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RESUMO

A pesquisa analisa as trajetórias individuais de mulheres quilombolas da Boa Vista
dos Negros, bairro rural do município de Parelhas – região do Seridó-RN. A opção do recorte
escolhido (juventude e geração) é propício para acessar o universo feminino, a intimidade da
casa, abordar questões relativas ao trabalho e ao entendimento das configurações familiares.
O intuito é perceber a existência de projetos individuais a partir das vivências de três gerações
de mulheres negras oriundas de grupos familiares distintos. Para desenvolver a pesquisa,
utilizo como método a observação do cotidiano, a análise das histórias de vida, entrevistas
semiestruturadas, conversas informais e além do contato por meio da participação das
interlocutoras em programa de extensão PROEXT/SESU-MEC. As experiências femininas de
“trabalho duro” no roçado ou na “rua”, os enfrentamentos e os embates das relações de
subalternidade travadas no cotidiano como domésticas geram interrogações sobre as
experiências vividas e as estigmatizações sociais produzidas. A relevância do trabalho está em
desvelar o universo feminino na ocasião das relações familiares e profissionais, analisar as
trajetórias individuais, avaliar os estatutos sociais das mulheres ao longo de suas vidas. Nesse
sentido, o registro das experiências femininas possibilita a descrição do cotidiano quilombola,
dos projetos de vida das três gerações de mulheres, bem como propicia a análise das
transformações ocorridas desde o final do século XX, em particular no que diz respeito aos
arranjos familiares.

Palavras-Chave: Universo feminino. Trajetórias individuais. Quilombola.

ABSTRACT

This research analyses the individual trajectories of quilombola women from Boa
Vista dos Negros, next to the Parelhas city – in the region of Seridó-RN. To this study, our
focus (youth and generation) is important to access the feminine universe, the intimacy of
home, approaching issues related to the work and to understand family configurations. We
aim to perceive the existence of individual projects based on the experiences of three black
women generations from distinct family groups. In order to develop this research, the method
used is routine and life history analyzes, semi-structured interviews, informal conversations
and personal contact due to their participation in the PROEXT/SESU-MEC extension
program. The feminine experiences of “hard work” in the agriculture or in the “street”, coping
and struggles by the subaltern relationship in their routine as housecleaners create questions
related to life experiences and social stigmatizations. The relevancy of this work is to reveal
feminine universe into familiar and professional relationships, analyzing individual
trajectories, evaluating the social status of women along their lives. In this sense, these
narratives of feminine experiences allows the description of the quilombola routine, the life
projects of these three women generations, as well as it allows to analyse the changes
occurred since the end of the XX century, in particular related to the familiar arrangements.

Keywords: Feminine universe. Individual trajectories. Quilombola.
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1 INTRODUÇÃO

