neste momento ele é transformado 

em coisa e é esta coisificação que leva a desumanização.  

As condições de trabalho são ainda manifestadas em questões como a própria alimentação 

do trabalhador, seja dentro da empresa, ou naquilo que o faz “livre como um pássaro”, para 

vender sua força de trabalho e garantir a sobrevivência de sua família – que é o seu salário. A 

materialização de tanto esforço físico ou mental, que não garante o sustento de sua própria força, 

até o final do mês. Ainda assim, perguntado em relação a outros trabalhos que essas trabalhadoras 

realizavam antes da fábrica, a maioria delas dizem que não voltariam para os trabalhos antigos, 

seja pelas garantias trabalhistas e salários em dia, seja pelo crédito que passaram a ter na praça, 

ou seja pelas próprias condições dos trabalhos anteriores, muitos deles: empregos domésticos; 
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mais uma forma de trabalho precário que vive encontrando brechas para burlar a legislação, e não 

ser, este, pago, valorizado, reconhecido como trabalho. Vejamos o que dizem as trabalhadoras: 

 

E: Quanto você recebe, juntando as duas quinzenas? 

T: Depende. Se no dia 5 o mês for grande e não tiver nenhum um feriado, é uns 500 e... 

Como tem abono tira uns 560. Depende do mês.  

E: Isso numa quinzena? 

T: No dia 5. No dia 20 é 340... É 390. A única certa mesmo é dia 20, é 390. Dia 5 só se o 

mês for grande, não tiver nenhum feriado, nem nada. Porque nóis ganha por hora 

trabalhada. 

E: Aí, no caso, isso sai, em média, um salário mínimo não é? 

 T: É, não sai 1 salário. Eu acho que nem juntando com o desconto chega 1 salário.  

E: E o que você fazia antes de ir pra Dakota? 

T: Eu trabalhava em casa de família. 

E: Você hoje, se pudesse voltar para casa de família ou continuar na fábrica, o que 

você preferiria? 

T: Com tudo, eu acho que era melhor ficar na fábrica. 

Entrevistadora: Prefere a fábrica? 

T: Uhum. 

E: Mesmo na situação que você disse, que tem dia que os chefes parecem o diabo de 

branco? 

T: É [risos], o diabo de branco. 

E: Por quê?  

T: Trabalhava mais. 

 (Trabalhadora, serviços gerais - carimbadora da Dakota Russas há 08 anos. 

Entrou na fábrica como deficiente física). 

 

E: Você acha que foi por isso que a Dakota veio pra Russas, devido à baixos 

salários? 

T: Com certeza! Tenho nem dúvida disso! Foi a mão de obra barata. E sem falar da 

necessidade das pessoas, as pessoas acabam se submetendo a aceitar certas humilhação 

que elas passa. Porque passa humilhação? Passa! E muita, não é pouca não. Eu gostava 

de trabalhar lá? Gostava! Gostava da minha função? Gostava! Mas eu gostava das 

atitudes deles? Não! Eu concordava? Não. O que eu gostava lá? Das pessoas, dos amigos 

que a gente faz lá.  

(Ex-trabalhadora da Dakota. Iniciou com a função de serviços gerais (fechava talão 

- realizar conferência por número e quantidade), passou para o setor de 

programação e depois setor pessoal da empresa). 

 

E: E o que o emprego da Dakota mudou na sua vida?   

T: Só... Pra mim, assim, foi a liberdade de ter dinheiro pra comprar as coisa, pra ter 

minhas coisa, né. Ter a faculdade, comprar uma casa, que isso... Quando a gente trabalha 

na Dakota, a gente tem o nome Dakota, onde chega você compra, não tem isso não. Dia 

20, dia 5 eles vende. Mas fora isso, assim... (Trabalhadora da Dakota há dois anos na 

empresa – serviços gerais: Fecha talão (grade com informações de número, modelo, 

código e fica uma via em todos setores que o calçado passa). 

 

E: Quando ela começou a falar de comércio você disse assim “ a gente chega num 

lugar...” 

T: Quando diz assim “ah, trabalha na Dakota” “ah, é da Dakota”, por quê? Sabe que 

aquele dinheiro ali é certo, aquele dinheiro tem data. 

E: Você acha que tem mais facilidade para comprar numa loja? 

T: Sim. 
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E: Quando você diz onde você trabalha, o negócio fica mais fácil? 

T: Fica mais fácil. 

Precisa nem de entrada.  

(Trabalhadora, serviços gerais - carimbadora da Dakota Russas há 08 anos. Entrou 

na fábrica como deficiente física). 

 

E: Sim. Sobre a alimentação, me fale um pouco. 

T: O comê de lá é muito ruim. [risos]eu não gosto do comê de lá. Levo de casa, porque o 

comê lá é horrível, o cachorro apanha pra comer. 

E: Já teve algum problema com a alimentação de lá? 

T: Já. Logo quando eu entrei eu sentia muito dor de barriga, mal estar e vontade de 

vomitar. Aí eu já era bem magrinha quando eu entrei lá, né. Aí fui perdendo mais peso, 

aí foi aí que eu decidi levar. Primeiro eu comecei a vim pra casa, depois eu comecei a 

levar o almoço. 

E: Você vinha de bicicleta, 1 hora você tinha e vinha, dava tempo? 

T: Dava. Aí depois parei e comecei a levar, outras vezes meu pai ia deixar. Mas hoje eu 

levo, fica melhor. 

E: Certo. E em relação ao que você diz assim “a comida é ruim”. Tinha a quem 

reclamar? 

T: Mulher, assim, num tem uma pessoa pra você chegar e dizer “ó, o comê não presta”, 

não, não tem. as vezes, quando a gente reclama com o chefe, eles diz assim “é, porque 

faz comida pra muita gente”, mas num tem restaurante que faz comê pra muita gente e 

num é bom? Eu acho que eles deviam ajeitar mais. Na minha opinião, falar por mim, se 

eu chegar numa mesa e eu for comê um arroz de olho fechado, sei nem o que eu to 

comendo, porque nem gosto de arroz tem. Porque o comê de lá é muito, assim, deus me 

perdoe, porque tem gente que não tem nem o que comer, né. O comê de lá pode servir 

pras pessoas que não tem o que comer, né. Mas eu acho que o comêzim era pra ser mais 

temperado, porque a gente passa o dia trabalhando, a gente é digna de comer um comê 

que dê pra gente comer bem, né. Todo mundo pode comer o tanto que quiser, pode até 

repetir. Mas o comê é muito ruim.  

Quando a gente trabalhava Alá no final, que a gente saia de 12h10...Já chegava e pegava 

o comê cru. Quando a gente saía a gente passava de 10 a 20 minutos na fila pra esperar a 

comida. Aí quando saía, mas quando faltava o macarrão a gente comia macarrão cru. 

Que elas não sabe cozinhar, né. 

(Trabalhadora, costureira da Dakota Russas há 12 anos. Integrante da CIPA – 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). 

 

Sobre essa questão da alimentação, se houver duas ou mais trabalhadoras e forem 

perguntadas sobre o almoço do restaurante da Dakota, é quase que um coro em uma só fala: 

muitos trabalhadores reclamam do serviço de alimentação que a empresa terceiriza para servir 

aos operários. Com alguns trabalhadores, não realizamos as entrevistas concretamente; mas estes 

passaram por conversas exploratórias e com relação a esta questão da alimentação; é bastante 

presente esta reclamação, chegando a casos de impactos na saúde do trabalhador.  

Com relação às mudanças que ocorreram na cidade, em diversos âmbitos; perguntou-se 

aos trabalhadores sobre o que eles mais achavam que mudou na cidade. E se aquelas mudanças 

eram ocasionadas pela vinda da Dakota ao município. Além destas mudanças visíveis que 

impactam a vida deles, diretamente; indagou-se também sobre o fato da Dakota, por ventura, 
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viesse a sair da Cidade. E a resposta de todos eles, sobretudo, desta última pergunta; é que isso 

deixaria a cidade em situações muito difíceis. Observemos o que dizem os trabalhadores: 

 

E: E se a Dakota saísse de Russas hoje, o que você acha que aconteceria com a 

cidade? 

T: Vish, aí ia acabar com a cidade. 

E: Russas mudou muito depois da Dakota? 

T: Muito. Porque a Dakota ela paga imposto municipal, 

E: O que você especifica como mudança? 

T: A beleza da cidade, a questão da visão da cidade, ali do centro é mais movimentado. 

E: Os trabalhadores vivem isso daí, ou chegam do trabalho e estão cansados, não 

saem... 

T: Não, mas no final de semana sai bastante. É tanto que o pessoal  hoje fazem festa com 

o programado com o pagamento da Dakota. As festas é mais dia 5 e depois do dia 20, 

que onde a fábrica paga no quinto dia útil e no dia 20. Melhora comercio, melhora tudo. 

E: E isso o trabalhador vive mesmo isso, leva filho, consegue viver esse 

desenvolvimento? 

T: Aham. Com certeza. 

E: Então você acha que a Dakota vindo pra Russas melhorou muita coisa? 

