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É inevitável a contradição e o conflito entre 

o vivido e o viver, uma vez que o primeiro se 

define na experiência, muitas vezes 

dolorosa, da vida como ela é, ao passo que 

o segundo se define na experiência, às 

vezes carregada do sentimento da 

frustração, da constatação da vida como ela 

poderia ser, ou seja, do quanto ela poderia 

ser diferente. 

Lacombe (2008, p.163) 



 

 

RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo estabelecer uma relação entre o modelo econômico 

sob a lógica de Arranjo Produtivo Local e o modo de vida da população residente na cidade 

de Toritama, interior de Pernambuco. Para isso se parte da premissa de que qualquer 

atividade produtiva é resultado de mudanças não apenas nas características do território, 

mas também nas relações sociais entre seus moradores. Desse modo, portanto, as 

discussões acerca da atividade produtiva da cidade e a forma de reprodução social 

apresentam-se intrinsecamente relacionadas. Também se faz possível a percepção de que 

as características de um território envolvido na estratégia de desenvolvimento econômico 

regional ultrapassam a dimensão do ambiente de produção e alcança os espaços de 

reprodução social, repercutindo nas relações com a cidade e na condução da vida social. 

 

Palavras-chave: Arranjos Produtivos Locais; Cotidiano; Trabalho; Modo de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

 

El presente trabajo tiene por objetivo establecer una relación entre el modelo económico 

bajo la lógica de Desarrollo Productivo Local y el modo de vida de la población residente en 

la ciudad de Toritama, interior de la provincia de Pernambuco.  Para ello se parte de la 

premisa de que cualquier actividad productiva supone cambios no sólo en las características 

territoriales, sino también en las relaciones sociales de sus habitantes.  De ese modo, por lo 

tanto, las discusiones acerca la actividad productiva de la ciudad y la forma de reproducción 

social se presentan intrínsecamente relacionadas. Asimismo se hace posible percibir que las 

características de un territorio involucrado en la estrategia de desarrollo económico regional 

traspasan la dimensión del ambiente de producción y alcanza los espacios de reproducción 

social, lo que a su vez repercute en las relaciones con la ciudad y en la conducta de la vida 

social. 

 

Palabras clave: Arranjos Produtivos Locais; Cotidiano; Trabajo; Modo de vida. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A estratégia de Desenvolvimento Regional surgiu na busca do capital em 

estabelecer novas formas de acumulação de riquezas, a fim de reestabilizar a 

economia e seus índices de lucro reduzidos com a crise estrutural desencadeada 

após a Segunda Guerra Mundial. 

Desse modo, nas décadas de 60 e 70 no Brasil, os Pólos de 

Desenvolvimento e os Complexos Industriais tiveram destaques nos Planos 

Nacionais de Desenvolvimento, os quais visavam o crescimento da economia 

nacional. A partir do Plano Plurianual 2004-2007, o país inseriu a temática Arranjos 

Produtivos Locais (APL´s) como estratégia para desconcentrar espacialmente a 

produção e valorizar as potencialidades produtivas dispersas no país, dentre as 

quais está a abundante existência de mão-de-obra barata, face à escassez de 

trabalho, principalmente nas regiões interioranas.  

Surge nesse contexto a valorização de pequenas unidades produtivas 

informais, disfarçadas sob a idéia de empreendedorismo, seguindo a tendência de 

transferir para o trabalhador a responsabilidade sobre seu potencial de 

empregabilidade e de condições satisfatórias de trabalho e renda, ignorando o 

processo histórico de seletividade no mercado de trabalho, reduzindo a 

responsabilidade de intervenção do Estado, e enfraquecendo as conquistas dos 

direitos sociais. 

Considera-se que as expressões desse processo de desenvolvimento não 

se limitam à definição do território como local de produção, como local de troca. Mais 

que isso, no território produtivo está presente uma racionalidade que ultrapassa o 

momento da produção, estando presente nas relações sociais e na relação da 

sociedade com o território. 

Desta forma, a intensificação de atividades produtivas em determinados 

territórios, além de atender aos interesses de reestruturação do capital e de 

representar características peculiares na relação da sociedade com esses territórios, 

também redefine as relações sociais e o modo de vida das populações. 



 

 

O interesse pela temática do presente trabalho surgiu a partir da 

inquietação sobre a prática produtiva intensa, repetitiva e constante realizada pelos 

moradores da cidade de Toritama na confecção de roupas de jeans. 

Chama atenção a transformação das residências em ambientes de 

produção; as peças de roupa armazenadas nas calçadas e em todos os cômodos 

das casas; a diminuição do espaço de residência, em prol do espaço produtivo; o 

barulho incessante das máquinas de costura; o ar que irrita o nariz; o trabalho de 

idosos e crianças; as relações de trabalho; a ausência de condições ergonômicas 

adequadas; a expansão imobiliária irregular e sem estrutura urbana; o papel de 

propaganda exercida pela rádio comunitária; os diálogos associados ao trabalho; o 

amanhecer e o anoitecer sob os ruídos da produção do jeans. 

Também como forma de atender ao desejo de explicitar o lado real e sem 

romantismo de como a estratégia de formar Arranjos Produtivos Locais tem 

influência no modo de vida de seus moradores e na sua relação com o território em 

que vivem. 

Assim, no primeiro capítulo disserta-se sobre o papel desse modelo de 

desenvolvimento face à economia e a funcionalidade desse processo no capitalismo. 

Será possível entender a relação que tal iniciativa aponta ao território e em como 

isso se expressa na reprodução social. 

No segundo capítulo aproxima-se a realidade do território em estudo e 

apresentam-se as principais questões que o envolve. 

Como forma de explicitar as “vozes” de Toritama, o terceiro capítulo trará a 

íntegra de parte dos relatos dos moradores, colhidos a partir da técnica de grupo 

focal. 

Compreende-se que desenvolvimento não deve estar apenas relacionado 

a números de produção ou de pessoas ocupadas, antes deve primar pela melhoria 

ampliada da qualidade de vida, garantia de direitos fundamentais e respeito à 

história das cidades. 

 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

Capítulo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algumas observações sobre as Regiões de 
Desenvolvimento 

 



 

 

1.1 A ESTRATÉGIA ECONÔMICA 

 

A estratégia de Desenvolvimento Regional surgiu na busca do capital 

em estabelecer novas formas de acumulação de riquezas, a fim de reestabilizar a 

economia e seus índices de lucro reduzidos com a crise estrutural desencadeada 

após a Segunda Guerra Mundial.  

Segue a lógica de reorganização do modelo de produção e 

organização das grandes indústrias, no começo dos anos 70, quando tem início a 

produção dividida espacialmente que aproveita diversos fatores geográficos, dentre 

os quais estão excedente de mão-de-obra barata e incentivos fiscais. Segundo 

BENKO,  

induzem uma reestruturação espacial da sociedade inteira, redefinição do 
conteúdo ideológico dos espaços, estabelecimento de nova divisão social e 
espacial do trabalho, criação de novos espaços de produção e de consumo 
etc (BENKO, 2002, p.29). 

 

Desse modo, nas décadas de 60 e 70 no Brasil, os Pólos de 

Desenvolvimento1 e os Complexos Industriais2 tiveram destaques nos Planos 

Nacionais de Desenvolvimento, os quais visavam o crescimento da economia 

nacional. 

No Nordeste o meio para dinamizar a economia e buscar a 

interiorização do desenvolvimento foi a criação, em 1959, da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). Desde então, o Estado atua como 

facilitador desse processo através da criação de condições logísticas e tecnológicas 

que possibilitem a produção e seu escoamento para os mercados. 

Semelhante ao processo de urbanização corporativa analisado por 

Santos (2005), as mudanças nas cidades  

 
constitui um receptáculo das consequências de uma expansão capitalista 
devorante dos recursos públicos, uma vez que esses são orientados para os 
investimentos econômicos, em detrimento dos gastos sociais (p. 105) 
 
 

                                                 
1  Está associado a um projeto de investimento geograficamente localizado, induzindo transformações na 
sua área de influência política, social e econômica. 
2  “Compreende a ampla gama de indústrias ao redor da indústria dominante. As relações podem ser 
verticais – entre as fases diferentes de um mesmo processo produtivo; laterias – entre as mesmas fases de 
processos de produção semelhantes; e diagonais – quando se trata de atividades de serviço prestado às 
indústrias do distrito” (BENKO, 2002, p.229) 



 

 

A partir do Plano Plurianual 2004-2007, o país inseriu a temática 

Arranjos Produtivos Locais (APL´s) como estratégia para desconcentrar 

espacialmente a produção e valorizar as potencialidades produtivas dispersas no 

país, dentre as quais está a abundante existência de mão-de-obra barata, face à 

escassez de trabalho, principalmente nas regiões interioranas. 

Como salientado por Harvey (2005), para garantia do processo de 

acumulação é necessário  

 
a existência de um excedente de mão-de-obra ... que pode alimentar a 
expansão da produção. Portanto, devem existir mecanismos para o aumento 
da oferta de força de trabalho, mediante, por exemplo, o estímulo ao 
crescimento populacional, a geração de correntes migratórias, a atração de 
“elementos latentes” – força de trabalho empregada em situações não-
capitalistas; mulheres, crianças etc. (p.44). 
 
 

Assim, é possível observar que as regiões de desenvolvimento 

passaram por grandes mudanças após a intensificação da atividade produtiva. 

Essas mudanças são tanto no crescimento populacional (oriundo da migração) e na 

organização das cidades, como nas relações sociais e envolvimento de quase toda 

a população na atividade desenvolvida. 

No esforço nacional para viabilizar a expansão e consolidação dessa 

estratégia de desenvolvimento, foi criado o Grupo de Trabalho Permanente para 

Arranjos Produtivos Locais (GTP APL), responsável por articular ações de 

instituições públicas e privadas a fim de apoiar técnica e financeiramente a 

expansão e consolidação de APL´s. 

As regiões que tem sua atividade econômica orientadas pelo modelo 

de Arranjo Produtivo Local são compostas por aglomerações produtivas que atuam 

em torno a determinada atividade principal, sendo de serviços ou produtos. 

Segundo o SEBRAE,  

 
APL são aglomerações de empresas localizadas em um mesmo território que 
apresentam especialização produtiva e mantém algum vínculo de articulação, 
integração, cooperação e aprendizagem entre si e com outros setores locais 
tais como governo, associações empresariais, instituições de crédito, ensino 
e pesquisa. (SEBRAE apud ARAÚJO, 2006, p. 32) 

 



 

 

Nas Regiões de Desenvolvimento existentes no Estado de 

Pernambuco existem 09 (nove) iniciativas sob a modalidade de Arranjo Produtivo 

Local, conforme Tabela 1: 

 

TABELA 1  

Cidades e sua área de produção sob a modalidade de Arranjo Produtivo Local 

 

Cidade(s)  Área de produção  
Araripina, Trindade, Ipubi Gesso, madeira e móveis (madeira, 

tubulares e estofados) 
Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe Confecções  
Garanhuns, Águas Belas, Venturosa Leite e derivados 
Gravatá Madeiras e móveis (madeira e vime) 
Gravatá Flores (floricultura temperada) 
João Alfredo e Recife Madeira e móveis (madeira, tubulares e 

estofados) 
Petrolina, Santa Maria da Boa Vista Fruticultura 
Recife Tecnologia da informação 

(desenvolvimento de sistema, software, 
suporte técnico) 

Recife Flores (floricultura tropical) 
 

 
Como forma de legitimar a ideologia de que a organização em pequenas 

unidades produtivas constitui a “solução” para a garantia de renda e ocupação, cria-

se formas de difundir as experiências “bem sucedidas” de locais onde há trabalho e 

renda, sendo irrelevante a formalização dos serviços, os vínculos trabalhistas e a 

qualidade de vida da população. 

A divulgação do “sucesso” das pessoas dessas cidades ocorre através de 

matérias em jornais de grande circulação, de campanhas políticas e de programas 

televisivos. Pode-se dizer que é a construção de uma ideologia de massa, onde se 

constrói a ilusão de que trabalhadores de APL´s têm autonomia, liberdade e que sua 

produção “sem complexidade” é capaz de produzir riquezas individuais e 

reconhecimento social, bastando apenas que esses trabalhadores tenham interesse 

em “mudar de vida”. 

Como apontado por Vasapollo (2005),  

 
os novos fenômenos do empreendedorismo, cada vez mais se configuram 
em formas ocultas de trabalho assalariado, subordinado, precarizado, 
instável, trabalho “autônomo” de última geração, que mascara a dura 
realidade da redução do ciclo produtivo. Na verdade, trata-se de uma nova 
marginalização social e não de um novo empreendedor. (Vasapollo, p.10) 



 

 

 
Não se considera, pois, que informalidade do setor produtivo resulta na 

subtração de contribuições sociais e fiscais, ficando tal setor livre das 

regulamentações públicas que, de certa forma, limitam sua forma de agir. Ainda 

mais, essa desregulamentação das atividades produtivas ocasiona também a 

degradação do meio ambiente e da qualidade de vida nas cidades que estão 

inseridas nesse processo de desenvolvimento. 

Nessa nova forma de “geração de emprego e renda”, o principal objetivo 

do capital é a retomada dos padrões de lucro, pondo em cheque os direitos 

trabalhistas, expondo-os como entraves ao desenvolvimento econômico, e 

assegurando sua possibilidade de negociar cada força de trabalho.  A força de 

trabalho nesse contexto passa a ser regulada pela lei da concorrência, resultando 

em seu valor ser cada vez mais reduzido e subordinado à supressão de suas 

garantias.  

Assim, com a força de trabalho desvalorizada e a banalização de seus 

direitos, todos os aspectos relacionados à reprodução social passam a estar 

comprometidos. Dentre esses aspectos está a despolitização da classe 

trabalhadora, ficando fragmentada e enfraquecida na construção e busca de 

garantias de seus direitos fundamentais. 

Este contexto de valorização das unidades produtivas informais, 

disfarçadas sob a idéia de empreendedorismo, segue a tendência de transferir para 

o trabalhador a responsabilidade sobre seu potencial de empregabilidade e de 

condições satisfatórias de trabalho e renda, ignorando o processo histórico de 

seletividade no mercado de trabalho, reduzindo a responsabilidade de intervenção 

do Estado, e enfraquecendo as conquistas dos direitos sociais. 

De acordo com Vasapollo, “estão sendo reforçadas as novas ofertas de 

trabalho, por meio do denominado mercado ilegal, no qual está sendo difundido o 

trabalho irregular, precário e sem garantias” (Vasapollo, 2005, p.28). Sob essa 

perspectiva deve-se substituir a ideia de “desenvolvimento” pela ideia de 

“crescimento”, pois observa-se o crescimento produtivo antagônico ao 

desenvolvimento da sociedade. 

Segundo Blunkett apud Harvey (2005),  

 



 

 

no início da década de 1970, depois que a política de pleno emprego deixou 
de ser uma das principais prioridades governamentais, os conselhos locais 
passaram a assumir esse desafio, apoiando as pequenas empresas, 
criando vínculos mais estreitos entre os setores público e privado, e 
promovendo áreas locais para atração de novos empreendimentos (p.167) 

 

O contexto de desemprego estrutural é propício, pois, para difundir-se a 

ideologia de que o empreendedorismo é a melhor forma de conquistar autonomia 

trabalhista e financeira, podendo o trabalhador sair da condição de desempregado 

ou explorado para a condição de micro-empresário e patrão. 