Campesinato, gênero e parentesco são temas que estão presentes na agenda
antropológica brasileira contemporânea sendo ainda mais pertinentes nos estudos sobre
comunidades quilombolas no contexto político do governo Lula. No Nordeste, com a chegada
das políticas públicas, os grupos têm vivenciado transformações na sua organização social e
política, com a implementação de benefícios governamentais, o acesso à educação formal, o
incentivo a projetos via editais, a participação nas decisões locais etc.
Nesse cenário, novos papéis são assumidos por mulheres, moradoras dessas
comunidades, que têm agora um protagonismo político, antes exclusivamente masculino. Para
elas, novos “campos de possibilidades” aparecem, novas formas de trabalho para além do
trabalho doméstico são experimentadas e “projetos” individuais tornam-se realidade. Essas
mudanças levam os indivíduos e os grupos a fazer um questionamento em vários níveis, em
particular, no que tange à atuação política local e à chefia feminina. É nessa direção que a
presente pesquisa propõe-se a caminhar.
O foco da investigação são as mulheres de idades distintas que moram na Boa Vista
dos Negros, comunidade quilombola e bairro rural pertencente ao município de Parelhas –
região do Seridó do Rio Grande do Norte (RN). Este trabalho propõe-se então a analisar as
histórias de vida das mulheres, suas concepções de projetos de vida e os campos de
possibilidade, com base nas teorias de Gilberto Velho (1994). O interesse é o de investigar o
cotidiano feminino, analisar as trajetórias de vida, os projetos e os discursos: como são
elaborados, em quais contextos, quais são as condições concretas em que aparecem, quais são
as experiências que são lembradas etc.
Para desenvolver essa reflexão, observei o cotidiano, a começar do universo
doméstico, passando também pelos locais de trabalho, pela escola, a partir das experiências
femininas. A análise das relações familiares será realizada tendo como base a fala das idosas,
das mães de família, das tias e das adolescentes. Irei estudar as estratégias utilizadas pelas
mulheres no convívio com os parentes, como se articulam as redes de parentesco e como a
conjugalidade é pensada, negociada e concretizada. Também, será preciso verificar como se
realizam as relações no espaço “privado” entre as gerações, como se resolvem as questões
próprias ao universo feminino, como os namoros e a sexualidade nas fases da adolescência.
Meu interesse também reside em analisar a atuação no trabalho feminino fora da
comunidade, que se torna sinônimo de independência em relação à família ampliada e ao
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cônjuge. A ideia que me preocupa neste trabalho é a de demostrar que as redes de parentesco,
as formas de sociabilidade, as relações intergeracionais e as dinâmicas de gênero têm um
papel central na elaboração e na execução dos projetos de vida das mulheres: as mudanças
que a mãe vivencia em relação à posição que ocupa na família traz consequências diretas na
forma como sua filha irá planejar sua vida futura. As adolescentes de hoje pertencem ao
mundo rural organizado pela lógica relacional, o que as vincula a valores e princípios morais,
mas, ao mesmo tempo, indo para cidade em função da escola, das festas ou do trabalho, elas
participam de uma ordem econômica típica das sociedades “modernas” (WOORTMANN,
1990).
Diante do exposto, é preciso ter em mente que hoje a Boa Vista convive com
princípios oriundos das duas formas de organização, o que confere àquele local um caráter
“rurbano”, como aponta a pesquisadora Maria José Caneiro (1998). Nessa perspectiva, será
analisada a trajetória das jovens que continuam morando na comunidade, mas que estudam ou
trabalham em outras localidades ou ainda das que saíram da Boa Vista para ter uma atividade
profissional ou se casar, mas se reconhecem como pertencendo à família e ao quilombo.
Ademais, para entender como são concebidos os projetos de vida na Boa Vista, é
preciso observar as dinâmicas relativas ao trabalho doméstico e às “itinerâncias” no cotidiano
feminino da Boa Vista, termo definido nesta pesquisa como sendo os fluxos de pessoas de
caráter transitório, pois definem as entradas e saídas provisórias da comunidade, tanto por
causa do trabalho quanto para a manutenção das redes de parentesco (BÖSCHEMEIER,
2010). Assim, para compreender como se elaboram os projetos individuais, é essencial
entender a relação intrínseca entre família-terra-trabalho e os processos de

migrações

temporárias e permanentes (WOORTMANN, 1995).
De fato, mesmo se esses elementos não correspondessem totalmente ao modelo da
comunidade camponesa, as categorias família, terra e trabalho ainda são fundantes para a
constituição de uma identidade quilombola em Parelhas, ou seja “não se pensa a terra sem
pensar a família e o trabalho, assim como não se pensa o trabalho sem pensar a terra e a
família” (WOORTMANN, 1990, p. 23). E é a partir dessa trilogia que procuro organizar a
minha discussão e pensar os projetos das adolescentes e das mulheres da Boa Vista.
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1.1 JOVENS, MULHERES E QUILOMBOLAS