T: Muito, muito. Melhorou 80%. Eu tiro assim, porque eu trabalho em 8 cidades, eu 

rodo todas elas e ... 

E: No Vale Jaguaribe? 

T: Sim. E a gente vê o negocio parado. Quando não tem uma fabrica grande assim a 

gente vê que é parado demais. 

(Ex- funcionário que trabalhou por mais de dez anos. Passou por várias funções até 

chegar à gerente de produção).   

 

E: Se ela fechar hoje? 

T: Ave minha nossa senhora. 

E: Se a fábrica hoje fechar, você acha que seria um problema muito grande pra 

cidade? 

T: Demais. Ia falir Russas, ia pro buraco. 

(Trabalhadora da Dakota há dois anos na empresa – serviços gerais: Fecha talão 

(grade com informações de número, modelo, código e fica uma via em todos setores 

que o calçado passa). 

 

T: Até mesmo a gente, né, quando a gente chega... “ah é da Dakota”, né. 

O comércio cresceu, porque tem mais gente pra comprar, aí as pessoas vão botando mais 

comércio. A empresa ajudou muito. Ela tem os seus males e seus benefícios, né. Porque 

tem gente que vai trabalhar, parece que é fazer o que quer, não pode. A partir do 

momento que entrou lá, que se inscreveu pra trabalhar lá é o compromisso com a 

empresa. Tem dia ruim e tem dia bom. Tem gente que fala que a Dakota é ruim, porque 

chega lá e vai fazer o que quer, também não pode, né. Porque se eu sou pago pra 

trabalhar tem que fazer o que ele manda, né.  

É como eu digo, ela trouxe benefício pra cidade. Aumentou, tem mais mercantil, loja, 

porque tem gente pra comprar, né. Eu, pelo menos, o pouco que eu ganho me serve. O 

pouco que eu tenho é com o dinheiro da Dakota. Eu não tenho moto, eu vou trabalhar de 

bicicleta. Mas o pouco que eu tenho é com o dinheiro de lá. Tem dia que é ruim, tem dia 

que é bom, mas assim vamo levando. 

E: E me fala uma coisa, se a Dakota saísse de Russas hoje, você acha que 

aconteceria o que? 

Os  presídio ia aumentar. 
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T: [risos] Muito desemprego, né, mulher, muita gente sem... Tem gente lá como eu, que 

precisa trabalhar, depende desse dinheiro pra tudo. 

(Trabalhadora, costureira da Dakota Russas há 12 anos. Integrante da CIPA – 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). 

 

Nas conversas realizadas com as trabalhadoras da Dakota Russas é notório a noção de 

pertencimento da fábrica com seus trabalhadores e em geral; é um sentimento predominante em 

qualquer esquina da cidade, pois se estende além dos trabalhadores. As trabalhadoras se 

surpreendiam quando a última indagação, do questionário, soava: “E se a fábrica sair de Russas, 

hoje”? A noção de pertencimento é tanta; que é quase impossível visualizar aquele espaço 

cotidiano sem a presença, sem o vai e vem dos trabalhadores da fábrica. O pertencimento no qual 

dialogo são os sentidos do lugar social da memória. É a memória em disputa na sua dimensão 

material/arquitetônica e imaterial, assim como os costumes, os sabores, a tradição (Pollak, 1992).  

O tempo de Russas sem a Dakota, existe somente na memória coletiva de um extrato social, que 

não é a juventude, nem tampouco a população que veio morar depois da chegada da fábrica. As 

pessoas não veem mais a cidade sem a fábrica. Falam com tristeza que sem ela seria muito 

desemprego, pouca dinâmica do comércio, mais violência, pois esta tem seu papel no processo de 

contradição do capital, no movimento desigual e combinado. Se “a intenção é entender o passado 

com os olhos do presente, mas sem esquecer que entre um momento e outro há um tempo de 

transformação” (Barros, 1980); a memória social constituída no município de Russas, hoje; é o 

lugar social da memória, de um outro município, também chamado Russas, que em trocadilho 

com a cidade de Cecília 20 (Calvino, 1998);  localiza-se  no mesmo lugar, possui o mesmo nome; 

                                                 
20 Cecília: “Pelas ruas de Cecília, cidade ilustre, uma vez encontrei um pastor que conduzia rente aos muros um 

rebanho tilintante. 

– Bendito homem do céu – parou para me perguntar – saberia me dizer o nome da cidade em que nos encontramos? 

– Que os deuses o acompanhe. - exclamei. 

– como é possível não reconhecer a ilustríssima Cidade de Cecília?  

– Perdoi-me o outro respondeu -, sou um pastor em transumância. Às vezes ocorre de eu e as cabras atravessarmos as 

cidades, mas não sabemos distingui-las. Pergunte-me o nome dos pastos: conheço todos, o Prado entre as Rochas, o 

Declive Verde, a Grama à Sombra. Para mim as cidades não têm nomes: são lugares sem folhas que separam   um 

pasto do outro e onde as cabras se assustam nas encruzilhadas e debandam. Eu e o cachorro corremos para manter o 

rebanho unido. – Ao contrário de você – afirmei. – Só reconheço as cidades e não distingo o que fica fora. Nos 

lugares desabitados, as pedras e o prado confundem-se aos meus olhos com todas as pedras e prados. 

Passaram-se muitos anos desde então; conheci muitas cidades e percorri continentes. Um dia, caminhava entre as 

esquinas de casas idênticas: perdera-me. Perguntei a um passante:  

– Que os imortais o protejam, poderia me dizer onde nos encontramos? 

– Em Cecília, infelizmente! – respondeu-me.  

– Há tanto tempo caminhamos por estas ruas, eu e as cabras, e não conseguimos sair...  

Reconheci-o, apesar da longa barba branca: era aquele pastor. Seguiam-no umas poucas cabras sem pêlo, que nem 

mesmo fediam mais, tão reduzidas a carne e osso estavam. Pastavam papelada nas latas de lixo.  



90 

 

ao passo que estas duas cidades de nomes Russas, se cruzam “entre o jogo de esconder e revelar 

de dois tempos na memória” (Barros, 1980), constituindo um tempo presente: de uma Russas 

habitada pela fábrica de Calçados Dakota.   

Dando sequência ao quesito do impacto da fábrica na vida das trabalhadoras de Russas; 

agora, para além do campo afetivo da memória, há de se debater no terreno das consequências na 

saúde física e mental destes trabalhadores. De que maneira a intensidade no trabalho, expressa 

nas formas produtivas da produção, na pressão, no controle e disciplina do tempo, nos 

movimentos repetitivos do ofício da função, nas condições de trabalho imposta pela empresa, no 

manuseio com produtos químicos e sobretudo, no tratamento dado aos trabalhadores que estão na 

esteira da linha de produção afetam a saúde física e mental destes? De uma maneira geral 

acompanharemos os sentidos e as falas das trabalhadoras:  

 

E: Você já desenvolveu alguma doença por conta do seu trabalho? 

T: Mulher, pra ir pro médico, ter exame, resultado de exame não. Mas eu sinto muita dor 

nas minhas costa, demais, de ficar dolorida mesmo. 

E: Nunca foi diagnosticado, mas você sente isso? 

T: É. 

E: Você acha que é por conta da sua função lá? 

T: É, passar o dia fazendo a mesma coisa, sentada. 

E: Certo. Em relação as mãos, esforço repetitivo...  

T: Sinto dores, nas minhas mãos, aqui nas munheca. 

E: De está sempre fazendo a mesma coisa. 

T: Inclusive tem até um ossim meu aqui que eu acho que tá saindo é pra fora. 

E: E você procurou já o departamento médico para ver isso? 

T: Não, nunca fui não. Até porque, se a gente procurar, eles vão achar isso normal, eles 

acham uma coisa normal, coisa do dia a dia, que você vai desenvolvendo, que você 

contrai com o tempo. E pra eles isso se torna normal. 

Antes a Dakota tava pudendo mais... eu até esses dia tava pensando na minha máquina. 

Antes ela cuidava mais do bem estar dos funcionário. Os técnico de segurança tava 

pegando bem no pé, de fazer revezamento. Só que hoje não liga mais. Antes eles tavam 

bem pegando nesse pé, nessas coisas, pra gente fazer revezamento, pra não tá fazendo 

movimento repetitivo, pra depois não tá doente, pra poder trabalhar. Mas só que hoje não 

tão ligando mais, a gente percebe, sabe? Eles não tão ligando mais. Ali eles só querem 

ver se a gente tá produzindo. Se tá sentindo uma dor ou não é frescura, pra eles, já 

chegaram a dizer que é frescura. Hoje mesmo eu ouvi da boca da minha auxiliar que 

“hoje todo mundo tá doente”, hoje mesmo eu ouvi da boca dela. Não tão mais ligando 

                                                                                                                                                              
– Não pode ser! – gritei. - eu também, não sei desde quando, entrei numa cidade e continuei a penetrar por suas ruas. 

Mas como pude chegar aonde você diz se me encontrava em outra cidade, muito distante de Cecília, e ainda não 

tinha saído de lá? 