Como destacado por Alencar (2007),  

 
numa sociedade na qual uma crescente massa de trabalhadores torna-se 
“inútil” ou “supranumerária”, cuja possibilidade de inserir-se ou retornar para 
empregos estáveis é cada vez mais reduzida, a ocupação contingente, 
erroneamente identificada no discurso ideológico dominante como atitude 
empreendedora, torna-se a única saída. (p.102) 

 

No entanto, essa condição alienante de empreendedor se evidencia 

nas dificuldades em fazer com que o rendimento financeiro resulte em crescimento 

do empreendimento ou na acumulação de valores financeiros, uma vez que a 

manutenção das condições de vida e os custos da produção constituem 

praticamente o único destino das receitas. 

Conforme apontado por Alencar (2007),  

 
Os trabalhadores apostam então nos pequenos negócios pela dificuldade 
de encontrar emprego assalariado, pela oportunidade de acrescentar renda 
face ao salário insuficiente. As atividades da economia informal constituem, 
para a maioria dos que nela se encontram, estratégias de sobrevivência, 
num contexto marcado pela destruição de postos de trabalho no segmento 
formal da economia. A receita mensal desses empreendimentos é 
pequena, imperando baixos salários, relações de trabalho sem 
assalariamento formal e sem direitos trabalhistas (p.102). 
 

 

Tendo na adesão a este modo de vida padrão a única alternativa 

aparente à sobrevivência, além do receio de serem consideradas menos cidadãs por 

não estarem inseridas na cadeia produtiva, as pessoas trabalhadoras passam a ter 

em comum 

 
a precariedade do emprego e da remuneração; a desregulamentação das 
condições de trabalho em relação às normas legais vigentes ou acordadas 
e a consequente regressão dos direitos sociais, bem como a ausência de 



 

 

proteção e expressão sindicais, configurando uma tendência à 
individualização extrema da relação salarial (Antunes, 2007, p.52). 
 
 

Deste modo, as iniciativas de regiões de desenvolvimento não 

demonstram – ao menos da forma com que vem sendo geridas – priorizar a 

melhoria da qualidade de vida da população, mas antes expressam o interesse na 

expansão da produção, do consumo e da riqueza da classe burguesa, facilitando 

aos trabalhadores locais apenas uma renda mínima para sobrevivência, o suficiente 

para mantê-los afastados dos centros urbanos, diminuindo os problemas à 

urbanização provocados pelo êxodo rural e contendo a luta de classes por uma 

sociedade justa e igualitária.  

Segundo Alencar (2007), 

 
as políticas de emprego e renda de apoio às pequenas unidades produtivas, 
ao mesmo tempo em que atuam sobre esse campo oferecendo a 
possibilidade de constituição de uma alternativa de obter renda ou de 
inserção produtiva, esvaziam as possibilidades de conflitos, na medida em 
que articulam ações compensatórias e focadas para os segmentos sociais 
mais duramente atingidos pelo desemprego, cirando, ainda, a ilusão de uma 
intervenção do Estado sobre a questão do desemprego (p. 103). 

 

Nesse movimento, os investimentos para o desenvolvimento produtivo 

não são acompanhados de investimentos em políticas sociais que possibilitem 

melhorias nos territórios enquanto espaço de vivência social, onde possam ser 

contemplados os Direitos Constitucionais.  

Dentre outros fatores, a forma com que os índices financeiros são 

destaques na reafirmação político-ideológica da estratégia de ampliar regiões de 

desenvolvimento, pode-se concluir que as pessoas trabalhadoras locais atuam como 

simples reprodutoras de um modelo de vida imposto, cujo objetivo principal é a 

manutenção do sistema econômico, a alienação e a tentativa de perpetuar a 

subordinação da classe trabalhadora à classe burguesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.2 A REPERCUSSÃO NAS CIDADES 

 

Considerando a lógica de incentivo ao empreendedorismo, dissociado 

da regulamentação da atividade produtiva e relações trabalhistas, os territórios 

inseridos nas regiões de desenvolvimento ficam livres de regulamentação. 

Essa “liberdade” propicia várias irregularidades como o trabalho infantil, 

a precarização das condições de trabalho, a degradação ambiental, o desestímulo à 

educação, o uso de espaços e serviços públicos em prol da produção e, como 

resultado, a precariedade de espaços de lazer e de investimentos em políticas 

públicas. 

De acordo com Benko,  

 
o desenvolvimento local apresenta-se menos como uma teoria do 
desenvolvimento da região que como um paradigma novo do 
desenvolvimento (...) é, antes de tudo, a flexibilidade, opondo-se à rigidez 
das formas de organização clássica, uma estratégia de diversificação e de 
enriquecimento das atividades sobre um dado território com base na 
mobilização de seus recursos (naturais, humanos e econômicos) e de suas 
energias, opondo-se às estratégias centralizadas de manejamento do 
território (BENKO, 2002, p. 228). 
 

 

Para entender a repercussão de estratégias econômicas nas cidades, 

utilizou-se como referência a definição de território estudada por Milton Santos, a fim 

de que possamos construir a lógica argumentativa de que a intensificação de 

atividades produtivas gera influência no modo de vida das pessoas das cidades.  

Além do referido autor, é necessário também compreendermos a 

concepção de Henri Lefebvre sobre o espaço, visto que as duas teorias nos 

permitem observar a dinâmica da cidade em sua complexidade. 

Segundo Santos, o território assume uma identidade a partir da 

construção dialética entre as relações sociais e econômicas. É o território 

 
o lugar em que desembocam todas as nações, todas as paixões, todos os 
poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto é, onde a história do 
homem plenamente se realiza a partir das manifestações da sua existência 
(Santos, 2007a, p.13) 
 
a base do trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais e da 
vida (Santos, 2007b, p.96). 

 



 

 

Isso leva a refletir sobre que identidade tem um território onde as 

relações sociais se realizam intermediadas principalmente por relações econômicas 

e produtivas. O desenvolvimento amplo de uma organização produtiva modifica 

tanto as formas de organização econômica local como as relações sociais e, mais 

além, modifica também a forma de relação entre a sociedade e o território em que 

vivem. 

Para Lefebvre a construção do espaço está associado aos processos 

realizados nas relações sociais, cujo predomínio aos objetivos econômicos o fazem 

tomar a característica de “objeto, produto e mercadoria, redefinindo o sentido do 

espaço no plano da prática social” (DAMIANI, 2001, p.8). Percebe, assim, que o 

espaço geográfico é produzido enquanto a sociedade produz sua vida, sua história e 

sua realidade. Ou seja, enquanto realiza suas atividades de trabalho também 

reproduz suas relações sociais. 

De acordo com Carlos (2001), Lefebvre destaca dois sentidos ao termo 

“produção”, sendo “o stritu senso, que se refere à produção de bens e mercadorias, 

e o latu sensu, que se liga à idéia de que o que se produz também são as relações 

sociais, uma ideologia, uma cultura, valores, costumes, etc...” (Carlos, 2001, p.63). 

Com a intensificação de atividades produtivas, as cidades sofrem com 

a “forte tendência à metropolização, com emergência de mega problemas urbanos” 

(Tenório, 2007, p.84). Mudam suas formas de organização e suas ideologias ou, 

como destacado por Santos (2005), “as cidades locais mudam de conteúdo. Antes 

eram as cidades dos notáveis, hoje se transformam em cidades econômicas” (p.56). 

Assim, segundo Carlos (2001), 

 
a sociedade produz o espaço e passa a ter dele uma determinada 
consciência. Refere-se ao fato de que os homens, ao produzirem seus bens 
materiais e se reproduzindo como espécie, produzem o espaço geográfico. 
Entretanto, dependendo do momento histórico o fazem de modo específico, 
diferenciado, de acordo com o estágio de desenvolvimento das forças 
produtivas. O espaço passa a ser produzido em função do processo 
produtivo geral da sociedade (Carlos, 2001, p.63) 
 

Percebe-se que esse processo de reprodução social nas cidades que 

são inseridas na experiência econômica de APL no Agreste Pernambucano, onde, 

além de surgirem novas formas de organização territorial, a vivência social passa a 

estar envolta da atividade produtiva. Como características comuns têm: 



 

 

multiplicidade de poluição (ar, solo, visual, sonora), insuficiência de saneamento, 

intensificação do trânsito, moradias desregulares e intensificação de práticas ilícitas. 

Dessa forma, não parece sensato que nas avaliações de estratégias 

de desenvolvimento regional seja considerada como aspecto primordial a 

quantificação do Produto Interno Bruto (PIB) das regiões. Os dados econômicos são 

apenas um aspecto, o qual descreve o fenômeno do desenvolvimento regional de 

forma quantitativa, simples e imediatista, dissociado da complexidade de sua 

abrangência nas relações sociais e nas histórias das cidades. 

Assim, para avaliar a experiência de APL´s, além de números de 

“empregos”, quantidade de bens produzidos e crescimento da produção local, é 

preciso partir de uma análise crítica da totalidade social, considerando também o 

modo de vida da população. Como afirma Koga, 

 
é possível existir uma localidade cuja renda média seja superior à média da 
cidade e apresenta focos de alta privação de saúde e habitabilidade. Tais 
situações exigem critérios de análise e intervenção que possam ir além das 
situações-limites de sobrevivência. Não significa excluir tais situações, mas 
considerar a diversidade de outras situações de agravamento social. (2002, 
p. 24) 

 

A intensificação de atividades produtivas em dados territórios, 

principalmente vinda como uma estratégia de governo, ganha o caráter de 

imposição, “levando a mudanças rápidas e brutais dos sistemas territoriais em que 

se inserem” (SANTOS, 2005, p.55). Além disso, a adesão ocorre de forma rápida, 

principalmente em se tratando de territórios onde não houve outras iniciativas de 

desenvolvimento. 

Ainda de acordo com Santos (2007b), ao atender às estratégias globais 

de ampliação do capital financeiro, o espaço geográfico passa a ter novas 

funcionalidades e características, além de ter suas potencialidades locais 

aproveitadas para alcance dos objetivos econômicos.  Assim, 

 
com a globalização, todo e qualquer pedaço da superfície da Terra se torna 
funcional às necessidades, usos e apetites de Estados e empresas nesta 
fase da história (p. 81).  
 

Em cidades voltadas para a produção de mercadorias – ao mesmo 

tempo em que indissociavelmente há características nas relações sociais – a relação 

da população com seu território ganha peculiaridades. Os espaços deixam de 



 

 

atender a seu valor de uso para atender a valores de troca. Segundo Duarte (2001), 

“o uso (o valor de uso) dos lugares, dos monumentos, das diferenças, escapam às 

exigências da troca, do valor de troca” (DAMIANI, 2001, p.79) 

O valor de uso é aquele que não está relacionado à mercadoria, mas à 

vivência do espaço como local de relações sociais. No valor de troca o primordial do 

processo é o que representa aquele local para o mercado, para a produção, se 

reproduzindo “pela tendência que o transforma em mercadoria”. (DAMIANI, 2001, 

p.64). 

Nesse sentido os espaços coletivos são utilizados para atender a um 

objetivo econômico, o que, repercute nas relações estabelecidas entre a sociedade 

e a cidade. Ganha, pois, o caráter de lugar de produção (ligado à forma de 

mercadoria, servindo de forma crescente às necessidades do processo de 

acumulação do capital), perdendo a característica de lugar de vivência (cuja 

característica é ser o “lugar de encontros-desencontros ... o lugar da comunicação, 

do diálogo, de morar, de brincar, de namorar, de se expor, de conversar, de 

reivindicar” - DAMIANI, 2001, p.66).  

De acordo com Carlos (2001),  

 
constata-se hoje a tendência segundo a qual, cada vez mais, os espaços 
urbanos são destinados à troca – o que significa que a apropriação e os 
modos de uso tendem a se subordinar cada vez mais ao mercado. Em 
última instância, significa que existe uma tendência à diminuição dos 
espaços ... limitando as formas de acesso aos lugares onde se desenrola a 
vida, quanto ao seu uso com transformações nas formas de apropriação do 
espaço... os usos da rua, marcados pelas formas de apropriação 
diferenciadas, são momentos privilegiados para o entendimento de como 
se organiza a sociedade através de seus hábitos e costumes, pois a rua é 
a construção de “caminhos”, que junto com a moradia criam o quadro onde 
se desenrola a vida. Numa sociedade fundada sobre a troca, a apropriação 
do espaço, ele próprio produzido enquanto mercadoria, liga-se, cada vez 
mais à forma mercadoria. No processo o espaço produzido serve cada vez 
mais às necessidades da acumulação (Carlos, 2001, p.64-66). 

 

Assim, o território deixa de ser o aspecto principal para ser regulado 

pelo dinheiro e 

tudo tende a se tornar objeto de troca, valorizado cada vez mais pela troca 
do que mesmo pelo uso. O papel que a troca começa a ganhar é uma 
enorme mudança na história dos lugares e do mundo, deslocando da 
primazia o papel do uso, e até mesmo comandando o uso, ao revés do 
comando anterior da troca pelo uso (Santos, 2007a, p.16). 

 



 

 

Damiani (2001) retrata bem esse contexto de mudanças nas cidades de 

acordo com o processo produtivo: 

 
a cidade, objeto de uso herdado do passado, é transformada em objeto de 
troca e de consumo, do mesmo modo que as “coisas” negociáveis. Esta 
construção lefebvriana desvenda a potência da economia de mercado, que 
avassaladora atinge as cidades e determina um outro lugar para a cidade 
na história humana, não porque a cidade contenha fenômenos econômicos, 
na forma de receptáculo primordial, mas porque ela é determinante para o 
seu desenvolvimento; transformada, tragicamente, em limite e centro da 
potência da acumulação do capital. O que significa que reina, amplamente, 
o econômico. (p.119-120) 

 

O território passa, pois, a ser fragmentado e vendido em pedaços pela 

garantia de obter maior lucratividade face ao valor de troca que adquiriu nos novos 

espaços produtivos. Dá-se espaço à especulação imobiliária e torna-se secundária 

sua existência histórica e simbólica, uma vez que a existência mercadológica ganha 

maior importância em seu contexto. 

Conforme explicitado por Carlos (2001), 

 
o fato de que o espaço se transforma em mercadoria produz uma 
mobilização frenética desencadeada pelos promotores imobiliários e pode 
levar à deteriorização ou mesmo destruição de antigos lugares em função 
da realização  de interesses imediatos, em nome de um presente 
programado e lucrativo, que traz, como consequência, a destruição de 
áreas imensas que passam a fazer parte do fluxo de realização do valor de 
troca (DAMIANI, 2001, p.67). 

 

Como exposto anteriormente, as expressões desse processo de 

desenvolvimento não se limitam à definição do território como local de produção, 

como local de troca. Mais que isso, no território produtivo está presente uma 

racionalidade que ultrapassa o momento da produção, estando presente nas 

relações sociais e na relação da sociedade com o território. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3 A RELAÇÃO COM O MODO DE VIDA 

 

Segundo Lefebvre, o termo “produção”, além de estar relacionado a bens 

e mercadorias, também se refere “à idéia de que o que se produz também são 

relações sociais, uma ideologia, uma cultura, valores, costumes, etc.” (DAMIANI, 

2001, p.63). 