Os estudos de gênero e campesinato, que já têm um campo consolidado na
antropologia a partir da década de 1970 e 1980, são essenciais para entender as modificações
ocorridas no mundo rural nesse período. Por sua vez, a temática de juventude em contexto
quilombola tem atraído a atenção de alguns pesquisadores que procuram entender as
dinâmicas sociais e as mudanças. No entanto, mesmo nesse contexto mais recente, a análise
das relações de parentesco, das uniões endogâmicas 1 , da formação familiar, continua
pertinente para entender as “novas" comunidades campesinas que são os quilombos.
Irei optar por escolhas teóricas que não “fazem sombra” aos dados coletados em
campo e, o passo seguinte, a análise desses dados, além de dar conta de uma temática ampla:
campesinato e gênero, juventude e família, relações intergeracionais, trabalho e projetos
individuais. Assim, elenco algumas questões pertinentes a esta pesquisa, tais como: em que
medida a família influencia nas decisões dos projetos de vida das jovens? A partir de qual
geração a noção de projeto faz sentido? As narrativas das avós, mães e tias interferem nos
projetos de vida das jovens? Existem outras influências que podem se observadas?
Ademais, a investigação do universo feminino evidencia a relevante contribuição das
mulheres nas mudanças da organização social que ocorreram nos últimos anos. Essa questão
pode estar relacionada com a elaboração de projetos de vida de algumas interlocutoras nas
duas últimas gerações pesquisadas. Nesse sentido, o projeto de vida é um “vir a ser”, algo que
se pode ajustar, organizar, estruturar. Ao traçar um objetivo, a realidade dos sujeitos é alterada
de modo significativo ao mesmo tempo que a ordem social encontra-se transformada.
Também, a questão articula interesses e desejos pessoais e coletivos e é possível que passe a
imprimir sua marca nas relações que o indivíduo tem com sua família, nesse caso, as mulheres
e as jovens da comunidade.
O conceito de projeto de vida de Gilberto Velho (1994, p. 101) é a “antecipação no
futuro dessa trajetória e biografia, na medida em que busca, através do estabelecimento de
objetivos e fins, a organização dos meios através dos quais esses poderão ser atingidos”.
Assim, é preciso verificar a biografia e a trajetória das mulheres para entender a partir de qual
geração e idade elas passam a prever seu futuro, a organizar e traçar seus objetivos de vida. E

1

É a regra social que exige que uma pessoa case dentro de um grupo culturalmente definido, do qual é membro.
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é a partir dessa construção individual, que implica um protagonismo do sujeito, que os
projetos se constituem e as influências são percebidas.
A esse respeito, Gilberto Velho (1994) também chama a atenção para a associação
entre projeto e memória que, ao se articular, produzem significado à existência e às atuações
do indivíduo, ou seja, há um significado relativo à “própria identidade” (VELHO, 1994, p.
101). Para meu estudo de caso, o projeto individual está imbricado na memória e na
identidade, ainda mais quando elas estão associadas às relações familiares que essas
“interlocutoras” estabelecem ao longo da sua vida (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2000).
Quanto à investigação do universo feminino, abordado na pesquisa de Ana Gretel