– Os espaços se misturaram – disse o pastor -, Cecília está em todos os lugares; aqui um dia devia existir o prado da 

salva Baixa. As minhas cabras reconhecem as ervas da calçada”. (Calvino, Ítalo. As Cidades invisíveis.pg.138/139). 
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pro que você tá sentindo. Pra eles só o que importa é você tá lá produzindo pra eles. Não 

tão ligando se a gente tem tempo pra beber água, pra ir no banheiro, a gente tem 5 

minutos. Mas a gente não pode ficar lá os 5 minutos, porque as vezes  agente deixa 

o auxiliar no canto e quando eu volto é um atraso medonho. 

E: Você vai correndo? 

T: Vai correndo e volta correndo, não dá pra ficar os 5 minuto no banheiro não. 

E: E isso você tem 5 minuto de manhã e 5 minuto a tarde? 

T: Isso. A não ser que teje doente, aí pode ir mais vezes.  

E: E me fala uma coisa, tem muito acidente de trabalho lá? 

T: diminuiu, porque os técnico de segurança, nessa parte aí, eles fica bem no pé. E 

quando tem acidentes eles fazem uma investigação, pergunta como foi que houve, se a 

máquina tava com algum problema. Se disser que tava eles chamam um mecânico pra 

ele olhar. Aí se tiver eles vão escrever num papelzim, leva pra enfermaria pra eles olhar 

se realmente é caso de acidente. As vezes nem todos os acidente são resistrado. Tem 

gente que se acidentou, nem é resistrado da empresa.  

E: E tem, assim, muito trabalhador de licença médica por conta de problema de 

saúde? Tipo desenvolveu uma LER, esforço repetitivo na mão, isso e aquilo outro, 

acaba sendo retirado, aposentado, algo assim? 

Eles não passam isso pra gente. 

E: Mas do que vocês conhecem? 

T: Tem. tem uma menina que trabalha na minha fábrica, inclusive ela vai voltar 

agora em fevereiro. Ela ta com hérnia de disco, ou é poblema de coluna. É poblema 

de coluna, devido a fazer uma função só, até que o segurança falou pra minha 

gerente que ela não podia fazer a mesma coisa o dia todo, tinha que de manhã fazer 

uma coisa e de tarde fazer outra. Mas teve um tempo que deixaram ela só 

costurando, aí foi aí que ela piorou. Aí ela se afastou, devido a coluna dela, porque 

ela não pode passar o dia todo fazendo a mesma coisa. Porque lá quem tem 

problema de coluna não aguenta passar o dia costurando não. 

Mas lá é o seguinte, a chefia quer que a gente faça uma coisa. Lá dentro é outra.se a 

pessoa for besta, a pessoa faz 2 função. Não porque o pessoal do departamento 

queira que você faça aquilo... 

E: Com relação aos supervisores, como é tua relação? 

T: Eu me dou bem. No começo ele era um pouco ingnorante. Mas ele foi, com o passar 

do tempo, mudando mais. Eu me dou bem com ele. É homem. É a pessoa boa. 

 

E: ok, quando eu estava conversando com a sua irmã, você estava falando, assim 

“quando eu cheguei tinha 4 mil funcionários, hoje num tem 2 mil”... 

T: Não. Hoje, se eu não me engano, que teve uma reunião que eu fui da CIPA... 

E: Você faz parte da CIPA? 

T: É, só que o meu mandato já acabou, to só na estabilidade da CIPA, que é 2 ano de 

estabilidade mais 1 ano de mandato. 

E: E a CIPA, vocês escolhem entre vocês, ou o sindicato vai pra resolver isso? 

Como é? 

T: As técnica de segurança, que faz parte da CIPA, vai na fábrica e pergunta quem quer 

entrar na CIPA. Ai eu botei o meu nome e fui votada, porque tem os eleito e tem os...  

E: Suplentes? 

E: Aí qual é o trabalho que vocês desenvolvem, da CIPA? 

T: Primeiro, quando a gente ganha a votação, vai pra reunião, aí eles... como eu já fui, 

né, se eu for de novo, exemplo, aí vai passar tudo de novo, falando sobre segurança, fala 

sobre os EPIS que a gente usa, ensina a gente fazer os mapa de risco... fala muita coisa 

que serve até pra casa mesmo, pra nossa segurança em casa. E fala também sobre as leis 

da CLT, se eu não me engano. É porque é tanta coisa, que é só mesmo na hora que a 

gente lembra de tudo. Eu acho muito interessante. 

E: E quais são os EPIS que vocês usam? 

T: Porque depende, né. Eu não passo cola, eu uso os plug. 
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E: Só pelo barulho, né? 

T: Aí quem passa cola já usa máscara, né, quem trabalha com solvente usa luva. Pronto, 

eu só uso só os plug mesmo. 

E: Mas você me falando que sendo da CIPA, né, você assiste esses debates, palestra 

e tudo mais. Mas você fica na função de se preocupar com o trabalhador, porque 

ele não está usando o EPI? 

T: A gente é tipo uma ponte, porque a gente passa o dia na esteira e os técnico de 

segurança não. Eles não tão ali direto, porque ainda tem a Solados pra cuidar. Aí, no 

caso, a gente vê uma máquina que não tá prestando, a gente chama a nossa técnica e diz 

“olha, tem uma máquina assim, assim”. Aí ela vai, chama um mecânico pra olhar. É uma 

ponte. O que a gente vê, a gente diz a ela. Lá não pode trabalhar com cabelo solto, né. A 

gente pode chegar pra pessoa e dizer assim “mulher, amarra o cabelo, pra não acontecer 

um acidente”. Se a pessoa não fizer o que você tá pedindo, você vai, passa pra técnica de 

segurança, ela vai, conversa com a pessoa e se a pessoa não atender chama o gerente. É 

assim. 

E: Certo. 

T: É por isso que eles escolhe uma pessoa de cada fábrica, pra poder participar da CIPA. 

E: Então, cada fábrica tem um representante? 

T: Tem. Aí se não tiver aquele que foi votado, tem um que é escolhido, que eu esqueci o 

nome. Não é suplente não, é outro nomezinho que eles diz lá. 

(Trabalhadora, costureira da Dakota Russas há 12 anos. Integrante da CIPA – 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). 

 

E: E o que você desenvolve lá, qual a sua função lá? 

T: agora, no momento, eu to limpando sola, eu sou da solado. Eu era da calçado, mas 

depois do meu acidente, que eu passe 2 ano e meio afastada, voltei, aí me botaram lá da 

solado. Mas eu gosto de lá, o ruim pra mim é que só é longe, a distância do refeitório, 

devido o meu poblema. Mas eu acho até bom, por causa da caminhada, que eu caminho, 

aí eu acho bom. O meu acidente foi percurso de lá, eu descendo pro trabalho, né. Mas a 

Dakota tem nada a ver porque não foi lá dentro, né, foi na saída do meu trabalho, eu sofri 

um acidente, ali na pista, pra vir mimbora, trabalhando dia de sábado até meio dia. Nesse 

dia era até 12h, agora hoje em dia é até 11h. Foi em 2013 meu acidente. 

E: E esses 8 meses você recebia? 

T: Não, pela fábrica eu só recebia 15 dia, que dão. 

E:  Aí depois de 2 anos disseram que você podia voltar? 

T: Foi me negando, me negando... 

E: aí você passou 8 meses sem receber? 

T: Passei, né. 

E: aí depois de 8 meses você voltou? 

T: Eu voltei, me obriguei a voltar, ainda mais na crise que chegou, né. Certo que eu não 

pago aluguel, mas a água e luz e eu aqui sozinha, sou separada, na época meus menino 

era menor, as menina tava tudo comigo, eu tenho 5 fi. Aí as duas menina tavam comigo 

e tive que trabalhar. Era a única que trabalhava era só eu. Aí eu voltei, eu “não, o meio 

que tem é eu voltar pro meu trabalho”.  

(trabalhadora do setor de Solados. Era da calçados, mas foi readaptada depois que 

adquiriu uma limitação física). 

 

E: A carga de pressão que era exercida da gerencia geral em você para dar conta 

de todo aquele quadro de funcionários isso te afetava física e psicologicamente? 

T: Mais psicologicamente 

E: Você tinha algumas consequências disso? 

T: Eu acho que eu tenho até hoje isso aí, de ser muito agitado, qualquer coisinha eu me 

preocupo muito. Quando a fabrica tava ruim, que não tava tirando produção, nem dormir 

eu dormia. 

E:  Afetava o seu sono mesmo. 
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T: Sim. 

E: hoje você ainda se sente meio afetado? 

T: Eu acordo hoje tranquilo, graças a deus, to bem tranquilo. Mas eu sinto ainda um 

nervosismo muito grande e eu não tinha isso antes, eu era mais tranquilo. 

E: Você entrou com que idade? 

T: Hoje eu to com 37, vai fazer 20 anos. Entrei com 18 , né. 

E: e era seu primeiro emprego, né? 

T: Sim. 

E: E você precisa de ajuda medica para ficar mais calmo? 

T: Não, eu nem procurei. Eu sei que eu ia precisar, mas nem procurei. 