Desta forma, a intensificação de atividades produtivas em determinados 

territórios, além de atender aos interesses de reestruturação do capital e de 

representar características peculiares na relação da sociedade com esses territórios, 

também redefine as relações sociais e o modo de vida das populações. 

De acordo com Alfredo (2001),  

 
a cidade como obra tem, dessa forma, o seu sentido de uso suprimido pela 
funcionalização da vida cuja estratégia é realizar a troca. Não só o espaço 
ganha forma de mercadoria, como o próprio indivíduo tente à total 
homogeneização neste processo de mercantilização de nossa existência 
(Alfredo, 2001, p.140). 

 

Busca-se, então, fazer uma relação entre a atividade produtiva e o modo 

de vida da população da cidade de Toritama (PE). Observa-se que na literatura 

brasileira, os estudos sobre Modo de Vida são destacados pelos trabalhos de Lobo 

(1992)3 e Borsoi (2005)4. 

A primeira autora percorre um caminho de estudo em busca das vertentes 

temáticas que envolvem as abordagens sobre a classe trabalhadora nos anos 80, 

destacando as tendências às preocupações com as condições de vida, relacionadas 

a condições morais, sociais e físicas, padrões de vida, habitação e organização 

familiar. 

Lobo destaca também a presença da temática modo de vida nas 

pesquisas feministas que refletem sobre o trabalho doméstico e a construção das 

relações sociais, expandindo-se para o surgimento de reflexões sobre gênero como 

relação histórica e simbólica. 

                                                 
3  Caminhos da sociologia no Brasil: modos de vida e experiência. 
4  O modo de vida dos novos operários: quando purgatório se torna paraíso. 



 

 

Nessa dinâmica de apresentação das vertentes temáticas associadas ao 

modo de vida, a autora ainda apresenta as abordagens sobre famílias, com base na 

reprodução associada à formação histórica dos papéis familiares. 

Assim, Lobo classifica o modo de vida como um tema unificador, que está 

relacionado às praticas cotidianas e representações, e às tradições e trajetórias 

distintas dos trabalhadores e trabalhadoras. 

A emergência do tema modos de vida, dentre outras vertentes temáticas, 

emerge, portanto, “dividida entre uma abordagem da vida cotidiana próxima à 

antropologia cultural e os estudos sócio-econômicos e sócio-políticos do processo 

de produção dos objetos urbanos” (Godard apud LOBO 1992, p.1) 

Para refletir sobre modo de vida é necessário considerar que “a relação 

entre condições materiais de vida, cultura e experiências vividas não é unívoca, 

evidente e muito menos transparente” (Telles, 1992, apud BORSOI 2005, p.27), o 

que faz-se entender como fundamental o uso de mediações para compreender a 

realidade. 

Segundo Lobo,  

 
se por um lado são várias as tradições embutidas na temática dos modos 
de vida, por outro lado são também distintos os contextos em que o tema 
emerge, as preocupações a que responde e as discussões a que remete 
(1992, p.2).  
 
 

Em seu estudo sobre o modo de vida de trabalhadores industriais no 

Ceará, Borsoi (2005) buscou ultrapassar os muros das indústrias para compreender 

o modo de vida dos trabalhadores depois da jornada de trabalho, conseguindo 

perceber que a organização da vida social passou a acontecer sob influência da vida 

na fábrica e, mais além, de forma a atender as demandas do trabalho. 

Unificando as reflexões dos autores anteriores, Borsoi entende modo de 

vida como 

uma categoria que aborda condições de vida, considera a vivencia dos 
trabalhadores no sentido de como conduzem suas vidas – individual e 
socialmente, dentro e fora do trabalho –, usufruem aparatos econômico-
sociais e culturais visando atender a necessidades do corpo e da fantasia, 
buscam formas de adaptação e resistências às condições materiais de vida, 
aderem a determinado conjunto de normas e valores que justifiquem 
intrinsecamente as próprias ações, enfim, constroem sentido para a própria 
vida (2005, p. 31). 
 
 



 

 

Considerando a relação dialética entre a construção das características do 

território e as relações sociais, a discussão sobre modo de vida nas regiões de 

desenvolvimento aparece intrínseca, pois representa a expressão da intensa 

atividade produtiva na vida individual e coletiva. 

No estudo do modo de vida, percebe-se como necessário articular a 

categoria cotidiano discutida por Lefebvre, para quem a análise da vida cotidiana 

não representa explorar o repetitivo, apesar de o cotidiano ser composto de 

repetições: 

gestos no trabalho e fora do trabalho, movimentos mecânicos (das mãos e 
do corpo, assim como de peças e de dispositivos, rotação, vaivens), horas, 
dias, semanas, meses, anos; (...) O estudo da atividade criadora (da 
produção no sentido mais amplo) conduz à análise da re-produção, isto é, 
das condições em que as atividades produtoras de objetos ou de obras se 
re-produzem elas mesmas, re-começam, re-tomam seus elos constitutivos 
(LEFEBVRE, 1991, P.24). 

 

É notável que as características dos territórios envolvidos na estratégia de 

desenvolvimento econômico ultrapassam a dimensão do ambiente de produção e 

alcança os espaços de reprodução social, repercutindo nas relações com a cidade e 

na condução da vida social. 

Como abordado por Alfredo (2001), 

 
a lógica produtiva da indústria tem definido uma racionalidade que se impõe 
para além do processo produtivo do interior das fábricas, redefinindo uma 
sociabilidade que não mais se explica pela noção de sociedade industrial, 
pois, exige que se leve em conta a própria constituição da cidade como 
elemento viabilizador do processo produtivo (p.137). 
 

Neste sentido vale salientar colocações como a de Sergio Lessa5, de que 

as consequências do ato de trabalho não se restringem à sua finalidade imediata, 

mas que possibilita o desenvolvimento das relações sociais, dentre outras coisas.  

Segundo Lefebvre (1991), o estudo do cotidiano pode ser pensando como 

um fio condutor para conhecer a sociedade em suas contradições, através da 

articulação com o contexto em que se insere. 

Do cotidiano em Toritama pretende-se refletir sobre seu modo de vida, 

 
partir do vivido das experiências cotidianas e tomá-las como âncora das 
reflexões teóricas... transpor as ilusões e dissimulações das experiências 

                                                 
5  O processo de produção/reprodução social: trabalho e sociabilidade. 



 

 

sociais concretas e revelar-lhes suas contradições, interpreta-las como 
realidades carregadas de conflitos, mas também de possibilidades 
determinadas (Lacombe, 2008, p.153). 

 

O vivido também é uma categoria que está relacionada às experiências 

sociais que acontecem no cotidiano, na reprodução das práticas. Segundo Lefebvre, 

o espaço vivido é também lugar das ambiguidades das relações sociais, habitado 

pelas representações, os sonhos, as lembranças e as ficções. É no espaço que se 

encontra a chave para a compreensão da reprodução do homem em sociedade, e 

em decorrência do poder que a representação deste possui para transformar e 

substituir a realidade vivida e percebida. 

Articulada, porém, com as categorias modo de vida e cotidiano tomará 

segmento nas reflexões deste estudo, de forma especifica para a cidade de 

Toritama, conhecida como a “cidade do jeans”, inserida em uma região de 

desenvolvimento no Estado de Pernambuco e classificada como um Arranjo 

Produtivo Local. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pólo de Confecções do Agreste Pernambucano 
 



 

 

2.1 CARACTERIZANDO O PÓLO  

 

Como observado na tabela 1 , inserido nessas experiências Estaduais 

para organização de Regiões de Desenvolvimento, está o Pólo de Confecções do 

Agreste. Neste Pólo, recentemente nomeado também como Pólo da Moda do 

Agreste, estão concentrados 

 
cerca de 60% dos estabelecimentos industriais do setor no Estado (...), 
cerca de 12.000 micro e/ou pequenos negócios, (dos quais somente 8% 
são formais), que empregam aproximadamente 76 mil pessoas, produzem 
57 milhões de peças por mês e realizam um faturamento mensal superior a 
R$144 milhões (SEBRAE/PE e FADE/UFPE apud LUCENA, 2004, p.35). 

 

Segundo Araújo (2006), o nível de informalidade no Pólo de Confecções 

do Agreste é alto, seguindo a tendência de que a informalidade no setor de 

confecções do Estado de Pernambuco é o maior do país. Um levantamento 

realizado em 2003 identificou a existência no Pólo de mais de 76.000 empregos 

relacionados à confecção, dentre os quais mais de 95% são informais.  

O Pólo de Confecções do Agreste é composto pelas cidades de Caruaru, 

Toritama e Santa Cruz do Capibaribe onde, dentre os diversos problemas com a 

intensificação da produção, evidencia-se: o acentuado aumento populacional (como 

se observa na Tabela 2); o trabalho informal e precarizado; a reorganização do 

espaço (que passa a ter novas funcionalidades); a baixa arrecadação fiscal; a 

ocupação territorial desordenada e todos seus agravantes sociais, sanitários, 

ambientais e de segurança. 

De acordo com Damiani (2001),  

 
aparece como uma espécie de consenso, a crise da cidade. Lida de várias 
maneiras: implosão das cidades, através do fenômeno metropolitano; 
problemas de poluição e tráfego, problema ambientais de forma geral; 
ressecamento das relações sociais nas cidades, império da solidão e, ao 
mesmo tempo, da sociedade de massa; o universo privilegiado da 
expansão e realização do mundo das mercadorias; etc (p.125) 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
TABELA 2  

Quantitativo populacional das cidades do Pólo de Co nfecções do Agreste 
1970 – 2009 

 
Cidade  Extensão  

territorial 
Ano  

1970 1980 1991 1996 2000 2007 20096 

Caruaru 932km2 142.653 
 

172.532 213.697 231.989 253.634 289.086 298.501 

Stª Cruz do 
Capibaribe 

430km2 11.685 21.104 38.332 47.248 59.048 73.680 80.330 

Toritama 34,8km2 9.382 8.616 14.907 
 

18.399 21.800 29.897 33.206 

Elaborado pela autora, com base nas “Evolução da População: 1970 - 2009” realizada pelo IBGE 
e divulgado nas informações sobre perfis municipais pela Agência CONDEPE/FIDEM. 

 

O modelo de desenvolvimento nas cidades do Pólo converteu-as em 

território de produção e não de vivência, e levou os espaços a perderem seu valor 

de uso para atender a valores de troca. Sendo assim, comumente espaços de 

habitação e espaços coletivos atendem aos requisitos para produção e 

comercialização de produtos. 

Nessa dinâmica o reconhecimento da cidadania está relacionada à 

capacidade de consumo e de produção, onde “o mercado se constitui como o lugar, 

por excelência, no qual e através do qual se tece a malha de relações sociais” 

(Teixeira, 1998, apud Alencar, 2007, p.108).  

No artigo “O território e o dinheiro” (Santos, 2007a), é possível 

perceber a relação histórica existente entre o dinheiro e o modo de vida da 

população. Num primeiro momento o dinheiro é limitado praticamente ao local e o 

espaço apresenta poucas intervenções técnicas, sendo moldado basicamente pelos 

aspectos da natureza.  

Neste contexto as relações sociais são simples e apresentam forte 

caráter de comunidade organizada e com o sentimento de presença àquele espaço. 

Deste modo, o território rege o dinheiro e é voltado para atender o valor de uso, 

composto por aspectos históricos, naturais e de tradição local para a satisfação das 

necessidades e dos desejos. 

Com a ampliação dos meios de produção, ampliação do comércio e do 

número de valores e objetos a trocar, o dinheiro torna-se complexo, seu uso e 

                                                 
6  Estimativa do IBGE 



 

 

eficácia são ampliados, e seu quantitativo converte-se na principal fonte de 

informação para a condução da vida social. Para Santos (2007b), “o dinheiro 

aumenta sua indispensabilidade e invade mais numerosos aspectos da vida 

econômica e social” (p.99). 

Desta forma, na região do Pólo, os terrenos à margem da estrada foram 

transformados em bairros, vilas e centros comerciais, intensificando-se assim, a 

atividade produtiva e afetando os espaços em seu entorno. No entanto, como o 

dinheiro e o consumo ganham centralidade na condução da vida social, as 

intervenções realizadas para alcançar o objetivo de produzir mais dinheiro aparecem 

já previamente justificadas (Santos, 2007b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 TORITAMA: DE REGIÃO DAS PEDRAS ÀS “PEDRAS” DA 

REGIÃO 

 
2.2.1 UM RESUMO HISTÓRICO 

 

Com vegetação de caatinga, solo pedregoso e dificuldade de acesso à 

água, Toritama (região das pedras, em Tupi) iniciou-se na década de 1860 como um 

pequeno povoado formado em torno de uma capela da Fazenda Torres e teve sua 

população expandida após aproximadamente 70 anos, com a construção de uma 

ponte sob o Rio Capibaribe, interligando os municípios de Caruaru e Vertentes, a 

quem Toritama esteve subordinada até 1924, com o nome de Distrito Torres.  

Sendo o menor município do Estado de Pernambuco, está localizado no 

Agreste Setentrional, há 167km da capital. Foi constituída como cidade em 1953 e 

tem no histórico de sua atividade econômica o comércio de produtos agropecuários 

(na década de 20), a produção de calçados de couro (até o início da década de 70, 

quando a atividade entrou em declínio devido à produção de tênis e calçados de 

plástico) e, como alternativa imediata à manutenção econômica, voltou-se à 

confecção de roupas, tendo como referência a cidade vizinha de Santa Cruz do 

Capibaribe.  

Inicialmente a confecção era de cobertas feitas com retalhos (chamadas 

de sulanca), seguida de roupas a preço popular e passando a atuar na confecção de 

roupas de jeans no final da década de 80 que, devido à baixa qualidade, eram 

vendidas a preços consideravelmente abaixo do valor de mercado. 

Com a média do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) superior a do 

país (conforme Tabela 3), em Toritama foram desenvolvidas ações no sentido de 

proporcionar melhorias na qualidade dos produtos e ações para aderir a estratégias 

de designer e marketing. O processo de produção conta com profissionais 

responsáveis pelo design além de ser comum observar estratégias midiáticas locais 

para criar boa imagem das empresas e de seus produtos. 

No entanto, os produtos ainda são comercializados por preços muito 

abaixo do valor de mercado, principalmente porque os compradores diretos são, em 

sua maioria, vendedores autônomos e lojas nacionais e internacionais, que 



 

 

assumem a responsabilidade pelo transporte e agrega consideráveis taxas de lucro 

para repassá-los ao consumidor final. 

Com cerca de 92% da população envolvida na produção, apenas a cidade 

de Toritama responde por cerca de 14% da produção do jeans no país, segundo 

informações do SINDIVEST – Sindicato das Indústrias do Vestuário do Estado de 

Pernambuco. 