Böschemeier (2010) na mesma localidade onde fiz a pesquisa, esteve focada no estudo das
políticas de saúde destinadas às mulheres, pautada na noção de saúde da mulher negra. A
autora ressalta a inexistência da proposta de políticas do Estado em âmbito nacional e analisa,
a partir das narrativas de 32 mulheres na fase adulta entre 20 e 84 anos, os parâmetros da
reivindicação étnica na comunidade. Desse modo, destaca o corpo feminino e a feminilidade –
conceito que é construído a partir de uma interpretação local da tríplice condição de ser
mulher, mãe e negra –, corpo que também se afirma como negro, mas também como belo,
jovem e forte.
A autora analisa ainda as trajetórias das mulheres acompanhando a lógica das redes
de parentesco e o “cuidado local” que são aspectos significativos para compreender as
concepções sobre o corpo das mulheres e revelar a importância da maternidade como
princípio ordenador das identidades sociais. A proximidade com minha pesquisa encontra-se
nas trajetórias pessoais e nas “itinerâncias” a partir das reflexões sobre situações cotidianas e
de trabalho vividas por essas mulheres. Muitas delas são também interlocutoras de minha
pesquisa, porém, esta análise está voltada para a concepção dos projetos de vida.
Para Klass Woortmann (1990), as categorias família, terra e trabalho são nucleares e
relacionadas, não existindo uma sem a outra. Desse modo, avalio essa trilogia em um contexto
de emergência étnica a partir dos projetos individuais de mulheres. Nas comunidades
camponesas, essas categorias estão vinculadas a valores e princípios centrais que organizam
os modos de percepção e os valores, como a honra, o respeito da hierarquia; uma ordem moral
que se projeta em um modelo relacional.
Segundo o autor, esse modelo opõe-se às sociedades modernas que preferem o
modelo individual, no qual a terra não é pensada em função da família ou do trabalho. É uma
característica das sociedades individuais que, igualmente, pensam a família em si, sem relação
com o trabalho ou a terra, categorias que são entendidas separadamente. A terra é pensada
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como um “fator” ou como uma “abstração” (WOORTMANN, 1990, p. 23). Relaciono as
categorias família-trabalho-terra a essa distinção campo-cidade, à itinerância (ou às migrações
mais duráveis), que são realizadas pelas mulheres devido ao seu trabalho fora da comunidade.
Nessa perspectiva, busco caminhos para entender como as relações sociais firmadas em
espaços distintos adequam-se à construção de projetos de vida.
Entre os diversos autores que tratam do tema em tela, destaco a obra de Erik Wolf
(1976), que discute o campesinato e os aspectos sociais ligados à família como unidade
produtiva. Esse autor investiga também como essas relações econômicas classificam as
relações em horizontais e verticais e divide o grupo doméstico em famílias nucleares ou
conjugais e em famílias extensas. Chama ainda a atenção para as particularidades das relações
sociais, tanto no grupo familiar quanto nas relações de poder e na hierarquia dentro e fora da
comunidade. São essas mesmas categorias que informam sobre a dinâmica social da Boa
Vista e contribuem para a compreensão do grupo, as situações de interação entre os “de
dentro”, os parentes e “os outros”, de fora da comunidade.
Além