E:  E hoje você desenvolve um pouco disso, né, você identifica que você tem um 

pouco essas características, que é muito diante da pressão que foi exercida sobre 

você. 

T: Com certeza. 

( Ex- funcionário que trabalhou por mais de dez anos. Passou por várias funções 

até chegar à gerente de produção).    

 

As questões relacionadas à saúde do trabalho são pontos, em disputa, nos processos de 

negociações coletivas entre os sindicatos laborais e os patronais. Esse tema é bastante caro para a 

classe trabalhadora, uma vez que as doenças ocasionadas pelas funções desenvolvidas por estes, 

são em sua maioria, doenças permanentes que o trabalhador carrega para sua velhice e 

aposentadoria. Ao se analisar a intensificação dos processos de trabalho e as consequências de 

exploração das forças produtivas, esta questão das condições de saúde e de adoecimento dos 

trabalhadores; torna-se um debate preponderante. As doenças se revelam, sobretudo, por esforços 

repetitivos, e pressão psicológica, ocasionando doenças invisíveis e difíceis de serem 

reconhecidas. 

Segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócioeconômicos 

(DIEESE), o Ceará é o terceiro estado da região Nordeste com mais número de afastamento nos 

locais de trabalho, em 2013. Deste, 50% ocorrem com as mulheres. Em Russas, as condições de 

trabalho levam diretamente à adoecimentos e o trato também com esta questão, ponto de 

questionamento tanto por parte da empresa, como do próprio setor médico, que é um setor da 

própria fábrica. Os trabalhadores relatam que no início, caso precisasse de um médico, no horário 

de expediente, essa possibilidade é completamente descartada. Se tiver doente, este deve estar na 

fábrica até 06h30 para conseguir uma consulta, do contrário, permanecerá trabalhando doente. 

Já os casos de depressão, as entrevistadas relatam que de início eram muitos os casos de 

funcionários da Dakota que: “vinham até a porta de entrada e voltavam para casa chorando. 

Diziam não querer entrar naquele inferno, hoje.  Ainda há casos recorrentes de pessoas que 

preferem perder um dia de trabalho e tentar se recuperar para o outro dia”. Essas questões de 
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adoecimento no trabalho são cada vez mais recorrentes, tanto que, Sanchez-Mazas afirma que 

nesse campo: “[...] a violência psicológica no trabalho representa uma das maiores fontes do 

sofrimento na atualidade” (Sanchez-Mazas apud BERNARDO, 2009, p. 152).  

As relações de trabalho e as repercussões na subjetividade das mulheres trabalhadoras 

são questões das novas condições de trabalho e suas formas de organização, e, sobretudo, as 

doenças consequentes do ritmo de trabalho imposto pelo “novo regime” que “atacou os males da 

rotina em nome da maior produtividade” (SENNETT, 2003). E conforme aponta, Linhart e 

Linhart apud Bernardo (2009): “as direções das empresas atualmente se esforçam para 

desenvolver um novo tipo de controle social, que se exerce diretamente sobre os espíritos, mais 

do que sobre os corpos (1998, p.306). Trata - se de uma tentativa de controlar e disciplinar a 

subjetividade do trabalhador (LINHART e LINHART apud BERNARDO 2009). 

Esta lógica se enquadra em Russas, à medida que a empresa investe em cursos, 

treinamentos para os quais, o controle psicológico é preponderante seja nas atividades de chefias, 

comum as doenças subjetivas, ocasionadas da pressão exercida de acordo com a função, a 

exemplo, o caso do ex-gerente de produção da empresa. Em um dado momento de sua entrevista, 

o mesmo informa que exerceu também a função de supervisor por algum período; isso fazia com 

que, em média, 800 trabalhadores ficassem ligados diretamente a ele, o que alterava seu 

temperamento e estado emocional. 

Não o bastante, nas trilhas da precarização, outro lado da moeda ainda se revela de modo 

incisivo no terreno da flexibilização e negação de direitos para as mulheres russsanas. Ainda 

realizando todas as etapas produtivas na própria fábrica, a Dakota atua de modo flexível de 

acordo com a demanda de seus clientes. Pelo método daquilo que faltou na prateleira, será 

preenchido conforme solicitado, quando aumenta a demanda na produção, a terceirização das 

funções fabris é vista à olho nú, pelas calçadas e casas que se transformam em unidade produtiva 

na figura representada das enfiadeiras. Estas são artesãs subcontratadas para serviços auxiliares 

em peças de calçados e recebem centavos de reais por peças ornamentadas, de acordo com 

solicitação e recomendação da fábrica. Um trabalho que já chega pronto para a montagem do 

calçado. Desse modo, o planejamento e a execução da produção, antes restritos ao espaço fabril, 

assumiram novas dimensões (Almeida, 2011). Essas formas de precarização do trabalho fazem 

com as empresas mantenham sua produção sem aumentar seu quadro de trabalhadores. Sem arcar 

com nenhum custo e sem garantir nenhum direito a estas enfiadeiras que não mantêm nenhum 
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vínculo, direto, com a empresa. São formas de exploração que através das práticas flexibilizadas 

pela terceirização, não assegura nenhuma condição digna de sobrevivência para estes que atuam 

de modo informal. 

De acordo com Navarro (2003), (Almeida, 2011) e Alencar (2014), a prática das 

enfiadeiras é comum em estados como São Paulo e Rio Grande do Sul. De sandália a botas de 

couro, entre um ou outro afazer doméstico, elas realizam o enfiado. Segundo Alencar (2014), um 

estudo realizado, junto das enfiadeiras russanas, revela as condições que estas estão submetidas: 

 
“[...] A atividade do enfiado era inicialmente desenvolvida no ateliê da Dakota, mas 

devido à grande quantidade de calçados produzidos diariamente, o número de 

funcionários não era suficiente para adornar todas as peças no tempo desejado. [...] 

[...] houve o direcionamento para que o trabalho fosse desenvolvido somente por 

mulheres, pois de acordo com os gestores de produção, elas são mais capacitadas para 

esse tipo de tarefa. Hoje, constatamos que esse número cresceu exponencialmente. [...] 

Ao entrevistarmos algumas enfiadeiras, nos foi relatado que deve haver em Russas, 

aproximadamente, 500 mulheres ligadas a essa prática de subcontratação da empresa. 

Todo o adorno do calçado do Grupo Dakota no Ceará é realizado em Russas, inclusive a 

produção das unidades de Iguatu, Maranguape e Quixadá, que chegam através de 

transporte da própria empresa. [...] Para ser uma enfiadeira, as interessadas devem residir 

na cidade de Russas por no mínimo dois anos e receber uma indicação de alguma mulher 

que já exerce a atividade. [...] A Dakota delega a ornamentação do calçado a uma 

empresa dirigida por um casal de gaúchos, funcionários da fábrica. Este casal, ao receber 

a encomenda da Dakota, a delega para um grupo de cinco a seis pessoas que ficam 

responsáveis em distribuir para as enfiadeiras a produção e receber das mesmas os 

calçados já adornados, efetuando o pagamento pelo que foi produzido. [...] O 

faturamento desse grupo de cinco pessoas gira em torno de 20% do arrecadado com a 

produção final de suas respectivas enfiadeiras. [...] Em entrevista, uma enfiadeira relatou 

que o maior valor recebido pelo enfiado foi por conta de uma bota de couro toda 

costurada a mão. Para finalizar um par da bota, a enfiadeira nos informou que demorou 

duas horas. Um desperdício de tempo, visto que eles ganham por par enfeitado. [...] As 

pessoas encarregadas em distribuir os pares a serem ornamentados realizam a função de 

intermediação entre a contratante do serviço e as trabalhadoras subcontratadas. No que 

diz respeito aos contratantes, eles são um casal de gaúcho, sendo que o cônjuge é o 

antigo diretor geral e atual supervisor geral da fábrica. Juntamente com sua esposa, eles 

se encarregam do processo de ornamentação do calçado. Para tanto, eles tiveram que 

abrir uma empresa para oficializar contrato de serviço com a Dakota. No entanto, tal 

empresa não tem um funcionário contratado em seu nome, atuando no regime de 

subcontratação. [...] Não foi constatada a presença de mulheres em bairros com melhor. 

infraestrutura, como o Centro, desempenhando essa função. Isso configura essa etapa da 

produção de calçados como uma atividade da periferia, em função do 

perfil socioeconômico das contratadas.” (Alencar, 2014). 

 

Vale informa que esta pesquisa não realizou nenhuma entrevista com as enfiadeiras. 

Como essa atividade é realizada em períodos sazonais, no período de atividades de campo, essa 

atividade não apareceu, nem mesmo nas falas das entrevistas. Os dados imformados constam de 

pesquisa subsidiária, já mencionada, Alencar (2014). No entanto, essa face da precarização ainda 
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perdura impulsionada na prática indireta da empresa Dakota; e ao que consta de atualização, o 

casal contratante da empresa continua o mesmo e o conjugue exerce as mesmas funções no grupo 

Dakota Nordeste Russas.  