TABELA 3  

Crescimento do PIB entre 1991 e 2000 
 

Local  % de Crescimento  
Brasil  31,0 

Nordeste 34,9 

Pernambuco 30,1 

Caruaru 35,2 

Santa Cruz do Capibaribe 60,4 

Toritama  41,9 

Fonte: Plano Diretor de Toritama, 2006 
 

Ao se considerar o histórico de inserção, transição e ascensão em 

relações crescentes de venda de mercadorias, a cidade de Toritama pode ser 

observada como uma cidade-modelo para planejamento de políticas de crescimento 

econômico em diversos âmbitos de gestão pública. 

Refletindo um pouco sobre questões práticas para reaplicar o “modelo de 

sucesso” podem surgir algumas questões, como: Sob que condições uma região 

incapaz para mínimas atividades de agricultura, com dificuldade de expansão 

territorial (devido ao solo rochoso) e com dificuldades para o abastecimento de água, 

consegue ser o principal produtor de roupas de jeans no país? De que forma a 

cidade consegue tão elevado nível produtivo e a superação do PIB nacional, 

praticando preços comumente abaixo do valor de mercado? 

A partir de uma análise totalitária, pode-se observar que a ênfase ao 

desenvolvimento regional através da produção do jeans traz implicações ao modo 

de vida na cidade que, dados os elevados níveis de informalidade da atividade 

produtiva, é marcada por ambientes domiciliares e coletivos transformados em 

espaços de produção, mão-de-obra barata atrelada à desregulamentação das 



 

 

relações trabalhistas, especulação imobiliária e crescimento desordenado da 

população. 

Exposto está que, além das expressões quantitativas na economia e da 

“mágica” história de desenvolvimento, é preciso considerar o elemento principal e 

motor desse processo de desenvolvimento: o homem. Sendo assim, não parece 

interessante que os objetivos macros dos planejamentos para desenvolvimento 

regional permaneçam focados em aspectos quantitativos, considerando como 

secundários os aspectos relacionados às histórias das cidades e do modo de vida 

de suas populações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.2 UM PASSEIO PELA “CIDADE DO JEANS”  

 

Um outdoor com a frase “Bem vindo a Toritama: a capital do Jeans” se 

mostra como o objeto de maior destaque na viagem de pessoas cujo objetivo mais 

comum é a compra de mercadorias que abastecerão o comércio em diversas 

cidades. 

Sendo “dia de feira”, provavelmente o longo engarrafamento – que 

normalmente apenas surgem no percurso dos interiores em períodos comemorativos 

– permitirá uma olhada em volta e o descobrir de uma paisagem comum de 

pequenas casas com pessoas sentadas à calçada.  

O incomum está em perceber que não são as conversas com os vizinhos 

ou com parentes, tampouco o descansar das refeições a motivação para aquela 

prática. Representa, sim, a tentativa de encontrar um local menos desconfortável 

para cumprimento da tarefa que provavelmente é a primordial naquele lar: a 

realização das pequenas, mas repetidas atividades laborativas relacionadas à 

produção do jeans. 

Talvez apenas os olhares atentos percebam que é assim que é produzida 

a “riqueza” do município: com a adesão indiscriminada dos membros da família ao 

processo de produção do jeans e com a transformação da residencia em um 

ambiente concentrado de poluição sonora, visual e do ar.  

Assim será possível perceber através das portas e janelas abertas que o 

sofá, a estante, a TV, a geladeiras e o fogão estão cobertos por peças de jeans e 

que aquele espaço não tem mais características residenciais, sim produtivas. 

Ora, se os habitantes desse pequeno lar observado agora estão inseridos 

na cadeia do jeans, a qual é capaz de elevar consideravelmente os níveis do PIB e 

de formar uma cidade com taxa de desemprego praticamente inexistente, não 

parece contraditório que o ambiente domiciliar não seja capaz de proporcionar o 

conforto e o sossego que caracterize o mínimo de uma boa qualidade de vida?  

Não parece contraditório também que os moradores do rico município 

usem algumas roupas rasgadas e desbotadas, que se alimentem enquanto estão 

sentados nas máquinas de costura, e que crianças também estejam realizando as 

mesmas tarefas pequenas mas repetitivas que os demais? 



 

 

Mais adiante, bem próximo ao centro da cidade, é possível encontrar uma 

paisagem emocionante do principal Rio do Estado de Pernambuco, ainda em 

pequenas dimensões: o Rio Capibaribe. E qual é a cor do Rio? Azul. Azul igual as 

águas do mar que refletem o imenso céu? Não. Azul porque a cor da moda é azul. A 

cor do jeans produzido atualmente é azul e, como foi dito anteriormente, o município 

tem escassez de recursos hídricos, então a origem da água para a produção vem do 

Rio, bem como o destino final (preferencialmente à noite) dos resíduos da maior 

parte da etapa de tingimento também é o Rio. 

Subindo um pouco, chega-se finalmente ao centro da cidade e já é 

possível avistar o Parque das Feiras tão esperado pelos consumidores. Antes 

também é possível ver o símbolo de Toritama: uma calça jeans feita em gesso e 

exposta como um busto de herói revolucionário no canteiro central da principal 

avenida. É também nesta avenida que está constituída a “cadeia” complementar da 

produção do jeans, com comércio de tecidos, de embalagens, de materiais para 

aviamento, designer e bordados, além de pousadas, padarias e restaurantes. 

Quanta gente, quanto sol, quantos carros, quantos trabalhadores! Chega-

se, pois, ao Parque das Feiras, que é construído em uma área de 20.000 m2 dividida 

em pequenos boxes, lojas, banco, restaurantes, lanchonetes e sanitários. 

O grande estacionamento não é suficiente para ordenar o entorno do 

Parque, nem para reduzir o caos no trânsito, principalmente pelo incessante tráfego 

e paradas irregulares do principal transporte alternativo da região: as toyotas7.  

Além da estrutura formal do Parque, as ruas do entorno também são 

utilizadas por comerciantes, formando a conhecida “feira”. Os trabalhadores da feira 

são, em sua maioria, os produtores que tentam superar o âmbito da confecção para 

terceiros e alcançar o patamar mais alto da cadeia, que é a venda de seus produtos.  

Essas podem parecer histórias de sucesso mas, além das desgastantes 

consequências do processo de produção, são assumidas pelos feirantes as 

responsabilidades logísticas para estar na feira nos horários de maior fluxo de 

                                                 
7  Resultado de uma adaptação feita em Jips Toyotas modelo Bandeirantes. De maneira 
semi-artesanal, os chassis são esticados em um metro e a capacidade original, no caso dos 
jipes, passa de 5 para 12 passageiros, enquanto o volume de carga é ampliado em até uma 
tonelada. Transportam pelo menos uma dezena de viajantes - homens, mulheres, crianças e 
idosos – que espremem-se ao lado de caixas e sacos de mantimentos, roupas, verduras etc. 
 



 

 

compradores, o que implica em: chegar na feira antes das 3 horas da manhã; se 

precaver dos furtos que ocorrem nas precárias formas de transporte; passar 

praticamente todo o dia em pé, falando e à procura de breves intervalos para se 

alimentar ali mesmo. 

Se a excursão comercial ao Pólo de Confecções do Agreste também 

seguir para as cidades de Santa Cruz do Capibaribe ou Taquaritinga do Norte, será 

possível perceber ao lado direito da rodovia vários hectares divididos em lotes para 

abrigar os novos moradores (ou serão novos trabalhadores?) da cidade. 

Ao lado esquerdo, às margens da rodovia, uma demonstração curiosa de 

gestão ambiental: os resíduos da cidade, tanto industriais quanto domésticos, são 

depositados ali pela prefeitura, o que dá surgimento a um lixão8, do qual emana 

fumaça oriunda da queima dos resíduos durante todo o dia, e onde é possível 

encontrar alguns catadores de materiais recicláveis expostos aos riscos da 

atividade. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8  Lixão é definido por áreas de depósito do lixo a céu aberto, onde são 
caracterizados problemas sociais, ambientais e sanitários. Neles não é exercida nenhuma 
medida de controle ou proteção, que resultam no aumento de impactos ao meio ambiente e 
à saúde pública. 



 

 

Evolução Populacional de Toritama
1970 - 2009

1970 1980 1991 1996 2000 2007 2009

9382 8616
14907

18455
21800

29897
33206

Ano

2.2.3 SAINDO DO TRAJETO AO PARQUE DAS FEIRAS E CONHECENDO A CIDADE: 

A CADEIA DO JEANS 

 

Para facilitar a visualização do crescimento populacional na cidade de 

Toritama nas últimas décadas destacamos o gráfico 1: 

 

GRÁFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A provável relação do crescimento acentuado da população é com a 

intensificação da atividade produtiva do jeans, pois também é observado o 

surgimento de grande quantidade de fábricas ou fabricos, facções e 

estabelecimentos comerciais de produtos relacionados a produção do jeans. 

Praticamente todas as etapas da produção do jeans são realizadas nas 

residências das pessoas trabalhadoras de Toritama. Algumas são para atender 

pequenas iniciativas familiares de ultrapassar o processo da produção e levar seus 

produtos para os consumidores nos “dias de feira”, mas a maioria é para atender às 

encomendas das fábricas ou fabricos. 

O processo produtivo das peças de jeans passa por criação de design 

(recentemente desenvolvido pelos profissionais formados pelos novos cursos 

universitários da região), elaboração de moldes, além das atividades mais diretas, 



 

 

como: gradeamento, encaixe, corte e costura, acabamento, lavagem e tingimento 

em lavanderias locais.   

As fábricas estão relacionadas a nada mais que pessoas trabalhadoras 

com capital mais elevado para investimento, pois dificilmente essas fábricas são os 

locais onde todas as etapas de produção das peças de jeans são realizadas. Além 

de capacidade de investimento de capital, são as fábricas que representam a 

produção do jeans no setor formal do município, mantendo obrigações fiscais e 

trabalhistas. 

No entanto, no esforço de diminuir os custos tributários e 

consequentemente ampliar as margens de lucro, as fábricas distribuem as 

atividades produtivas para facções9, com as quais negocia o pagamento por peça e 

não assume os outros custos da produção, como: energia elétrica, manutenção das 

máquinas, fios para costura, erros na produção, destinação dos resíduos gerados e 

direitos trabalhistas. Tudo isso resulta em ainda mais exploração da força de 

trabalho local, em prol do desenvolvimento das relações capitalistas. 

De acordo com esta dinâmica, ignora-se o ônus ambiental da produção 

(poluição da água, do ar, do solo), o ônus do poder municipal (que se responsabiliza 

pela destinação dos resíduos sólidos oriundos da produção e pelas ações 

reparadoras à saúde da população) e o ônus da classe trabalhadora, a qual “quanto 

mais desejam ganhar mais têm de abrir mão do tempo e realizar um trabalho de 

escravo, em que a sua liberdade se encontra totalmente alienada e a serviço da 

mesquinhez” (Marx, 2006, p.67). 

Segundo Silva (2008),  

 
“o ganho por peça aumenta a individualidade e a competitividade entre os 
trabalhadores... cada etapa depende das atividades desenvolvidas por cada 
trabalhador, eles passam a cobrar mais rapidez e agilidade uns dos outros. 
Por exemplo, para a entrega das encomendas no tempo previsto, o 
trabalhador responsável pela costura dos bolsos, de beguilla ou de qualquer 
outra etapa precisa ‘honrar’ com o compromisso, pois se um trabalhador 
faltar ao trabalho ou não der conta da sua atividade específica irá atrasar a 
entrega, comprometendo a ‘confiabilidade’ do ‘capitalista-cliente’, gerando 
uma pressão psicológica que faz com que os trabalhadores trabalhem 
durante os finais de semana e até altas horas da noite para dar conta das 
encomendas” (p.41) 

 

                                                 
9  A facção é onde e realiza uma ou mais das etapas da produção do jeans. 



 

 

Sob a falsa idéia de “trabalhador livre”, “autônomo”, “empreendedor”, é 

constituído um cenário com ambientes domiciliares e coletivos transformados em 

espaços de produção, mão-de-obra barata atrelada à desregulamentação das 

relações trabalhistas, especulação imobiliária e crescimento acentuado da 

população. 

Sendo, pois, Toritama a cidade do jeans, seus moradores assumem o 

papel de trabalhadores do jeans. Ou seja, há estabelecida a idéia de que morar em 

Toritama significa “trabalhar no jeans”.  

Não só isso: estruturar uma casa na cidade corresponde, na maioria das 

vezes, a mais um espaço em que poderão ser desenvolvidas algumas etapas da 

cadeia produtiva do jeans, seja como atividade econômica principal ou como 

complemento a renda familiar após a jornada de trabalho diária em outros ambientes 

de produção. E essa lógica existe tanto entre trabalhadores migrantes, como para os 

nativos que puderam vivenciar anteriormente outra relação com a cidade, além da 

produtiva. 

Conforme exposto por Carlos (2001),  

 
É conveniente insistir que o espaço geográfico articula duas dimensões, 
aquela da localização (de um ponto no mapa) e aquela que dá conteúdo a 
esta localização, que o qualifica, singulariza. Este conteúdo é determinado 
pelas relações sociais que aí se estabelecem – o que confere ao espaço a 
característica de produto social e histórico. Mas por ter uma materialidade 
indiscutível, o processo espacial tem uma dimensão aparente, visível na 
paisagem geográfica marcada pela heterogeneidade própria dos lugares, 
mas que também apontam para a tendência à homogeneização de nossa 
sociedade (p.65) 
 

 

Assim, em torno da produção do jeans é construída a identidade da cidade 

de Toritama. Não existe apenas a localização geográfica da cidade; existe a 

representação que ela exerce, como resultado de suas práticas e relações sociais. 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Capítulo 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Viver em Toritama é trabalhar 
 



 

 

3.1 METODOLOGIA 

 

O estudo foi desenvolvido através de diversas visitas à cidade, nos anos 

de 2008 e 2009, sendo a da coleta de informações dos moradores realizada através 

de entrevistas em grupo. 

A questão-chave esteve em identificar as características do modo de vida 

das pessoas trabalhadoras num território comprometido com um processo produtivo 

intenso. Neste sentido, a utilização da técnica de entrevista em grupo propiciou o 

conhecimento da perspectiva de cada morador, da troca de experiências, bem como 

o relato e a percepção de suas práticas cotidianas. 

Para composição dos grupos foi seguida a orientação de que os 

participantes não se conhecessem muito. Nesse processo foram realizadas visitas a 

diversos ambientes de confecção do jeans a fim de convidar as pessoas 

trabalhadoras a participar de uma entrevista coletiva onde pudessem falar sobre 

como é viver em Toritama. Assim, os grupos foram compostos por trabalhadores de 

diferentes regiões da cidade de Toritama. 

Para coleta das informações foram realizados três grupos de entrevistas, 

cujas características em comum dos participantes foram de trabalhar na confecção 

do jeans e morar na cidade de Toritama. 

Utilizou-se o espaço físico de três escolas municipais, no horário da noite, 

em salas reservadas pela administração das escolas, com iluminação, ventilação e 

acomodação adequadas em círculo. 