Ainda que as formas de subcontratação não tenham surgido nas falas das trabalhadoras; 

este tema se faz importante na ordem do dia, haja visto a questão da terceirização irrestrita e sem 

limites, juntamente com a reforma trabalhista, que acaba de entrar em vigor no Brasil. Do ponto 

de vista do princípio da Proteção do Direito, sobretudo aqueles hipossuficientes, a legislação 

brasileira marca um retrocesso, pois não assegura, de forma explicita, formas de empregos que 

velem a proteção trabalhista; portanto, abre caminho para forma de contratação à exemplo de 

trabalho intermitente, o que favorece o empregador a desfazer-se de custos trabalhistas. Já para o 

empregado, este recebe apenas pelas horas trabalhadas, ainda que esteja à disposição da empresa. 

São medidas em teste no Brasil, no que toca a adequação legal; porém, na prática, territórios 

como Russas constatam que este tipo de (in) segurança jurídica, em que a força de um leão 

(empregador) é colocada em pé de igualdade à força de um gatinho (trabalhador), em um 

processo “justo de livre negociação”. Esse modelo já vigora há tempos. E como relembra Harvey 

(2016) ao citar Marx, “entre direitos iguais, quem decide é a força”. E a força da lei não está com 

a classe trabalhadora.  

É bem verdade que os sentidos do trabalho já foram desenhados pelas as trabalhadoras da 

Dakota Russas em diversas situações: orgulho, empoderamento, independência, liberdade, 

acúmulo de funções dentro e fora de casa, dupla jornada, exploração, opressão, humilhação, 

cansaço e sobretudo, as condições necessárias para prover a família. No entanto, há outro sentido 

- o da reação dos indivíduos e/ou organização da classe - que ainda não foi esboçado pelas 

trabalhadoras. Compreender as formas encontradas por elas, para burlar as condições de trabalho 

impostas pela empresa, sejam elas de maneira individualizada ou coletiva, perpassa por antes de 

qualquer coisa: compreender o papel do sindicato na visão dos trabalhadores. 
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5. O SINDICATO NA VISÃO DOS TRABALHADORES – da Rússia à Russas – 100 anos 

por estradas de lutas e caminhos diverso. 

 

Neste ano de 2017, do centenário da Revolução Russa, a maior experiência concreta de 

organização e luta vitoriosa da classe trabalhadora; é também, o ano de realização desta pesquisa: 

Russas nos circuitos de mudança sob o signo da Dakota: experiências e sentidos do 

trabalho na vida das mulheres. Tentar compreender as transformações, em curso, no mundo do 

trabalho em escala mundial, nacional e local é um desafio que se transforma em responsabilidade 

enorme; uma vez que essas transformações atingem direta e indiretamente a vida destas 

mulheres, seja no mundo da produção, seja em seus cotidianos e/ou em suas mentes e corações. 

Mais que compreender, esta pesquisa, tenta construir ensaios para transformar. Nos 

limites do fazer ciência; ser um registro, uma denúncia contra as formas de exploração e opressão 

do sistema capitalista, da manutenção de desigualdades sociais, sobretudo, as formas de 

acumulação de riquezas da Dakota Russas. Assim, como também, das condições de trabalho e 

vida, das quais estão submetidas, as trabalhadoras russanas. 

Para além dos ensinamentos históricos que a revolução de outubro de 1917 foi capaz de 

nos apresentar, o trocadilho entre os nomes: Russas e Rússia, no que toca as semelhanças 

possíveis de comparações; devo informar que estas semelhanças param apenas nos nomes. O 

subtítulo deste tópico já nos revela o grau de diferenças que podemos analisar nos processos 

históricos à luz das experiências e benefícios da classe-que-vive-para-o-trabalho.  

Pouco se tem estudo sobre a história do município de Russas; no entanto, Pereira Jr. 

(2010) defende a tese que há um tripé a ser analisado, ao nos debruçarmos sobre as razões que 

fazem a Dakota se deslocar do Rio Grande do Sul e ser instalada neste município. São estes os 

pilares de sustentação do tal tripé: subsídios ofertados, população ávida por empregos e pequena 

tradição do movimento operário na cidade. É deste último eixo: organização sindical, que este 

tópico pretende analisar à luz dos depoimentos, quanto ao papel do Sindicato dos Trabalhadores 

na Indústria de Calçados e Vestuários de Russas, na visão dos trabalhadores da Dakota Nordeste 

Unidade Russas.  

 Para Ricardo Antunes (1995), há uma tendência ideológica dominante mundial do 

Capital para minar as organizações sindicais: “as empresas aproveitaram a desestruturação do 
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sindicalismo combativo e criaram [...] o sindicalismo de empresas, o sindicato-casa, atado ao 

ideário e ao universo patronal” (1995).  

É preciso considerar que o projeto de descentralização industrial, posto em prática no 

Ceará no final da década 1980, também, propunha desfocar as lutas sindicais em Fortaleza, visto 

que montar uma fábrica no interior do estado, longe da região metropolitana, era descentralizar os 

trabalhadores e suas perspectivas de organização de lutas sindicais. Consequentemente, essa 

fragilidade das lutas sindicais, contribuiu para a intensificação da exploração do trabalho.  

Essa parece ser uma questão típica do sindicato dos trabalhadores da Dakota Russas. 

Segundo relatos, há um caso concreto comentado por vários trabalhadores: depois da luta que 

surgiu da iniciativa de trabalhadores, por melhores condições de trabalho, em que a empresa pôs 

em prática o “sindicalismo de empresa” e assim, todos os trabalhadores envolvidos foram 

demitidos, sem garantias de seus direitos. A grande lição para os que ficaram, é a completa 

destruição dos organismos de luta dos trabalhadores.  

Isso posto, é pertinente atentar para o que Alves (2000), leva em consideração ao discutir 

os avanços e recuos do sindicalismo brasileiro, sob as lentes do que Hobsbawm (1995) 

“caracterizou como sendo uma “presentificação” que dissolve a memória histórica, em que 

“quase todos os jovens de hoje crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação 

orgânica com o passado público da época em que vivem” (HOBSBAWM, 1995) 
No caso específico da Dakota, os efeitos das demissões dos trabalhadores, contribuíram 

para um sentimento vitorioso do sindicalismo de empresa, mas não iludiu os trabalhadores. É 

deveras singular que o sindicato que aglutina os trabalhadores da Dakota é nomeado de 

“sindicato da Dakota”, levando o nome da própria empresa.  

Como consequência das tais demissões, houve um movimento dos trabalhadores 

demitidos, junto com os movimentos da região do vale do Jaguaribe, para denunciar as práticas 

antisindicais que a Dakota realizava.  

Segue um panfleto, no qual os trabalhadores revelam as condições de trabalho que a 

empresa utiliza nas unidades produtivas, ver figura 03. 
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Figura 3 -  Denúncias de perseguição aos trabalhadores da Dakota Russas 

 

Panfleto assinado por entidades sindicais; religiosas e sociais denunciando casos de 

humilhação e perseguição aos trabalhadores da Dakota. 

 
Fonte: Movimentos Sociais da região do Vale do Jaguaribe 
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Ainda que seja salutar a experiência de levante coletivo dos trabalhadores demitidos, 

esta ação desenhou-se como um caso isolado. Não há cultura de fábrica Dakota/Russas e 

movimentos, atos ou manifestações como formas de resistência e luta no processo de 

reorganização da classe. Os trabalhadores da Dakota falam de suas questões coorporativas, assim 

como as condições de trabalho que deveriam ser acompanhadas pelo sindicato. Porém, na 

avaliação deste, o sindicato nada faz. Vejamos, então, relatos dos próprios: 

 

Eu queria entender a relação do sindicato, se você me fala alguma coisa sobre isso. 

Quando você entrou teve a relação com o sindicato, os sindicatos são funcionários 

da empresa que montam uma chapa, o que eles são? 

T: É, eles montam a chapa e inclusive o presidente é funcionário da Dakota. Então, o 

presidente, o Didi, ele vai na fábrica quando é um caso extremo que acontece, vai mais 

pra apaziguar. Mas eu acho hoje o sindicato muito do lado da empresa, não vê muito... é 

tanto que a maioria do pessoal agora... talvez com essa nova lei que foi aprovada que não 

tem mais contribuição sindical, que é uma vez por ano e o pessoal sai muito do 

sindicato, a tendência é acabar esse sindicato. 

E: E o trabalhador não se sente muito representado pelo sindicato?  

T: Só se for um caso extremo, um caso de racismo, de humilhação, mesmo assim, você 

procura o sindicato aí o sindicato vai lá e chama o gerente, chama o contra mestre, 

chama o supervisor e o gerente geral, aí sentam tudo na sala e vão conversar. 

E: Mas a eleição é feita com o trabalhador votando? Há uma perseguição da 

empresa para quem vai para o sindicato? Você acha que tem isso? 

T: Tem, eles já tiveram que demitir gente porque queria fazer uma chapa oposta. 

Demitiu varias pessoas, umas 8. Se juntaram pra fazer uma chapa, aí ele demitiu as 8 

pessoas, só pra não participar da... 