Seguindo a orientação de que os grupos não tivessem mais de 12 (doze) 

participantes, nem menos de 06 (seis), foram convidadas pessoas considerando 

uma margem de não-comparecimento. Assim, do primeiro Grupo (Escola Jota) 

participaram 09 (nove) pessoas, do segundo (Escola Antônio Manuel) participaram 

06 (seis) pessoas, e do terceiro (Escola Nossa Senhora da Conceição) participaram 

07 (sete) pessoas. 

No início, cada participante escreveu seu nome num cartão que foi 

utilizado como crachá. Em seguida, foi realizada uma rodada de apresentação e o 

facilitador explicitou o objetivo do grupo, o porquê da escolha dos participantes, a 

dinâmica necessária para seu desenvolvimento, bem como o papel que o 



 

 

moderador10 exerceria no processo, além de explicar a necessidade de utilizar as 

formas de registro de áudio e escrita (por um relator) e a garantia do sigilo de tais 

registros. 

Considerando a experiência do pesquisador deste estudo em trabalhos 

com grupo, ele exerceu o papel de moderador. Alem disso, contou com o apoio de 

um relator para realizar as anotações da dinâmica. 

Foi destacado que todas as opiniões são interessantes, não havendo 

colocações certas ou erradas, bom ou mau argumentos ou posicionamentos, nem a 

necessidade de concordância com os pontos de vista apresentados pelos demais 

participantes. 

Foram anotados no quadro-negro alguns aspectos norteadores para o 

diálogo no grupo, compreendendo: práticas cotidianas, fruição dos aparatos sociais 

e econômicos, percepções sobre trabalho e desenvolvimento, práticas no tempo de 

descanso e de lazer, relações vicinais, perspectivas de vida e, em resumo, como é 

viver na cidade de Toritama. 

Destaca-se que os aspectos acima não tiveram o caráter limitador das 

discussões, sendo utilizados com flexibilidade para propiciar o surgimento de outras 

questões. 

Conforme esperado da técnica, os participantes contribuíram 

espontaneamente para a discussão, surgindo inclusive opiniões contrárias 

respeitadas pelo grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10  introduzir o assunto, propor algumas questões, ouvir, procurando garantir, de um 
lado, que os participantes não se afastem muito do tema e, de outro, que todos tenham 
oportunidade de se expressar, de participar (GATTI, 2005, p.29) 



 

 

3.2 AS VOZES DOS MORADORES DA “CIDADE DO JEANS”: O MODO DE VIDA 

 

As experiências cotidianas serão relacionadas aqui com as reflexões 

teóricas apontadas na lógica de análise deste trabalho. 

Assim, considera-se que a valorização da atividade produtiva em Toritama 

se traduz em vários aspectos, dentre os quais está da cidade para atender às 

demandas da produção.  

Observa-se que a produção também interfere nas relações vicinais, na 

definição do cotidiano e na relação com a cidade, mesmo quando a experiência 

vivida não está contextualizada em atos de trabalho. 

 

M. Eu queria sentar na frente de casa com meus filhos... ficar 
olhando a rua, conversando com meus vizinhos. Aqui é feito uma 
capital: você não conhece ninguém. Você mora numa rua que 
sempre tem gente estranha, e tem várias pessoas que se mudam 
e sempre tem gente que você não conhece. Gente que só ta 
morando aqui pra trabalhar, que fica sentada nas calçadas 
apenas trabalhando. Queria que minha vida fosse diferente de só 
trabalho, trabalho, trabalho... 

 

Apresenta-se, pois, a inserção da produção em práticas antes tidas como 

sociais (o sentar na caçada, por exemplo), também passando a acontecer para 

trabalho.  

O desenrolar da vida em Toritama está associado ao trabalho, sendo os 

espaços sociais utilizados para atender às suas necessidades. Essa “invasão” do 

trabalho nas práticas sociais, por vezes é compreendida como positiva, ficando 

perceptível a influência da ideologia de empreendedorismo na cidade. 

 

M. Uma coisa boa de morar em Toritama é porque dá pra ganhar 
muito dinheiro. E uma coisa ruim é que o povo deixa o serviço ser 
mais importante do que tudo na vida, só quer trabalhar, trabalhar, 
trabalhar...  abandona o marido e os filhos e vai trabalhar, deixa 
as crianças sozinhas só pra ir trabalhar aí eles vivem mais 
sozinhos do que com os pais, pois as pessoas ficam trabalhando 
até 1 ou 2 horas da manhã, principalmente nas épocas em que 
as vendas de jeans aumentam. 
 
M. Minha vida no trabalho é sofrida, to aqui bêbado de sono. 
Minha vida fora do trabalho só é namorar, e não faço mais nada 



 

 

porque não tem o que fazer. Comecei a trabalhar na confecção 
com 15 anos, com minha mãe. Eu queria ter brincado, mas não 
deu tempo, agora é só trabalho. Eu gostaria de subir na vida, ter 
uma confecção e mandar nos outros. Tenho vontade de ir pra 
São Paulo e trabalhar com coisas que não precisasse fazer 
quase nada. 
 
M. Não tem nada pra fazer aqui, não. É só trabalho e descansar. 
 
M. Minha vida fora do trabalho é muito pouca, não dá tempo de 
fazer nada. Pego de manhã e não tenho hora pra largar, pois 
tenho que ganhar dinheiro. Quando saio, vou pra casa descansar 
pra começar tudo de novo no outro dia. Eu não gosto de 
trabalhar, mas eu vou fazer o quê, se preciso comprar minhas 
coisas?  
 
M. Minha vida é trabalhar a semana inteira, não tem um dia que 
eu não esteja no trabalho. Com meu dinheiro, compro roupas, 
ajudo minha mãe em casa. Trabalha é ótimo pra ter dinheiro, 
fazer alguma coisa. Comecei na confecção porque meu pai tem 
uma confecção em casa, aí comecei desde pequena. Não 
gostaria de trabalhar em outra coisa, só com o jeans, só costurar. 
 
M. Era bom que fizessem uma faculdade aqui, que cuidassem da 
gente, mas acho que se chegar faculdade ninguém vai ter tempo 
de estudar, só os ricos. 
 
M. O trabalho tem um pouco de exploração. Começa a pegar os 
meninos de 12, 13, 14 anos e eles começam a ganhar dinheiro. 
Aí começam a comprar o celular que querem, a roupa que 
querem, aí depois não quer mais saber de estudar. Em outras 
cidades você pode observar que as crianças estudam, pois os 
pais dão limite. Aqui, não, o que importa é o dinheiro. Se ganha 
R$200, quer ganhar R$300, depois quer ganhar R$500 e assim 
vai. O trabalho aqui atrapalha a educação. Por um lado é bom, 
mas por outro... 
 
M. Eu queria sentar na frente de casa com meus filhos... ficar 
olhando a rua, conversando com meus vizinhos. Aqui é feito uma 
capital: você não conhece ninguém. Você mora numa rua que 
sempre tem gente estranha, e tem várias pessoas que se mudam 
e sempre tem gente que você não conhece. Gente que só ta 
morando aqui pra trabalhar, que fica sentada nas calçadas 
apenas trabalhando. Queria que minha vida fosse diferente de só 
trabalho, trabalho, trabalho... 
 
M. Comecei a trabalhar na confecção de um amigo. No início não 
tinha muito compromisso com horários, mas depois fui 
precisando trabalhar mais. 
 



 

 

Embora os discursos apontem questões favoráveis à produção do jeans, 

percebe-se que há também a compreensão de que alguns limites são ultrapassados, 

tamanha a dimensão dos aspectos negativos. 

 

M. Eu acho que Toritama é uma cidade super-evoluída no ramo 
de confecção, tendo uma participação importante na confecção 
de jeans no país, superando a de grandes metrópoles, mas tem 
algumas coisas que eu não concordo, como muitas crianças 
trabalhando, enquanto deveriam estar estudando. Acho que é por 
isso que aqui o grau de escolaridade não é elevado, pois as 
pessoas aqui preferem trabalhar a estudar. Muitas vezes também 
as pessoas não conseguem estudar porque têm que ficar 
trabalhando, fazendo “serão”. É uma cidade evoluída por dar 
emprego a muita gente, mas que tem um atraso nesse lado 
escolar e de conhecimentos. 

 
M. Me sinto bem trabalhando na confecção, pois lá na terra onde 
eu morava o serviço era puxado, era na roça. O que eu ganho é 
justo porque ganho do meu suor, não ganho roubando nem 
enganando ninguém. Eu acho que o desenvolvimento é o 
principal pra se aprender a ser uma coisa a mais na vida, estudar 
e mudar o futuro. Eu gostaria de trabalhar com costura mesmo. 
No começo eu não achava nada de bom em Toritama. Achei 
estranho, só tem trabalho. O pessoal que vem de fora só vem 
atrás de trabalho. Falta muita coisa, mas é culpa do prefeito , que 
tem que cuidar da cidade. 
 
M. Meu trabalho é bom. Minha vida fora do trabalho é boa: chego 
em casa, vou assistir e ajudar minha mãe, só isso. Trabalhar é 
bom, mas quando é um serviço legal. Eu não gosto muito do 
serviço daqui, não. Pra eu não ficar sem ter o que fazer em casa, 
eu trabalho. O trabalho exige muito de mim porque no meu 
fabrico a maior parte do serviço quem faz sou eu. E muitas vezes 
a gente faz “serão”. Não tem dia pra ficar até tarde e, como eu 
trabalho por produção, se eu trabalhar mais eu ganho mais. Acho 
que meu trabalho valeria mais, recebo muito pouco pro serviço 
que faço. Aqui em Toritama tem muito trabalho, mas a saúde das 
pessoas é muito ruim. Eu gostaria de trabalhar em farmácia, no 
hospital. Toritama é só trabalho, é muito trabalho. Muitas pessoas 
vêm pra aqui só por causa do trabalho. No começo não tinha 
tanto trabalho como tem hoje. 

 
 

Diante da excessiva necessidade de produção, da possibilidade de 

“emprego garantido” e da certeza de uma renda financeira, a migração para 



 

 

Toritama apresenta-se como alternativa aos moradores de várias cidades – mesmo 

as mais distantes.  

 
M. Faz 7 anos que estou aqui em Toritama, venho da Gameleira 
(Zona da Mata Sul). Aqui é melhor porque eu trabalhava lá com 
corte de cana, aí vim pra cá com minha família e comecei a 
trabalhar como ajudante de confecção. Quando comecei a 
costurar, logo no começo, fiz tudo errado e o dono ficou com uma 
raiva, mas depois aprendi a costurar direito. 
 
M. Vim de Santa Cruz do Capibaribe (Agreste) pra cá, onde 
trabalhava como costureira. Aí perdi meu emprego e meu irmão 
arrumou serviço aqui pra mim. No começo ganhava pouco, mas 
fui procurando outros lugares pra trabalhar e fui mudando, 
mudando, até que consegui ganhar melhor agora. 
 
 
M. Não sou de Toritama, sou de Santa Maria do Cambucá 
(Agreste). Fica há mais ou menos 1h de viagem daqui. Morava 
com meus pais e meus irmãos. Vim sozinho pra trabalhar. Eu 
tinha 14 anos. Eu trabalhava na roça aí conheci um colega daqui 
aí ele me convidou pra trabalhar aqui, porque é um serviço mais 
maneiro, na sombra. Já na roça é pesado, né? É muito sol 
quente... aí eu achei melhor vir trabalhar aqui. A gente plantava 
milho, feijão, essas coisas assim. Era pra própria família, só pra o 
nosso consumo. Trabalhávamos meus pais, eu e mais dois 
irmãos, porque os outros eram muito pequenos. Agora de vez em 
quando ele (pai) colocava alguém pra trabalhar pra nos ajudar, 
isso quando alguém arrumava algum serviço e não podia ficar na 
roça por um tempo. 
 
M. Bem uns 70% da população que está aqui vem de fora. Eles 
vêm porque não tem em que trabalhar. De toda região tem gente 
que vem pra cá. Isso é ruim porque eles vêm trazendo violência, 
não querem nem saber da cidade, só vem pra ganhar dinheiro.  
 
 
 

Com o sonho de melhoria da qualidade de vida, os trabalhadores 

submetem-se a condições adversas de trabalho e saem de suas cidades em busca 

de uma alternativa ao desemprego ou de trabalhos rurais. Nesse contexto, não é 

relevante ter acesso a direitos trabalhistas, bem como não é impedimento as 

condições inadequadas de moradia e trabalho. 

 

M. Eu vim sonhando com um trabalho melhor. Foi difícil deixar 
minha família, pensei muito, cheguei até a chorar por deixar logo 



 

 

novo meu pai, minha mãe, todo mundo... Mas eu trabalhava na 
roça, era um serviço pesado aí vim atrás de um serviço melhor. 
Hoje eu consegui e tô vencendo aqui. Consegui alcançar alguns 
sonhos mas falta um ainda que é não trabalhar mais em serviço 
dos outros. Há mais ou menos 01 mês veio pra cá um irmão meu, 
pra trabalhar também. Ele trabalhava na roça aí eu o trouxe pra 
trabalhar aqui junto comigo aí ele está morando na mesma casa 
que eu. Ele trabalha no mesmo lugar que eu, como ajudante 
geral (pessoa que fica organizando em pilhas as peças para os 
costureiros). 
 
M. Trabalho em casa, ajudando meu marido na produção que 
fazemos em casa. Em Fortaleza eu morava com a minha tia e 
não trabalhava. Meu marido é natural de Toritama. Quando vim, 
ficamos 06 meses na casa dos pais dele (num quarto), enquanto 
juntávamos dinheiro. A chegada foi muito difícil. Ele trabalhava 
sozinho porque eu não sabia costurar e não conseguia produzir 
nada. Depois aprendi e trabalhei muito pros outros, mas hoje 
conseguimos trabalhar pra nós mesmo. 
 
M. Estou aqui só por sobrevivência. Por mim eu voltava pra 
minha cidade, porque lá é mais organizado e não tem o meio 
ambiente tão poluído. Lá se respira melhor, se anda com mais 
tranquilidade Mas lá não se consegue ganhar nem R$10 por dia, 
aí fica melhor aqui. 
 

Numa região em que não há alternativas significativas de trabalho, os 

princípios da lógica de incentivo ao empreendedorismo encontram espaço mais que 

apropriado para expandir-se.  

 

M. É vantagem trabalhar em casa, porque você compra uma 
máquina por uns R$800 e ganha de R$300 a R$400 por semana. 
É questão de ter iniciativa pra trabalhar em casa. 
 
M. Temos apenas 01 máquina em casa, pra fazer embutimentos 
(que é juntar as duas pernas da calça numa única peça). A 
máquina fica numa área pequenininha que nós temos em frente à 
casa, é arejado e iluminado. Estamos trabalhando assim há 
quase 01 ano e tem dado certo, pois era esse mesmo serviço 
que meu marido fazia quando trabalhava fora de casa. É a única 
renda de casa. 
 
M. Meu trabalho é chato, não gosto de trabalhar. Trabalho porque 
é o jeito. Preciso de dinheiro pra me divertir, pois gosto de beber 
com meus colegas. Meu dinheiro é pra comprar roupa, calçado... 
moro com minha avó e não preciso pagar mais nada. Trabalhar é 
um meio de ganhar dinheiro, só isso. Tem semana que eu 



 

 

trabalho pouco e ganho pouco, e semana que trabalho muito e 
ganho muito. 
 
 

Para a população de Toritama, estar disposto a trabalhar na jornada do 

jeans é o que vai defini-lo na sociedade: se é trabalhador ou se é vagabundo; não 

havendo espaço para resistir às condições alienantes de trabalho. 

Isto ocorre desde a idéia do tornar-se empresário (patrão), até a 

concepção de que estar empregado (ou não) é responsabilidade do trabalhador. 

 

M. Minha vida de trabalho, no começo era difícil, porque eu vim 
de fora, sem trabalho e não conhecia nada de costura. Mas sou 
trabalhador, não sou preguiçoso, e vim pra procurar um trabalho, 
aí comecei. Cheguei com uma mão na frente e outra atrás e 
comecei a trabalhar com estofado. Depois entrei na costura e 
achei legal, acabei ficando. Com meu dinheiro eu ajudo em casa 
e guardo um pedacinho pra comprar uma moto. Graças a Deus, 
falta muito mas ao mesmo tempo não falta nada, porque tenho 
meu trabalho.  

 
M. Qualquer pessoa que começa a trabalhar num fabrico aprende 
tudo, basta ser do interesse dela, como foi do meu. Eu queria 
aprender de todo jeito porque era um serviço melhor e dava a 
oportunidade de ganhar mais. Fui aprendendo melhor enquanto 
já trabalhava. Saía coisa errada no começo e os colegas ficavam 
mangando porque eu não sabia costurar, mas eu deixava passar 
pra lá e escondia as peças com defeito. Depois fui trabalhar em 
outro fabrico, na mesma função, mas era um lugar onde eu podia 
trabalhar mais ainda. Fui pra lá porque ele pagava um pouco 
mais e tinha mais condição de pegar uma quantidade maior de 
peças pra entregar, aí o salário aumentava por causa da 
produção maior. 
 
M. Se o que eu ganho é justo, isso aí só depende de mim. No 
lugar que trabalho, acho justo. Faço 1000 calças por dia e acho 
que vale à pena trabalhar nisso pra ter dinheiro. 
 
M. Todos os adolescentes têm que trabalhar. Os que não 
trabalham são chamados de vagabundos. 
 
M. Vim de Santa Cruz do Capibaribe (Agreste) pra cá, onde 
trabalhava como costureira. Aí perdi meu emprego e meu irmão 
arrumou serviço aqui pra mim. No começo ganhava pouco, mas 
fui procurando outros lugares pra trabalhar e fui mudando, 
mudando, até que consegui ganhar melhor agora. 
 



 

 

M. Fiz um curso de costura na prefeitura de graça. Comecei a 
trabalhar pra receber por quinzena, depois por semana, aí 
recebia R$30,00. Depois eu pensei: preciso trabalhar mais pra 
ganhar mais dinheiro. Aí desenrolei mais na costura e estou 
ganhando dinheiro.  
 
M. Acho Toritama legal pra trabalho, porque aqui não falta, não, 
só pra quem não quiser. 
 
M. Meu trabalho é chato, não gosto de trabalhar. Trabalho porque 
é o jeito. Preciso de dinheiro pra me divertir, pois gosto de beber 
com meus colegas. Meu dinheiro é pra comprar roupa, calçado... 
moro com minha avó e não preciso pagar mais nada. Trabalhar é 
um meio de ganhar dinheiro, só isso. Tem semana que eu 
trabalho pouco e ganho pouco, e semana que trabalho muito e 
ganho muito. 
 
 

Apesar de impossibilidades imediatas para resistir à forma de exploração do 

trabalho, percebeu-se que alguns moradores apresentam críticas relacionadas às 

condições e ritmo de trabalho. 

 

M. Trabalhava na confecção eu, meu cunhado e minha irmã. Aí 
ela teve menino, e até hoje está sem receber dinheiro. Era bom 
que baixasse uma lei que dissesse que todo mundo que trabalha 
em fabrico tivesse carteira assinada. Que ganhasse um salário 
por mês e o resto como produção, hora extra, essas coisas... 
 
M. Se eu fosse prefeito eu ia investir muito pra tentar revolucionar 
a cidade: investir muito na área de educação, na área de saúde, 
pra ver se no futuro a cidade mudaria. Colocaria um limite aos 
fabricos, de que à noite adolescente não poderia trabalhar de 
jeito nenhum, não poderia fazer “serão”. 
 
M. O material do assento do banco é que esquenta muito, mas a 
gente tinha um período pra levantar dentro da empresa e fazer 
lanche, ir no banheiro, beber água... mas eu fazia isso porque 
não trabalhava por produção, pois tinha muita gente que 
trabalhava por produção aí não se levantava da cadeira. 
 
M. As fábricas, fabricos e facções fecham as portas à noite e fica 
todo mundo trabalhando lá dentro e aí o pó do jeans fica lá 
circulando entre eles.  
 
M. Trabalhar durante o dia é bom, mas de noite fica muito ruim, 
cansativo, mas é quando a produção tá grande, aí ajuda a ganhar 
dinheiro. 
 



 

 

Além das percepções sobre a exploração do trabalho, também foram 

relatadas as implicações ambientais em decorrência da atividade produtiva na 

cidade. 

 

M. Acho que a costura aqui prejudica muito o meio ambiente. O 
rio fica sujo e a gente não respira direito, tem muito pó. 
 
M. Quem vem de fora e quem é daqui acha a mesma coisa de 
Toritama. Não valoriza muito porque aqui não tem nada; tem 
muito esgoto a céu aberto, tem lixo na rua e não tem cultura. 
Todo mundo só quer ganhar dinheiro. A cidade virou cartão-
postal: quem vem de fora quer fotografar. 
 
M. A parte do trabalho em Toritama é bom e a parte de diversão 
é muito ruim. Porque tem lugar que é organizado e tem lugar que 
é desorganizado. Tem muito lugar que é feio, com esgoto a céu 
aberto. Não tem cultura, a cultura se perdeu no tempo.  
 
M. Se a cidade se organizasse em cobrar os impostos, seria 
diferente. Tem um monte de cidade por aí que arrecada os 
impostos e investe na cidade... aí a gente trabalharia numa 
cidade arborizada, com água limpa... já pensou como a cidade 
seria? Seria fantástico, né? 
 
M. Nós colocamos o lixo da fábrica (retalhos) em sacos e nos 
baldes de lixo que tem na rua. Aí o caminhão da prefeitura passa 
e pega. Eles levam pro lixão que tem lá nas margens da BR, indo 
pra Taquaritinga e Santa Cruz do Capibaribe. 
 
M. Quando a gente meche nas peças solta um tipo de pó do 
jeans. As meninas (filhas) já tiveram muita alergia, mas hoje em 
dia é menos frequente porque a nossa máquina fica um 
pouquinho distante dos cômodos da casa. Deixamos a porta e a 
janela fechadas e passo pano todos os dias na área do serviço 
pra o pó não entrar em casa. Quando elas eram pequenas eu 
tinha que lavar a casa todos os dias, mas com o tempo elas 
também acostumaram, né, porque têm que acostumar porque é 
tudo aqui é muito poluído. 
 
M. O barulho da máquina chega aproximadamente até a sala, 
que é o primeiro cômodo da casa. Mas acho que só vai até aí 
porque é só uma máquina, se fosse mais o barulho seria maior. 
 
M. Às vezes chega um tipo de tecido que tem um odor 
desagradável, mas não chega até em casa e incomoda só no 
lugar onde a gente tá trabalhando. 
 



 

 

M. Os pedacinhos de pano que sobram da produção, nós 
colocamos em sacos plásticos e deixamos no quintal pra colocar 
na rua nos dias em que o caminhão da prefeitura passa 
(segunda, quarta e sexta-feira). 
 

 

Observa-se que a intensa atividade produtiva em Toritama se reproduz na 

forma como os moradores percebem a funcionalidade da cidade. Assim, é possível 

observar que a reprodução do espaço se articula com a reprodução do cotidiano, 

com o modo de vida. 

 

M. Comecei quando meu colega me chamou pra trabalhar com 
ele. Toritama é só trabalho mesmo, não tem nada mais pra fazer 
aqui. Viver em Toritama é trabalhar, não tem cultura, é só jeans 
pra todo lado. 
 
M. Diversão é muito difícil: não tem uma pracinha, não tem um 
cinema, piscina, nem uma pizzaria boa aqui tem... tem uma 
pracinha ali, mas se for os maloqueiros roubam você. 
 
M. Acho Toritama legal pra trabalho, mas não tem nada mais do 
que isso. Os esgotos estourados, as crianças trabalhando, o lixo 
no meio da rua, tem pouco tipo de remédio pra vender. 

 
M. Trabalho a semana toda, toda hora. Não tem nada de bom 
aqui em Toritama, não, só tem trabalho, o resto não presta pra 
nada. Vim pra cá por causa dos meus pais, porque vieram 
procurar emprego.  
 
M. O ruim daqui também é que não existe nada pra fazer sem ser 
com jeans, tudo só envolve o jeans. 
 
M. Trabalho porque tem que trabalhar, pois acho ruim trabalhar 
com o jeans. O pior é que se eu for trabalhar em outra coisa, não 
sei fazer nada. 
 
M. Acho que trabalhar em confecção é normal, como qualquer 
outro trabalho.  
 
M. Já que não tem outra coisa pra fazer, quem é que não quer 
ganhar dinheiro? 
 
M. Se eu for falar de Toritama pra alguém, eu ia dizer a verdade: 
é uma cidade onde só se faz trabalhar... não tem cultura, não tem 
lazer, nem nada mais. 
 

 



 

 

Na sociedade atual, o tempo do trabalho é o que define os outros 

aspectos da vida social, como: diversão, prazer e integração em outros espaços de 

integração. Tal questão foi observada de forma relevante durante a coleta dos 

dados, sendo perceptível a relação da intensa atividade produtiva em Toritama e o 

modo de vida de sua população. 

 

M. Minha vida fora do trabalho é muito pouca, não dá tempo de 
fazer nada. Pego de manhã e não tenho hora pra largar, pois 
tenho que ganhar dinheiro. Quando saio, vou pra casa descansar 
pra começar tudo de novo no outro dia. Eu não gosto de 
trabalhar, mas eu vou fazer o quê, se preciso comprar minhas 
coisas?  
 
M. Minha vida no trabalho é sofrida, to aqui bêbado de sono. 
Minha vida fora do trabalho só é namorar, e não faço mais nada 
porque não tem o que fazer. Comecei a trabalhar na confecção 
com 15 anos, com minha mãe. Eu queria ter brincado, mas não 
deu tempo, agora é só trabalho. Eu gostaria de subir na vida, ter 
uma confecção e mandar nos outros. Tenho vontade de ir pra 
São Paulo e trabalhar com coisas que não precisasse fazer 
quase nada. 
 
M. Se eu for falar de Toritama pra alguém, eu ia dizer a verdade: 
é uma cidade onde só se faz trabalhar... não tem cultura, não tem 
lazer, nem nada mais. 
 
M. Se eu fosse prefeito eu ia investir muito pra tentar revolucionar 
a cidade: investir muito na área de educação, na área de saúde, 
pra ver se no futuro a cidade mudaria. Colocaria um limite aos 
fabricos, de que à noite adolescente não poderia trabalhar de 
jeito nenhum, não poderia fazer “serão”. 
 
M. Na época que a produção é maior, tipo São João ou final de 
Ano, não muda nada. O trabalho vale a mesma coisa. A única 
coisa que muda é que tem mais serviço. Você encontra emprego 
com mais facilidade, pois todo mundo está precisando, mas não 
tem diferença no dinheiro, a não ser porque trabalha mais. 
 
M. Queria que tivesse cinema, lazer, cultura, muitas quadras, 
praças, piscina... e não violência. 
 

 
Também observou-se que alguns moradores se conformam ou 

naturalizam as práticas de exploração, legitimando o processo de exploração e 

minorizando ou banalizando as condições de trabalho e as repercussões da 



 

 

produção no seu modo de vida e nas condições de moradia. Tal questão remete à 

capacidade do capital de formar opiniões que corroborem com suas estratégias para 

exploração do trabalho. 

 
M. Vi muita gente quebrar porque inventou de fichar os 
funcionários. Depois de um tempo de trabalho, eles querem sair e 
o dono da fabrico não tem como pagar indenização. Aí eles 
levam uma máquina, já com a intenção de colocar um fabrico em 
casa também. Eles passavam 15 dias pra fazer 500 calças 
porque tinham o salário certo. Já os funcionários que recebem 
por produção trabalham pra poder ganhar. Não tem futuro fichar 
ninguém, não. 
 
M. Mas se fichar os trabalhadores, os fabricos iam fechar e ia 
ficar todo mundo desempregado. 
 
M. Temos apenas 01 máquina em casa, pra fazer embutimentos 
(que é juntar as duas pernas da calça numa única peça). A 
máquina fica numa área pequenininha que nós temos em frente à 
casa, é arejado e iluminado. Estamos trabalhando assim há 
quase 01 ano e tem dado certo, pois era esse mesmo serviço 
que meu marido fazia quando trabalhava fora de casa. É a única 
renda de casa. 
 
M. Quanto mais se tem, mais quer ter. Não é todo mundo que ia 
querer trabalhar fichado, porque o dinheiro seria pouco.  

 
M. Minha vida no trabalho é normal. Chego de 7h30 e largo às 
18h. Vou pra escola, depois vou pra casa dormir. E no outro dia é 
tudo a mesma coisa. No final de semana fico em casa e bebo. 
Com o dinheiro eu pago o que devo, tipo perfume, roupa, 
calçado, esses negócios assim... Trabalhar é bom porque ganha 
dinheiro, não depende dos pais pra nada, só pra alimento e casa. 
Aqui é bom porque não paga imposto. 
 
M. Pras pessoas de fora eu digo que está tudo bem, elas não 
estão aqui pra vê e não tem porque pensar que a gente vive mal, 
não vai adiantar saber...  
 
M. Nunca sofri nenhum acidente de trabalho. Sentia dores nas 
pernas e na coluna por causa da máquina. Sentava num banco 
com armação de madeira e assento de tiras de borracha e ficava 
direto trabalhando, aí surgiam as dores. Os ombros não doíam, 
não sei se porque eu já tinha acostumado... quando a gente se 
acostuma fica bom. 
 
M. Não é um trabalho cansativo pra mim porque fico na espera 
do trabalho dele (marido). Eu corto e deixo tudo dobradinho aí ele 
fica trabalhando na máquina. Quando vai acabando as peças pra 



 

 

ele aí eu volto e corto outra parte. Eu acho que ele cansa mais do 
que eu, porque ele fica o tempo todo costurando. Não sinto dor 
nos pulsos por ficar cortando, pois acho que já acostumei. 
 
M. A gente fica cansado de ficar fazendo a mesma coisa o dia 
todinho. Ou passa o dia cortando, ou pregando botão, ou 
costurando... mas, quanto mais você gosta daquele serviço, mais 
você produz, porque fica mais rápido. 
 