E: Porque geralmente a empresa ajuda a indicar aqueles que chegam até o 

sindicato? 

T: O Didi tá no cargo desde que começou, o único presidente desde que foi criado. 

Quando um quer surgir...Uma vez botaram meu nome, disseram que eu ia ser e eles me 

chamaram lá na sala. Eles já iam me demitir. A minha sorte foi que eles me chamaram 

antes. Deus me livre de eleição, eu to fora de eleição.  

E: Então um boato que já acabava complicando. 

T: Na época do pato rouco, do Clailton, demitiram ele por causa disso, porque ele tava 

formando uma chapa. O Jarbas, da educação, da família da Celina ali, ele tava formando 

uma chapa e ele foi demitido, ele e mais 7 pessoas. Ela só quer o Didi, porque é ele que 

segura as pontas. 

E: Qualquer trabalhador que se coloque por iniciativa própria eles botam pra 

fora? 

T: É. 

E: E esse trabalhador não entra na justiça, não é readmitido? Porque isso é uma 

perseguição, né? 

T: Ele podia ser reabilitado em outra empresa, só que eles já se unem “ó, fulano de tal 

não bote não, porque...” 

E: Entendi. Então há todo um pacto do sindicato com a empresa. 

T: Geralmente desde o tempo que eu tava lá só era chapa única, sempre.  

E: Isso já inibe toda e qualquer organização dos trabalhadores.  

T: A não ser que você pegue 8 pessoas ali, ou 5, seja pessoa altamente sigilosa, enfim. 

Mas mesmo assim se você se inscrever e eles souberem, antes da eleição eles demitem. 

( Ex- funcionário que trabalhou por mais de dez anos. Passou por várias funções 

até chegar à gerente de produção).    
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E:  E em relação ao sindicato. Você é filiada? 

T: Sou. Às vezes o pessoal fala "mulher, corta o teu sindicato, num faz nada". Eu digo 

"mas não. quem sabe um dia eu não vou precisar, aí é hora que é p'reu ver, né, se vai dar 

certo pra mim ou não". 

E: E o que você acha do sindicato? 

T: Mulher, o sindicato, eu acho uma coisa necessária e seu eu pudesse... pudesse não, 

porque eu to pagando e tem gente que diz "mulher, corta" eu não. Se for pra pagar até 50 

reais por mês eu pagaria, porque um dia ele pode me servir. 

E: Mas você acha que ele defende os trabalhadores lá dentro? 

T: Mulher, assim, defender, defender eu acho que não, porque tem feriado que não é pra 

gente trabalhar e nóis trabalhemo. O pessoal culpa o sindicato. 

E: Vocês acabam trabalhando em feriado?  

T: É! Tem feriadão aí, que foi aquele negócio aí do mei da rua, como é que chama? 

E: O 28 de abril, da greve geral. 

T: Pronto. Todo mundo trabalhou. Foi na hora que o pessoal gritou que ia invadir a 

Dakota.  

E: E aí parou? 

T: Eu tive até medo de um incêndio essa hora. Parou nada. Fecharam até os portões pra 

gente ir trabalhar. 

E: Continuou o dia todo trabalhando? 

T: É. Aí o pessoal culpa nós, o sindicato. Agora, ali eu acho, assim, que era pra ter o 

respeito grande, porque era nacional, né, pra todo mundo mesmo, era pra ser liberado, 

mas...  

(trabalhadora da solados. Era da calçados, mas foi readaptada depois que adquiriu 

uma limitação física). 

 

 

E: Certo. Em relação ao sindicato. 

T: Da Dakota? 

E: Sim. 

T: Mulher, não serve pra nada. 

E: O que você acha desse sindicato? 

T: Não serve pra nada. Porque o sindicato é manipulado pelo gerente geral. Tá lá, o 

diretor de lá do sindicato foi praticamente colocado pelo próprio diretor. Então, ele pelo 

funcionário, em termo de que, que eu to lhe falando, em termo dele lutar por direitos do 

funcionário, isso ele não faz. E se você for atrás, ele ainda fica é contra você. Eu acho, 

assim, que... no entanto, eles, praticamente, eles nem coisa pra mudar. O diretor de lá do 

sindicato, nem adianta você se candidatar, porque é arriscado você ser colocado é pra 

fora. Teve uma época aí que hoje ele é professor muito conhecido aqui em Russas, que 

teve um bafafá medonho aí por causa desse negócio. Parece que ele queria se candidatar 

e não queria deixar. Isso eu sei que demitiram ele. 

E: Mas tinha eleição? Vocês funcionários votavam? 

T: Tinha, mas, mulher, eu não sei te explicar direito. 

E: Era sempre chapa única? 

T: Era sempre assim.  

(Ex-trabalhadora da Dakota. Iniciou com a função de serviços gerais (fechava talão 

- realizar conferência por número e quantidade), passou para o setor de 

programação e depois setor pessoal da empresa). 
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De certo, os relatos revelam que a organização dos trabalhadores, pela via sindical, já 

nasceu, em Russas, cooptado pela própria empresa. Para Rigotto, ao estudar o caso das empresas 

calçadistas no município de Maranguape, observou-se prática comum no ramo: antes de construir 

a unidade fabril, a empresa já articula a criação do sindicato para garantir o seu controle e conter 

toda e qualquer forma de reivindicação que venha dos trabalhadores. Russas não foge desse 

sentimento. Não é pela via sindical que os trabalhadores da Dakota Russas se organizam. Mesmo 

sendo obrigados a entrarem na fábrica já filiados ao sindicato, os trabalhadores não encontram 

motivos para continuarem organizados nele. Mais vale uma ação individual, como conta uma 

trabalhadora, onde algumas vezes deixam a esteira rodar, sem produtos, até que o gerente do 

setor perceba; pois assim, todos ficam calados e compreendem que aquele ato é seu momento de 

descanso.  

É bem verdade que a tarefa de emancipação, organização e luta dos trabalhadores, 

deverá ser feita pela classe trabalhadora. Marx tinha clareza do preconizava. Quem faz a luta não 

é o sindicato e sim, toda a categoria junta compreendendo seu real inimigo, o sistema capitalista; 

no entanto, o sindicato quando é elemento de barreira, atrapalha e muito a organização dos 

trabalhadores. O sindicato é um elemento de luta, uma das ferramentas para se chegar à vitória, 

mas pode ser usado de forma positiva ou negativa. Haja vista, os casos de ações na justiça, por 

parte dos trabalhadores contra a empresa, não são acompanhados e nem tampouco subsidiados 

pelo o assessor jurídico do sindicato. O que poderia ser analisado à luz da coletividade, acaba 

sendo transformado em causas individuais, nas quais, passa o trabalhador a ter o ônus da prova. 

Vejamos o que diz, quem por parte da empresa, acompanhava as ações na justiça do trabalho: 

E: Tá. Mas você trabalhou no setor pessoal e lá você podia ter a oportunidade de 

visualizar isso que você achava humilhante, se materializar em casos judiciais e em 

adoecimentos. Você via ali, o que chegava nas suas mãos, a quantidade de licenças, 

de atestados médicos, muitos por consequências das relações que a empresa 

ocasionava no tratamento com o trabalhador. Você tinha essa visão? Você 

compreendia que se tivesse um bom tratamento era evitado aquela quantidade de 

atestados? 

T: eu posso lhe garantir que tinha muita gente, tanto afastada, como de atestado. Sempre 

aparecia... porque a tendência tava sendo cada vez maior. Esse número em momento 

nenhum eu via diminuir, eu só via cada vez mais aumentando e aumentando. O que eles 

faziam, às vezes, era pegar esse pessoal que tá afastado há mais tempo e aí eles tentavam 

chamar pra conversar, ou pra demitir, pra fazer alguma coisa. Já teve de acontecer esse 

tipo de coisa também. Porque pra eles, o acordo é favorável pra empresa. Por quê? Qual 

era o tipo de acordo, pelo menos nas audiências que eu ia? Era gente que tava querendo 

sair e eles não queria demitir. Aí o que eles fazia, botava na justiça, aí eu ia lá e pegava e 

demitia. Aí dava os direito que ele queria e pronto. Então, do bolso dele... porque na 

verdade, eu acho que o que falta mesmo aqui é uma fiscalização. Não tem essa 
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fiscalização de dizer “poxa, tá tendo tanta audiência em relação a empresa. Vamo 

fiscalizar essa empresa pra saber o que tá acontecendo” não tem. 

E: Você não tinha atuação do ministério público, da justiça... 