M. Já me furei na máquina muitas vezes, sendo que houve uma 
vez em que foi mais grave, doeu bastante, chegou até a me dar 
dor de cabeça. Foi no primeiro fabrico que trabalhei. A agulha 
pegou no meu dedo e sangrou muito aí o patrão me colocou no 
carro e me levou pro hospital pra tomar injeção. Passei 05 dias 
sem trabalhar, porque caiu a unha. Foi a única vez que me 
afastei por causa de acidente. Nessa época eu recebia por 
semana, aí o patrão me pagou no final da semana, como se eu 
tivesse trabalhado. Ele também comprou os remédios. O serviço 
ficou lá parado e quando eu voltei eu fiz.  
 
 
 

Com relação a perspectiva de vida, as concepções de conformismo ou de 

desejo de resistência ficaram mais evidenciadas: 

 
M. Moro há bastante tempo e tenho vontade de aprender a mexer 
em outras máquinas que fazem outras coisas do processo de 
costura. 
 
M. Meu sonho é trabalhar como engenheiro mecânico, e vou 
conseguir! Vou terminar meus estudos.  
 
M. Eu queria trabalhar pra mim, não pros outros. Hoje eu trabalho 
pra minha cunhada. 
 
M. Um dia a produção do jeans pode acabar aqui em Toritama. 
Se em pouco tempo, ou em pouco tempo, mas acho que um dia 
vai acabar. E o povo dessa cidade inteira, o povo que vem de 
fora, que só sabe fazer isso vai fazer o que quando acabar? Acho 
que a gente vai ter que se adaptar a outra coisa.  
 
M. A gente tem que cuidar agora porque depois de velho 
ninguém vai se adaptar a uma nova profissão. 
 
M. Daqui a cinco anos, acho que ainda estou em Toritama. Devo 
continuar trabalhando e estar casado. 
 
M. Eu vou casar e ter meu fabrico em casa, com meu marido. 
 



 

 

M. Meu objetivo é terminar meus estudos, porque estou bastante 
atrasado. No mais, é trabalhar, trabalhar... tem mais nada pra 
fazer. 

 
M. Eu queria mudar de emprego, trabalhar como gerente de 
algum lugar, não ficar parada aqui no jeans. Ou trabalhar com 
computador, ou outra coisa mais maneira. Porque costurar é 
bom, mas direto cansa.  
 
M. Se gostaria de trabalhar em outra coisa? Queria trabalhar 
como aquele cara que fica medindo “pista” (topógrafo), porque 
ele só faz medir o negócio e ganha bem, trabalha menos. 
 

 

Os moradores que participaram dos grupos tiveram uma boa integração e 

demonstraram-se dispostos a contribuir com as discussões e com o trabalho. 

No processo de seleção dos participantes foi possível observar a 

vulnerabilidade a que tais moradores estão expostos. Em nenhum momento houve 

resistência a receber o pesquisador em seus ambientes de trabalho e/ou em suas 

residências, representando que a prática de pesquisas e estudos acerca da cidade 

também faz parte do cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 
Mudanças em estratégias econômicas também ocasionam mudanças 

no cotidiano das comunidades, nas formas de reflexão, de relacionamento com os 

outros e de interação com os espaços de reprodução social, no território construído 

e no seu modo de vida. 

As práticas produtivas de subsistência são inviabilizadas e a população 

passa a ter como única alternativa (difundida ideologicamente) a venda de sua força 

de trabalho para alcance e manutenção do modelo de vida imposto, onde se 

estabelece a aquisição das mercadorias ditas necessárias pela ordem burguesa, o 

que movimenta a economia global e fortalece o processo de pauperização. 

Reafirma-se com isto a relação antagônica entre capital e trabalho, do 

que resulta a transformação da força de trabalho em mercadoria, o crescimento do 

desemprego estrutural, a subordinação, o aumento da pobreza e da exclusão social, 

além do desmonte dos direitos sociais, em prol da acumulação pela classe burguesa 

dos bens socialmente produzidos. 

Observou-se as característica que o modelo econômico de Arranjo 

Produtivo Local imprime à cidade de Toritama-PE. Estimulada à prática incessante 

da produção de peças de jeans, passou a ser dominada pelo objetivo econômico de 

apresentar-se como um modelo positivo de crescimento, ainda que 

contraditoriamente à qualidade de vida da sua população. 

O intenso trabalho com o jeans redefine as  formas sociais de 

convivência e a forma de relacionar-se com a cidade. Passa, então, o trabalho a 

definir o modo de vida da população, assim como define o uso dos espaços 

coletivos, como ruas e calçadas. 

Apesar do ideário construído sobre a positividade da intensa produção 

em Toritama, foi possível descobrir que há moradores que questionam o modelo 

atual de desenvolvimento e as implicações que trás às suas vidas e à representação 

da cidade. 

Diante do presente estudo, tem-se ratificada a idéia de que o termo 

“desenvolvimento” não se deve relacionar apenas a aspectos produtivos e 

financeiros, e que a expansão e intensificação das relações sociais à luz do modelo 



 

 

capitalista – cujo objetivo principal é a acumulação de riquezas – é uma tentativa de 

perpetuar a subordinação da classe trabalhadora. 

Espera-se das reflexões realizadas ao longo deste, que sirvam de 

instrumento de acesso a informações para a formulação e gestão de políticas 

públicas, principalmente como referência ideológica para a superação do modelo 

que adota como referencial de desenvolvimento as taxas de crescimento do PIB, em 

detrimento da qualidade de vida da população e da história de suas cidades. 
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ANEXO A 

Um passeio fotográfico pela “Cidade do Jeans” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO B 

http://www.achetudoeregiao.com.br/PE/toritama/localizacao_toritama.htm 

Localização e Dados Gerais Toritama PE 

Localização, Agreste, microrregião Alto Capibaribe, distante 167 km do Recife. 
Área da unidade territorial (km2)   35 
Solo: Argiloso,arenoso,pedregoso,rochoso 
Relevo: Suave ondulado e afloramentos rochosos 
Vegetação: Caatinga hipoxerófila 
Ocorrência mineral 
Precipitação pluviométrica média anual: 448,9 milímetros 
Meses chuvosos: Abril - Julho 

Jeans e espírito empreendedor mudam destino de cidade do agreste nordestino 
 
Toritama, localizada a 173 quilômetros do Recife, não aceitou ser mais uma cidade da 
região da seca de economia estagnada e assolada pelo desemprego. Tornou-se um pólo de 
produção de jeans, atividade que absorve toda a sua população economicamente ativa, 
responsável pela confecção de 2 milhões de peças ao mês. Há indústrias que já exportam 
e almejam vender para os árabes.  
 
Em Toritama, quem não fabrica jeans, vende: a indústria têxtil ocupa 97% de sua 
população ativa  - Inácio França, enviado especial 
 
Toritama (PE) – O solo do município é rochoso, a falta d’água nas torneiras é comum nos 
períodos de estiagem, o comércio local era sufocado por conta da proximidade com 
Caruaru e a distância de 173 quilômetros do Recife deveria ser um obstáculo inevitável 
para o escoamento de produção. Toritama tinha tudo para ser mais uma cidade de 
economia estagnada no agreste nordestino. Algumas estatísticas do ranking dos 
municípios pernambucanos elaborado pela Fundação Getúlio Vargas mostram que a cidade 
mudou seu destino: tem a melhor coleta de lixo de Pernambuco (que atinge 92,77% dos 
habitantes) e o menor número de miseráveis (índice de 7,01 segundo a FGV). A taxa de 
desemprego é zero. 
 
Nem é preciso entrar na cidade para encontrar a explicação para tamanha prosperidade. 
Ainda na BR-104, única via de acesso ao município, é possível ver algumas das 2,6 mil 
fábricas de jeans da cidade. Em Toritama, quem não fabrica jeans, vende jeans. Dos 23 
mil habitantes do município, 10 mil trabalham na indústria têxtil ou no comércio de 
roupas, ou seja, 97% da sua população economicamente ativa. Os outros 3% trabalham 
na prefeitura, nos bancos, nos poucos restaurantes ou na lavoura. 
 
O município é responsável, segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), por 15% das roupas jeans (calças, saias, camisas, vestidos e 
jaquetas) produzidos no país. São 2 milhões de peças confeccionadas mensalmente, 
número impressionante para uma cidade tão pequena.  
 
A maior parte dessa produção é consumida pelo mercado interno, incluindo o comércio das 
capitais nordestinas e rede de lojas de São Paulo e Rio de Janeiro. Não sobra nada nas 
prateleiras.  
 
Consolidado o mercado interno, as empresas da cidade e da vizinha Santa Cruz do 
Capibaribe, com 60 mil habitantes, se preparam para exportar. 



 

 

 
“O que a gente precisa, agora, é de profissionalização. Para exportar é preciso juntar 
esforços e adaptar nossa produção às exigências do mercado consumidor. Isolados, não 
podemos competir e o que sempre favoreceu o desempenho de Toritama foi exatamente a 
concorrência saudável, que é a marca registrada das fábricas daqui”, discursa Edilson 
Tavares, proprietário da Mamute Confecções, que coloca 15 mil peças mensalmente no 
mercado. 
 
O objetivo dos fabricantes de jeans de Toritama é seguir o exemplo de 30 indústrias de 
moda feminina, moda masculina, roupa íntima, moda infantil e surfwear de Santa Cruz, 
cidade que tem 3 mil pequenas fábricas de estilos variados de roupa e o segundo menor 
número de miseráveis de Pernambuco (28,99 segundo a FGV). 
 
Articulados pelo Sebrae estadual, a partir do próximo mês, os fabricantes de Santa Cruz 
do Capibaribe começarão a manter contatos com importadores do Chile, Portugal e 
Espanha. Em 2005, a meta é atingir os mercados da África do Sul e do Marrocos, a partir 
de contatos com intermediários espanhóis.  
 
Um dos fabricantes, Luís Carlos Bezerra, dono da Michelle Moda Íntima, já vende alguns 
lotes de calcinhas e sutiãs para Angola. “Não vendo diretamente. Um cliente angolano que 
mora no Rio de Janeiro compra minha mercadoria e exporta para seu país”, explica, 
lembrando que está disposto a negociar parte de sua produção de 140 mil peças mensais 
para os países árabes. 
 
“O pessoal de lá tem alto poder aquisitivo e muita exigência. Se consigo vender para 
Angola, que é um país pobre, por que não conseguiria exportar para países mais ricos?”, 
brinca o empresário. 
 
Cidade de empreendedores 
 
A indústria têxtil desenvolveu-se em Toritama sem qualquer estímulo governamental. 
Edilson Tavares, da Mamute, não consegue explicar o fenômeno da economia toritamense. 
“Não sei como isso pôde ter dado tão certo. Deve ser porque o povo daqui é 
empreendedor mesmo. Em 2003, ficamos o ano inteiro sem água nas torneiras. Para se 
fazer jeans, é preciso usar muita água, mas mesmo assim a produção aumentou”, conta 
Tavares, lembrando que o primeiro a fabricar jeans na região foi um homem chamado Zé 
Valdir. 
 
“Nem sei por onde ele anda. Mas quando o povo viu o negócio dele dar certo, todo mundo 
resolveu imitar. Eu mesmo montei o negócio há 22 anos, logo depois dele”, recorda-se. 
 
Edilson explica que a fabricação de jeans exige, além da indústria propriamente dita, uma 
lavanderia de transformação para beneficiar a calça, saia, jaqueta ou vestido. Sua 
lavanderia, também chamada Mamute, tem capacidade para lavar 80 mil peças.  
 
Das 50 lavanderias de Toritama, a sua é a única que não despeja os refluentes (água 
impregnada de tintura) no rio Capibaribe. “Consegui financiamento com a BFZ, uma 
entidade ambiental da Alemanha”, explica. 
 
A poluição do rio não era o único problema da cidade. A poluição sonora e os 
engarrafamentos provocados pelos milhares de veículos dos compradores de outras 
cidades que circulavam pela diminuta área urbana de Toritama desapareceram graças à 
construção do Parque das Feiras, uma centro de compras com três hectares de área, 800 
lojas de roupas e 2 mil vagas de estacionamento que atrai quase 10 mil pessoas 
diariamente. 



 

 

ANEXO C 

 
Segunda, 30 de Novembro de 2009 01:55  
 
Toritama aquece comércio de jeans  
Responsável por 16% da produção nacional, cidade emprega 97% da população  
AUGUSTO LEITE*       
Do lado de fora, uma feira de rua, sob um sol escaldante. Do lado de dentro, um 
comércio mais organizado, mas nem por isso menos quente. O Parque das Feiras, 

em Toritama, é focado no jeans, assim como a cidade. O local foi o primeiro no estilo 
e, como todo pioneirismo, sofreu críticas no início. Hoje, são 950 boxes cadastrados, 

em uma área de 20 mil metros quadrados, com administração privada. 

O município responde por 16% da produção nacional do tecido, oriundo, em sua 
maioria, do Sul do País. Por mês, são dois milhões de peças produzidas. Gente de 
longe, como a revendedora Tereza Alves, 29 anos, de Ilhéus, na Bahia, não abre 

mão de fazer compras em Toritama. "Uma peça de R$ 15 a gente encontra aqui pela 
metade do preço. É muito mais barato". Somado ao que comprou Valdir Teles, 32 
anos, que há 12 anos faz o trajeto, o valor dos itens dos dois chegam a R$ 10 mil. 

Os baixos preços tem despertado o interesse também dos pernambucanos. O grupo 
formado por Marcos Joaquim, 39 anos, Jaqueleide Patrícia, 34, Jaquelane Patrícia, 

37, e Adriano Ferreira, 31, resolveu ir a Toritama para fazer compras de final de ano. 
Eles dizem conseguir peças pela metade do preço. De acordo com o taxista Adriano, 
com R$ 500 foi possível adquirir o triplo de produtos que no ano passado, no Recife. 
"Além de comprar para os filhos, comprei para os sobrinhos", comemora a artesã 

Jaquelane, citando o fato como diferencial. 

Toritama tem uma população de 32 mil habitantes, sendo que 97% das pessoas 
estão empregadas na confecção de jeans. O setor ainda gera trabalho para cidades 

que estão no entorno de 100 quilômetros. A Zagnetron, do empresário Edson 
Tavares, fica na BR-104, em frente ao Parque das Feiras, e tem 180 funcionários. 

Cerca de 60% deles são de outros municípios. 