T: Nam. Eu não lembro do período que eu passei lá no departamento pessoal, eu não 

lembro de ter nada assim de alguma fiscalização pra saber o que realmente tava 

acontecendo, de alguém disfarçado ir lá tentar entrar pra ver como era o trabalho.Porque, 

assim, eu acho que já teve alguma coisa assim de alguém ir lá ver. Mas é de boca. É o 

que eu to lhe dizendo. Se eu sou chefe desse empresa, eu vou falar mal da minha 

empresa? Eu não vou. Então, mas assim, eu acho que faltava muito isso aí, porque tem 

coisas ali que não é exagero. E eu tive que escutar já da voz de próprio gerente, que, por 

exemplo, a pessoa tá afastada por depressão, aí dizia assim “isso aí é muito é frescura, 

tem nada de depressão. Como é que tá com depressão e tava na festa tal?”. Só que o 

pessoal não entende, tipo assim, o que ocasiona aquela depressão? Ocasionou o trabalho 

na fabrica, a pressão na fábrica. Então, quer dizer que pra onde ela for ela tem que tá 

chorando? Não. O que dava o desespero, eu digo que é porque era o que eu sentia. Eu 

nunca cheguei a me consultar pra saber se eu tava com depressão. Mas, assim, quando 

eu tava final de semana na minha mãe, num outro canto, eu tava livre, eu me sentia livre. 

E eu ria, eu fazia tudo. Mas quando chegava no domingo a noite, que eu sabia que na 

segunda feira eu tinha que trabalhar, já me batia o desespero, me dava uma coisa ruim, 

me dava um mal estar e eu ficava pensando 10 vezes “meu deus do céu, amanhã eu 

devia faltar”, mas eu não gosto, tanto que eu nunca faltei por esse motivo. Aí eu sentia 

isso, tá entendendo. Aí por isso que eu falo que o pessoal pegava a chave, que porque a 

pessoa tá com depressão, ela tem que ficar o tempo todo chorando, tem que ficar direto 

trancado dentro de casa... existe vários tipo de depressão. E a maioria da depressão que 

tinha lá na fábrica era por causa da pressão que elas sentia lá dentro. Então, quando ela 

chegava lá em na fábrica dava logo vontade de chorar, um desespero e tudo mais. Só que 

eles achavam que aquilo era frescura, a parte da gerência. 

E: Você tinha que fazer relatório mensal pra empresa, dizendo quantos 

afastamentos esse mês? 

T: Eu tinha que fazer, se eu não me engano... eu não lembro. Porque teve uma época que 

eu fui responsável por isso aí, mas eu não lembro se era todos os dias, ou se era uma vez 

na semana que eu tinha que fazer da semana anterior. Eu não tenho lembrança. 

E: E isso crescia muito? 

T: Crescia. 

E: E por parte da empresa, você nunca participou de uma reunião em que tinha 

uma discussão “temos que mudar esse quadro, temos que fazer isso. Isso aqui está 

prejudicando financeiramente a empresa”, até do ponto de vista das ações judiciais, 

que você ia representar a empresa perante à justiça. Às vezes o trabalhador 

ganhava a causa, por mais que você tivesse que omitir informações? 

T: Mas o que ele ganhava? Geralmente, o que ele ganhava, causa, assim, de um acordo, 

nunca era aquele valor que eles tavam pedindo ali. Era sempre o que? “Não, vamo fazer 

um acordo e vai ganhar a causa”. Aí vai ser o quê? Só liberar o FGTS, pagar os 40% e 

tudo... era uma coisa que, se o funcionário fosse demitido normal, ele já teria o direito. 

Então pra empresa, em si, não seria um prejuízo. Então, é por isso que eu acho que a 

empresa, não é que ela não teja nem aí, ela pode até ter essa preocupação. Mas os acordo 

de lá geralmente são esses. Não tinha aqueles acordos de dizer assim: 10 mil, por abuso, 

vai ter que pagar aqui 90 mil. Nunca. Enquanto eu tava lá eu nunca vi um advogado 

ganhar uma coisa pedindo aquelas coisas dali não. “não, pois vamo fazer um acordo, 

você paga a metade” eu nunca vi isso aí. Eu já tive de ver até caso de funcionário que, na 

hora do trabalho, perdeu os dedo, algo assim e botar na justiça e ganhar uma merreca, 

que nunca na vida que vai recuperar aqueles dedo ali. Ganhar 3 mil reais, o que é 3 mil 

reais pra 3 dedos que você vai perder? Então, é uns acordo que tem e que eu ia e que eu 

não concordava.  
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E: Do ponto de vista do lucro da empresa, essas ações judiciais, você não achava 

que o direito não funcionava, a justiça não funcionava no intuito de favorecer o 

trabalhador?  

T: Não. 

E: Que a Dakota taria perdendo parte do seu lucro por conta de ações que ela 

mesma tinha providenciado através de seus funcionários, que tinha provocado com 

adoecimento, acidente de trabalho, caso de depressão. Por conta da relação do 

tratamento, das condições de trabalho que a empresa forneceu a seus trabalhadores 

geravam a consequência de um acidente de trabalho, um adoecimento. E, mesmo 

assim, ela não pagava, não tinha uma punição por isso? 

T: Não. Ela pagava, como eu to lhe dizendo, só parte dos direitos que ele já ia receber se 

ele fosse despedido normalmente. 

E: Então, o que era perceptível era apenas saber o montante que tava crescendo a 

insatisfação, o grau de trabalhador que tava querendo sair, receber os seus direitos, 

botar na justiça. 

T: É. Aí, o que acontece, pela falta de concorrência as vezes sai e tudo, quando de fé 

pede pra voltar. Aí eles teme essa certeza que as pessoas daqui precisa desse emprego, 

porque fora aqui tá difícil. Aí eles pegam e fazem do jeito que eles querem 

E: Você tinha dados da folha de pagamento, de quanto a empresa pagava, de 

quanto ela gastava? 

T: Não, mas lá tem. Porque, assim, pra falar a verdade, a empresa da Dakota é muito 

misteriosa nessas coisas assim. Tem certos números que ela não passa pra gente 

funcionário, tem as pessoas específicas que podem saber daquelas coisas. a gerente do 

financeiro, porque ela também é uma gaúcha, ela faz parte deles lá. Então, ela pode até 

saber. Mas a gente, assim, não.  

E: Você não tinha nem ideia de quanto era a folha de pagamento?  

T: Total não. E pode até ser que os menino que trabalhasse com a parte do pagamento 

que soubesse. Mas eu não sei dizer não, eu nunca peguei esse relatório não.  

E: Se não tem do número de pagamento de funcionário, imagina do lucro, né? 

T: Nam, não tem nem perigo eles deixar  a gente ver isso não. 

E: Essa função fundamental é com um gaúcho? 

T: É. 

E: Tipo, ele centraliza aquelas informações entre eles. Muito de gerentes que não 

está na produção, mas que o gerente do almoxarifado... almoxarifado não sei nem 

se é estratégico, mas financeiro, pessoal, muitos deles são gaúchos? 

T: Não mais. Antigamente sim, a maioria, até de produção, supervisor, era gaúcho. Mas 

a maioria já foram embora. Agora, só quem é gaúcho mesmo, assim, é só a parte do 

financeiro, né, o gerente geral da produção, o diretor geral... acho que só esse pessoal... e 

o da solados, o gerente geral da solados também. Pronto. Aí o resto é tudo daqui. 

(Ex-trabalhadora da Dakota. Iniciou com a função de serviços gerais (fechava talão 

- realizar conferência por número e quantidade), passou para o setor de 

programação e depois setor pessoal da empresa). 

 

Com os relatos, voltamos ao princípio de proteção ao trabalho, o fato do Direito 

trabalhista tentar equilibrar a balança, intercedendo em nome dos hipossuficientes; ao que parece, 

justiça e empresa caminham juntas contra o trabalhador. No entanto, na medida em que crescia 

este número de ações contra a Dakota, era visível a constatação do tratamento dado por parte da 

empresa, chegando a ter trabalhador perdido membros do corpo. 

 Da parte do sindicato foi realizado a tentativa de entrevista com o presidente do 

sindicato. Porém, tanto o sindicato, quanto a empresa não se dispuseram à prestarem 



105 

 

informações.  O presidente do sindicato falou que ele não lembrava muito das coisas para dizer, 

pois quem sabia mais era uma funcionária que segundo ele, não estava no momento. Perguntado 

se o mesmo tinha algum tipo de conflito com a empresa; se ela respeitava as funções do 

sindicato? O atual presidente, apenas informou: “não há nenhum problema, não. Aqui nós temos 

uma ótima parceria”. Diante dessa fala fica evidente o não protagonismo sindical, perante a 

conjuntura brasileira. Evidentemente, essa relação enfraquece o trabalhador que na relação 

empresa, sindicato e trabalhador, este último se encontra sozinho; carregando a angústia da 

demissão, que em verdade, acontece resguardada pelas leis da flexibilidade, de acordo com as 

necessidades do mercado. Ou, como assinala Vasapollo: “liberdade por parte da empresa para 

despedir uma parte de seus empregados, sem penalidades, quando a produção e as vendas 

diminuem” (2005). O que mais uma vez, revela a importância para o Capital de implantar uma 

fábrica longe da organização sindical dos eixos urbanos de Fortaleza e região.  

Por fim, espaços como Russas já são expressões das respostas do capital para recompor-

se de suas crises. No contexto das novas leis 13.429/17 e 13.467/17, respectivamente a lei da 

terceirização e a reforma trabalhista, o Brasil vem se readequando às formas de empregos 

intermitentes, teletrabalhos, terceirização irrestrita, condições insalubres e tantas outras formas de 

precarização. São os retrocessos, no que toca a garantia e proteção dos direitos sociais, recuando 

naquilo que estava posto como direito líquido e certo. Um cenário, em construção, das 

excludentes formas de empobrecimento e exploração. Desse modo, sindicatos-empresas 

cumprem o mais duro papel - atuam coletivamente alimentando a alienação da classe 

trabalhadora. À exemplo, quando perguntados em relação a reforma trabalhista; os trabalhadores 

já repetiam o discurso dominantes: “não vai me atingir; é só para quem vai ser contratado. Mas 

de que se trata? O que tenho a ver com isso?”. E desse modo, a alienação escamoteia a 

esperança de que a classe trabalhadora faça “só mais um esforço”, na unidade da luta contra o 

capital.  

No entanto, já dizia Leon Trotsky que “as revoluções são impossíveis; até se tornarem 

inevitáveis”. Assim, é urgente o exercício de análise para além da apatia e pouco interesse dos 

trabalhadores, para compreender o que a reforma trabalhista traz de mudança nas suas vidas. Em 

um processo desigual e combinado, a consciência da classe renasce, aflora e afronta o lugar onde 

reina as ideias dominantes. Em uma manhã ensolarada, os trabalhadores manifestam-se em um 
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ato unificado nacionalmente, por um chamado à greve geral de 28 de abril de 2017.  Ver figura04 

e 05. 

Figura 4- Manifestação na fábrica Dakota – chamado à Greve Geral 28/04/2017 

 

Tentativa de entrada dos manifestantes para paralisar as atividades de produção. 

Figura 5 - Manifestação na fábrica Dakota – chamado à Greve Geral 28/04/2017 

 

Fonte: Foto de um participante do ato.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“Como é terrível ler o poema de Shelley (para não falar 

dos cantos camponeses Egípcio de 3 mil anos atrás), 

denunciando opressão e exploração. 

Serão eles lidos num futuro ainda repleto de opressão e 

exploração; e dirão as pessoas: “Até naquele tempo...”? 

Bertold Brecht, ao ler “The masque of anarchy” em 1838 

(Brecht, 1964, In: Hobsbawm, E.). 

 

 

O município de Russas, nas duas últimas décadas, passa por um processo de mudança 

econômica, espacial e social, no qual reconfigura seu dinamismo territorial com a chegada da 

fábrica do grupo Dakota S/A, de origem gaúcha. O ano era 1998, a região do Vale dos Sinos, no 

Rio Grande do Sul, conhecida pela produção calçadista, tentava sobreviver à crise econômica 

mundial e o processo de competição dos países dos tigres asiáticos. A busca por novas regiões 

fertilizadas com baixa mão de obra, carência de emprego e pouca organização sindical; 

concomitante a ideia de descentralizar a produção industrial no estado do Ceará, fez de Russas, 

uma cidade mais que apropriada e modificada para atender o perfil de “novas regiões”, impostas 

pela atividade industrial, colocando-se como importante exemplo de lugar de reserva apreendido 

por forças que fogem ao controle do poder local e regional. 

As grandes mudanças no mundo do trabalho, acompanhados dos processos da 

reestruturação produtiva, da atual lógica flexível que favorece a incorporação de novos lugares ao 

processo global de reprodução capitalista. Os avanços da técnica incorporada à produção 

industrial, a inserção feminina no mundo da produção fabril, o dinamismo sentido na economia 

urbana e nas relações de trabalho. O êxodo urbano e rural propiciado pela chegada da população 

de outros municípios e até mesmo, das regiões e comunidades rurais vizinhas são expressões do 

impacto provocado às características provincianas da antiga cidade chamada Russas.  

Por parte do poder público local, o discurso é de que a cidade mudou, cresceu, foi 

modificada para atender o novo que se anuncia, querendo dar vida a publicidade construída do 

jargão: “dá gosto viver aqui”! Por outro lado, para além das nuances estéticas dos padrões 

arquitetônicos, é bem verdade que a vida não melhorou para a classe-que-vive-do-trabalho e 

para-o-trabalho. Apenas, sua população foi inserida na lógica de reprodução das relações 

capitalistas. De um lado, se o trabalho possibilita conforto, segurança, independência e inserção 

deste trabalhador no processo de consumo e aquisição de suas necessidades. Por outro lado, este 

mesmo trabalho “roubava o que” ele “mais valia” (Baleiro, 2006), sua capacidade de reproduzir-
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se, de renovar suas forças e seu tempo em uma velocidade e intensidade que o retorno financeiro 

que adquire, não lhe possibilita repor humanamente o seu esforço.  

Neste sentido, quando estes trabalhadores afirmam: “não durmo mais a noite toda”; “fico 

pensando no trabalho, quando vai mudar o modelo”; “entro em desespero no domingo à noite”; 

“assim que acordo, penso em não ir, mas se não for, a quinzena fica trancada”; são expressões 

que os mesmos sabem que trabalham mais do que seu corpo e a mente consegue suportar. E por 

real necessidade concreta de sua sobrevivência e da sua família, redefinem toda sua vida a partir 

do tempo usado pela fábrica e do tempo que se reorganiza para atender ás necessidades que esta 

exige. Assim, o tempo do descanso, do lazer, da família, dos afazeres de casa, do namoro são 

todos redefinidos, pois o tempo do não-trabalho, é o tempo mínimo necessário para o trabalhador 

se recompor, (re) significar seu valor para ser útil, mais um dia, e conseguir vender sua força.  

Contudo, a partir do parâmetro de suas vidas anteriores, o sentimento é de que a “vida 

melhorou”. Bem ou mal, estão incluídos no consumo, ainda que precários, mas sentem orgulho 

de ter a carteira assinada, um misto de satisfação e identidade preenche de pertencimento, que se 

expressa na materialidade do veículo adquirido, da casa financiada, do cartão de crédito, ainda 

que seja alimento da alma do consumo, o suficiente para comparar com o tempo do não tinha e dá 

razão a mais um dia para suportar as condições que o trabalho exige.  

Sobretudo, para as mulheres, com a chegada da fábrica no município; estas tiveram suas 

vidas completamente modificadas. Dosar o tempo do trabalho e do não-trabalho é muitas vezes 

dividir maestralmente o tempo de um trabalho pago para repor as necessidades básicas da família 

e um tempo de trabalho não pago, em função de organizar a vida para trabalho da fabril.  Essas 

mudanças de hábitos, de trabalhar com o público e o privado em duas dimensões, do tempo que 

não consegue cuidar dos filhos, acompanhar seu crescimento e jogá-los a própria sorte, diante do 

quadro da violência juvenil que se agudiza no município, ainda, contudo, para elas, este é um 

trabalho que a liberta da casa de família e lhe possibilita, a ideia imaginária, de comprar onde 

chegar, ainda que  aquele produto que  foi produzido pelas suas mãos, devido ao valor 

exorbitante que ele agrega depois de fabricado, só consiga chegar aos pés delas, quando a 

empresa abre uma exceção para a realização de uma feira  na venda de  seus produtos, que 

ficaram fora do mercado. 

E nesse processo, dado o valor de troca que é a acumulação de riqueza, o produto gerado 

deve ser distanciado de quem o produz, através de muita dor. Além de todo valor de troca que 
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concentra nele; este não pertence ao trabalhador (a concentração de mais-valia). Quanto ao 

produto em si, muito que ficou desta experiência; confesso que nunca mais olharei para um 

sapato, apenas como um sapato, um simples sapato. Verei também, ali, materializado muito de 

cansaço, adoecimento, pressão, condições de trabalho precarizado, tempo negado e salários mal 

pagos. Foi um completo exercício, não me deixar naturalizar à dor e o sofrimento, na medida em 

que me via sugada pelo desejo de encontrar as justificativas de minha pesquisa, nas condições 

mais precarizadas, dessa relação que o trabalho e o capital constrói. Aqui, sempre, tive o cuidado 

de perceber que aquilo que encontrava, era uma pessoa que sofria. Solidarizar-me com esta dor, 

foi a forma que encontrei para não me desumanizar.  

Com isto, o trabalho realizado, tinha também um propósito: ser um instrumento de 

denúncia. Como diz o velho Chico Buarque: “a dor da gente não saí no jornal”. E se a Sociologia 

é uma arma, uma ciência de combate às reproduções sociais internalizadas (Bourdieu, 2002), que 

este trabalho seja uma arma de denúncia, contra as formas precarizadas de vida humana. Assim 

posto, cabe a esta altura olhar para os retrocessos do Brasil, das retiradas de direitos, das formas 

de trabalhos desprotegidas das garantias de direito fundamental, e, pois, considerar que este 

Brasil do retrocesso, ao qual não queremos, já existe em Russas na prática cotidiana. O estado de 

exceção e espoliação de direitos já reinam na dinâmica do capital, naquele município. E o que 

acontece com o Brasil fora de (a) Russas/Rússia; é que este Brasil ainda não se adequou sócio 

juridicamente para viver à sombra da lei. Quiçá, não consiga. 
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