A empresa começou nos anos 80, produzindo artesanalmente 100 peças por mês e, 
hoje, fabrica 20 mil itens. O preço médio de cada item é de R$ 55. "Os produtos são 
diferenciados e têm valor agregado. Temos representantes em todo o Nordeste e no 

Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e Rio Grande do Sul", pontua Tavares.  
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Desemprego no sertão 
Pólo têxtil emprega 75 mil pessoas e dinamiza 

interior de Pernambuco 
Por ADRIANA NICACIO, de Toritama (PE) 
 

Em pleno agreste pernambucano, um milagre econômico está em plena 
execução. Tem a forma de um parque fabril e comercial no triângulo 
formado pelas cidades de Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capiberibe - e 
seu efeito é o de derrubar a praticamente zero a taxa de desemprego na 
região. Ali, o Pólo de Confecções do Agreste abriga 12,1 mil micros e 
pequenas empresas. No ano passado, quando preencheram mais de 75 mil 
postos de trabalho, elas faturaram  
R$ 2 bilhões. “Dos 88 arranjos produtivos locais de confecções que existem 
no País, o do Agreste é o maior e o que mais surpreende pelo espírito 
empreendedor”, afirma Elsie Marchini, do Sebrae. 
A pequena Toritama, com seus 25 mil habitantes, reúne os fabricantes de 
jeans. De suas 2,1 mil empresas saíram no ano passado 60 milhões de peças, 
suficientes para abastecer 15% do mercado nacional. Rodeada por árvores 
secas, cactus e vegetação rasteira, a cidade investe na formação de 
designers, estilistas e modelistas. “Minhas peças são vendidas no Sul por dez 
vezes o valor que saem daqui”, diz o empresário Edson Tavares, da Atacadão 
dos Jeans. 
Em Santa Cruz do Capiberibe, cujas empresas se dedicam a confecções em 
geral, a prefeitura cedeu um espaço de 72 mil metros quadrados e os 
empresários desembolsaram R$ 20 milhões instalar ali 6,2 mil boxes e 560 
lojas. Dono da confecção Rota do Mar, o empresário Arnaldo Xavier, 39 anos, 
vai uma vez por ano aos EUA para ver o que é produzido em street wear e 
surf wear. Sua fábrica cresceu 15% no último ano. 
A Caruaru, com 250 mil habitantes, chegam os jeans de Toritama, as 
confecções de Santa Cruz e o artesanatos de cidades vizinhas. Hoje, 6,5% da 
população local se emprega no setor têxtil. Ali está o maior centro de 
compras do Nordeste, o Pólo Comercial de Caruaru, com 64 mil metros 
quadrados. O público diário é de 20 mil pessoas. Na cidade, é tão fácil 
comprar artesanato como roupa “direto da fábrica”. 
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Jipe é alongado e vira ônibus no 
Agreste 

Empresas 

 
 

Adaptação de Toyotas gera indústria que fatura R$ 600 
mil por mês em Brejo da Madre de Deus.  
 
Nas oficinas da cidade, chassi original do modelo Bandeirante é alongado em um metro para 
levar até 12 passageiros.  
 
No interior de Brejo da Madre de Deus, Toyotas alongadas substituem o transporte regular de 
passageiros: estradas ruins e falta de opção garantem a demanda.  
 
São menos de cinco horas da manhã de uma segunda-feira e na boléia da velha Toyota 
modelo Bandeirante pelo menos uma dezena de viajantes - homens, mulheres, crianças e 
idosos - espreme-se ao lado de caixas e sacos de mantimentos, roupas, verduras e cestos 
carregados com galinhas.  
 
No interior do município pernambucano de Brejo da Madre de Deus, Agreste de Pernambuco, 
a 204 quilômetros de Recife, os ônibus regulares deixaram de circular há alguns anos e a 
Toyota é o único meio de transporte. Essa realidade não é exclusiva desta localidade de 42 
mil habitantes. Dos 38 municípios do Agreste Setentrional pernambucano, apenas oito 
possuem linhas regulares de transporte.  
 
Além de ocupar o lugar de empresas tradicionais de ônibus, os "jipões" respondem por uma 
parcela crescente da economia de alguns municípios da região, onde são transformados e 
alongados em oficinas de fundo de quintal. Só em Brejo são 20 delas.  
 
Invenção made in Pernambuco", o "alongamento" do Bandeirante é um fenômeno. De 
maneira semi-artesanal, os chassis são esticados em um metro e a capacidade original, no 
caso dos jipes, passa de 5 para 12 passageiros, enquanto o volume de carga é ampliado em 
até uma tonelada. No município existem quase 1.300 Toyotas em circulação, cadastradas pela 
Associação dos Toyoteiros.  
 
Com um custo que varia entre R$ 5 mil e R$ 7 mil por transformação, as cerca de 20 oficinas 
de Brejo modificam entre 30 e 40 veículos por mês. A principal "montadora" da região, a 
Toyodênis, apenas com o alongamento de chassis registra faturamento médio mensal de R$ 
50 mil. A estimativa feita pelos toyoteiros é que a receita gerada pelas oficinas, casas de 
peças e serviços de transporte do município supere R$ 600 mil mensais.  
 
A economia movimentada pelas toyotas é quase toda informal e não ajuda a encher o cofre 
da prefeitura. Isso não preocupa o prefeito de Brejo da Madre de Deus, Roberto Asfora 



 

 

(PMDB). A receita média mensal da prefeitura é de cerca de R$ 1,1 milhão, especialmente por 
repasses e transferências do Estado e da União. Apenas R$ 20 mil tem origem em 
arrecadação própria de tributos (IPTU e ISS).  
"Esse pessoal não paga imposto, mas também não faz pressão sobre a Secretaria de Ação 
Social. Não vive pedindo emprego na prefeitura. Essa situação, mesmo com toda a 
informalidade, evita a dependência da população em relação ao poder público", justifica 
Asfora.  
 
O resultado aparece no crescimento da cidade. Entre 2000 e 2003, o PIB de Brejo cresceu 
54% em valores nominais, percentual superior aos 36% da vizinha, e 13 vezes mais rica, 
Caruaru, segundo dados do IBGE. O PIB per capita de Brejo é menor, mas cresceu 43% no 
período, enquanto em Caruaru a evolução ficou em 29%.  
 
O "boom" das Toyotas começou há dez anos, quando o cultivo da cenoura - o município já foi 
um dos maiores produtores do Nordeste - entrou em declínio. Mas o maior impulso e prestígio 
veio através de Asfora, que está exercendo o terceiro mandato de prefeito e tem o apoio da 
categoria.  
 
No interior de Brejo da Madre de Deus, Toyotas alongadas substituem o transporte regular de 
passageiros: estradas ruins e falta de opção garantem a demanda    
Ele inaugurou um monumento aos toyoteiros e conta que impediu a chegada de uma linha 
regular de ônibus. "Se permitisse, quebraria a economia da cidade. A empresa teria 
microônibus ligando Brejo a Caruaru por R$ 2,00. Isso tiraria o sustento de dezenas de pais 
de família", argumenta.  
 
O apoio é tanto que até o transporte escolar do município é feito nos veículos adaptados. 
"Quase 8 mil estudantes, de escolas e faculdades de cidades próximas, precisam das Toyotas 
para se locomover", afirma. Asfora diz que o custo mensal com o aluguel das 95 Toyotas 
contratadas para o serviço gira em torno de R$ 90 mil.  
 
Brejo da Madre de Deus possui apenas 37 quilômetros de rodovias asfaltadas e mais de 100 
quilômetros de estradas vicinais, a maioria ligando comunidades isoladas e situadas em 
estradas onde ônibus e outros veículos menores, como as vans, não conseguem transitar. 
"Para andar em certos lugares, só mesmo de Toyota ou de cavalo. Não tem outro jeito", diz o 
presidente da Associação dos Toyoteiros, Tadeu de Souza.  
 
O secretário municipal de Turismo, João Carlos de Oliveira, reconhece que a defesa da 
atividade é questionável. "É um contra-senso econômico, mas não político. Mexer com os 
toyoteiros, assim como cobrar impostos do comércio, é se queimar politicamente. Isso 
prejudica o emprego formal e não gera receita própria para a prefeitura, mas aqui não dá 
para ser diferente. Sempre foi assim."  
 
Ivanildo Antônio Oliveira, dono do Serve Bem, principal supermercado de Brejo da Madre de 
Deus, começou seu patrimônio fazendo lotação com uma Toyota há 13 anos. Hoje emprega 
50 pessoas no comércio. "Tudo que tenho devo às Toyotas. O município possui só três fontes 
de renda: aposentados, servidores públicos e as Toyotas."  
 
A Toyodiesel, loja de autopeças que atua exclusivamente para atender às Toyotas, fatura "no 
mínimo, três a quatro vezes mais que a receita própria da prefeitura", compara o gerente 
José Djalma Bezerra. O dono da Trilha dos Bandeirantes, empresa baiana especializada na 
venda de Toyotas, Deraldo Moura, diz que quando precisa encontrar algum modelo específico 
do tipo Bandeirante, ou peças para os veículos que revende, o único lugar onde tem certeza 
que vai encontra-los é Brejo da Madre de Deus. "Costumo viajar de Salvador para o município 
entre três e quatro vezes por mês", conta ele.  
 
Talvez a decisão de barrar a entrada dos ônibus no município nem fosse necessária. Parte da 
população, acostumada ao balanço e ao pó das Toyotas, que circulam há quase 35 anos pela 
região, prefere a comodidade desse sistema à formalidade de outros transportes. "Já andei de 



 

 

ônibus e até de metrô, em Recife. Mas o melhor mesmo é a Toyota. Ela me pega na porta de 
casa, me leva para onde quero e depois ainda me deixa em casa de novo", conta Quitéria dos 
Santos, 83 anos, que mora na zona rural da vizinha Jataúba, onde às sextas-feiras, dia de 
feira, é comum encontrar até cem Toyotas modificadas circulando na área central da cidade 
de 17 mil habitantes.  
 
Apesar de viver em torno da economia gerada pelo jipão, as opiniões começam a mudar em 
Brejo, principalmente na população mais jovem. "O ônibus é melhor, maior e mais macio", diz 
Gislene da Conceição Silva, 8 anos, que só andou de ônibus duas vezes. A mãe de Gislene, a 
agricultora Maria da Conceição, andou de ônibus várias vezes por ter trabalhado na capital. "A 
Toyota pega e deixa em qualquer lugar, mas o ônibus possui horário certo e é mais barato, 
porque o preço é controlado e não acertado na hora da viagem."  
 
Viajar de Toyota custa de R$ 2 a R$ 6, dependendo da distância a ser percorrida. O que 
parece ser pouco dinheiro chega a garantir renda mensal superior a R$ 1.500 para o 
motorista. Caso pague aluguel do automóvel, a renda cai pela metade. "Nesse caso, ele paga 
cerca de R$ 200 por semana ao dono do carro. O motorista só precisa colocar diesel e rodar", 
diz José Sávio da Silva, o Savinho Toyoteiro. A renda de um motorista é superior à dos 
professores, agentes de polícia e boa parte dos servidores municipais do Agreste.  
 
Dos quase 42 mil habitantes de Brejo, 1.700 são funcionários públicos. Estimativas apontam 
que entre 2 mil e 3 mil pessoas trabalhem ligadas a alguma atividade relacionada com as 
Toyotas. O restante da população trabalha no comércio ou na agricultura.  
 
Os donos de frota descobriram recentemente uma outra forma de ganhar dinheiro, melhor e 
mais segura que depender do inconstante fluxo de passageiros. "Grandes empresas -
mineradoras, grupos petrolíferos, setor turístico e firmas de manutenção de rodovias - estão 
locando as Toyotas por causa da maior capacidade de carga e de passageiros. Além disso, a 
Toyota tem custo de manutenção menor que outros veículos, além de entrar em qualquer 
lugar. Se não tiver estrada, a Toyota faz uma", garante Walter da Silva Bernardino.  
 
Bernardino é o que na região pode-se chamar de "um homem rico". Dono de 30 Toyotas 
modificadas, possui 17 carros locados por uma mineradora em plena região amazônica, na 
fronteira com a Guiana Francesa. Cada veículo é alugado por R$ 3,8 mil mensais. Ele diz que 
a empresa já demonstrou interesse em alugar outros 15 veículos, todos alongados e 
destinados ao transporte de trabalhadores. Em toda a cidade, a estimativa é que pelo menos 
300 Toyotas operam em outros Estados com contratos de locação.  
 
De acordo com o Detran/PE, em todo o Estado existem pouco mais de 7.200 Toyotas modelo 
Bandeirante em circulação. Não há estimativa de quantas são alongadas. Na Toyodênis, maior 
oficina de alongamento de chassis de Brejo, e a única a integrar todas as etapas de produção, 
saem mensalmente oito veículos modificados. A procura é tanta que a lista de espera vai até 
o fim de dezembro.  
 
"Dependendo do serviço a ser feito, o preço do alongamento, que inclui capotaria, 
estofamento, pintura e colocação de acessórios, varia de R$ 5 mil a R$ 7 mil. Depois de 
prontos, muitos jipões chegam a ser vendidos por mais de R$ 50 mil", afirma Dênis 
Albuquerque, proprietário da oficina. Há 12 anos mercado, a Toyodênis emprega 27 
funcionários e já alterou cerca de 900 veículos.  
 
Em uma tentativa de ter controle mais efetivo sobre esses veículos, o Detran iniciou 
campanha em setembro para regularizar, até meados de dezembro, os carros com chassis 
alongados. Pouco mais de 200 veículos já tiveram as alterações devidamente autorizadas. 
"Esperamos que até o fim do prazo esse número cresça bastante. Mas a regularização do 
veículo não dá direito a fazer o transporte remunerado de passageiros", diz a diretora de 
operações do Detran, Simíramis Queiroz.  
 
De acordo com a Associação dos Toyoteiros de Brejo da Madre de Deus, pelo menos 50% das 



 

 

Toyotas Bandeirante em circulação em Pernambuco são do tipo alongado, e boa parte atua no 
transporte de passageiros. Em todo o Brasil, existem cerca de 80 mil Bandeirantes em 
atividade.  
 
Paulo Emílio De Brejo da Madre de Deus (PE)     Por Valor OnLine 
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Campus Agreste da UFPE é inaugurado 
nesta sexta-feira 

A Tarde On Line

É inaugurada nesta sexta-feira, 27, a primeira etapa do campus Agreste da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE). A inauguração será feita pelo presidente da República, Luiz 
Inácio Lula da Silva, e pelo ministro da Educação, Fernando Haddad. Os dois também vão 
visitar as atuais instalações do campus Caruaru do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Pernambuco. As informações são do portal do Ministério da Educação (MEC).  
 
O campus Agreste da UFPE, que será inaugurado nesta sexta-feira, foi o primeiro da 
universidade a ser implantado no interior do estado. Suas atividades foram iniciadas desde 
março, mas em instalações provisórias. Com as instalações definitivas, a instituição 
aumentará sua capacidade para receber alunos. Atualmente, são oferecidas 1.279 matrículas, 
em nove cursos de graduação: administração, ciências econômicas, design, engenharia civil, 
engenharia de produção, pedagogia e licenciaturas em física, química e matemática. 
 
Serão inaugurados 13 blocos de dois pavimentos cada um, que foram construídos numa área 
de 8,6 mil². Os blocos abrigam 40 salas de aula, 14 laboratórios, 20 salas de professores, 
secretarias de núcleo, biblioteca, diretoria, administração, almoxarifado, cantina e setor de 
cópias. Segundo informações do portal, o investimento no campus foi de R$ 28,2 milhões.  
 
Educação profissional - O campus Caruaru do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia terá cursos que buscam atender à demanda local e qualificar mão-de-obra. Em 
2010, o instituto já ofereceu três cursos técnicos, com 240 vagas, para: Edificações, 
Mecatrônica e Segurança do Trabalho. 
 
A previsão do ministério é a de que até o ano de 2012 - quando a unidade tem previsão de 
estar com funcionamento pleno -, 1,2 mil alunos estejam matriculados em oito cursos. Até o 
momento, ele conta com oito salas de aula e 18 laboratórios, com investimento de R$ 3,6 
milhões. 
 
 