disso,

a

matrifocalidade

e

a

chefia

feminina

(WOORTMANN;

WOORTMANN, 2002) também são questões tradicionais quando se estuda a sociedade rural.
A chamada “matrifocalidade” é característica dos padrões familiares de camadas sociais mais
pobres. Entretanto, a chefia feminina de grupos domésticos deixou de ser algo restrito às
camadas pobres, ganhando nova relevância, associada ao surgimento dos estudos de gênero.
Para os autores, é conveniente distinguir a família (entendida como uma ideia-valor) e o grupo
doméstico (entendido como um agregado de pessoas cuja composição geralmente varia ao
longo de um ciclo evolutivo). “Essa distinção é importante, uma vez que a família – sendo um
modelo ideológico –, pode ser permanente, enquanto o grupo doméstico pode variar no
tempo” (WOORTMANN; WOORTMANN, 2002, p. 3). Assim, é interessante perguntar em
que medida isso irá influenciar as concepções de projetos de vida dessas interlocutoras.
Nesse sentido, trago Marcos Lanna (1995) que realizou um estudo sobre as relações
sociais norte-rio-grandenses. Ele apresenta a noção de dádiva como modo de compreender de
que maneira se estabelecem as dinâmicas de troca e sociabilidade. Assim, suas considerações
permitem refletir como essas dádivas circulam na comunidade da Boa Vista, tanto nas
relações de trabalho e poder quanto nas relações familiares de parentesco, lançando vestígios
da construção dos projetos de vida das jovens.
Em relação ao surgimento dos estudos de gênero, aconteceu justamente na época em
que os estudos de família e parentesco definhavam. Mais recentemente, gênero e parentesco
concretizam-se como agendas importantes de pesquisa que “desafiam as fronteiras temáticas e
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disciplinares” (FONSECA, 2003, p. 6). É nessa perspectiva que Cynthia Sarti (1992) aborda a
contribuição dos estudos sobre o parentesco para uma melhor compreensão da família. Para a
autora, as categorias de “parentesco” e “família" são conceitos bem distintos: o parentesco é
uma abstração, uma estrutura formal, trata dos fatos básicos da vida como casamento,
acasalamento e morte. Já a família é um “grupo social concreto” (SARTI, 1992, p. 70). Essas
contribuições conceituais permitem pensar o contexto de transformação social ocorrido na
Boa Vista ao longo das três gerações estudadas.
No que concerne às transformações nas relações intergeracionais, Lins de Barros
(2008) aponta para questões importantes ocorridas nas camadas médias urbanas que são úteis
para pensar algumas dinâmicas na Boa Vista. A antropóloga destaca a importância de se
investigar as relações de gênero nas dinâmicas intergeracionais, pois as mudanças que dizem
respeito ao casamento, ao trabalho e aos movimentos sociais da década de 1960 contribuíram
para a “configuração dos valores individualistas” (BARROS, 2008, p. 48). Essas
transformações provocaram tensões entre os grupos, sejam eles de camadas médias cariocas,
sejam os que pertencem à realidade campesina norte-rio-grandense, “principalmente atreladas
às diferenças geracionais”.
Desse modo, identifico nas falas de algumas das minhas interlocutoras as
comparações entre o comportamento juvenil da atualidade e do tempo “antigo”. Sabe-se que
as relações intergeracionais entre avós e netos são conflituosas quando o assunto está
relacionado com os valores morais. Na Boa Vista, as avós – que também exercem, via de
regra, o papel de mãe ou responsável pela educação dos netos – assumem uma postura crítica
em relação ao descaso e descompromisso dos mais novos, principalmente no que se refere às
relações afetivas, aos estudos e ao trabalho que agora não é mais na terra.
É necessário levar também em consideração que “memória” é uma construção social
e individual. Pensando assim, muitas teorias apontam a sua intencionalidade como
característica principal. A esse respeito, Michael Pollak (1992) destaca a seletividade da
memória e ainda que ela parece ser algo parcialmente herdado, o que confere uma estreita
ligação fenomenológica entre “memória e o sentimento de identidade” (POLLAK, 1992).
Relacionando com as interlocutoras, as mulheres mais velhas reportam-se ao tempo
de “meninas”, de “molecas”, e externam queixas relativas a um tempo que “era ruim, mas era
bom” muito diferente de hoje. Essa valorização do pasado tem respaldo na pesquisa referida
por Ellen Woortmann (1998, p. 104), na qual o período “âncora” é “acionado para a
autovalorização dos velhos”. As informações contidas nas “falas” das mais velhas sobre as
suas experiências, especificamente no que se refere à memória individual, também podem ser
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analisadas como uma lembrança largamente medida de onde “a imagem de outrora se
manifestou já bem alterada”, uma vez que reconstrói o passado “com a ajuda de dados
emprestados do presente” (HALBWACHS, 1990, p. 71), ou representa um espaço “âncora”
da memória”, como confirmação de tempos melhores. Para Woortmann (1998), a memória do
passado é tão “mais importante quanto mais interfere nas relações sociais do presente”. Nesse
caso, ela seleciona o que é mais significativo” (WOORTMANN, 1998, p. 99). E foi a partir
das informações mais significativas externadas nas histórias de família e de vida que serviram
de base para a seleção do método e do aporte teórico.
Essas mulheres relatam, entre outros detalhes, situações constrangedoras com os “de
fora”, sobretudo nas relações de trabalho como empregadas domésticas e revelam sofrimento
em relação a posição social por ser mulher, negra e pobre. Identificam-se, assim, evidências
de discriminação, preconceito e estigma (GOFFMAN, 2004). Na sociedade brasileira, as
mulheres pobres e negras conhecem mais a precariedade no mercado de trabalho. Nessa
perspectiva, Maria Aparecida Bento (1995) e Bebel Nepomuceno (2012) destacam pontos
importantes para a reflexão das condições que vão além da baixa escolaridade ou do
despreparo profissional. As autoras atentam para as consequências da ocupação de postos de
trabalho tidos como mais “vulneráveis”, concentrando-se nas profissões “tradicionalmente
femininas e menos remuneradas, sub-representadas em cargos de direção, gerência ou
planejamento” (NEPOMUCENO, 2012, p. 388).
Apesar das adversidades, as mulheres não desistem, pelo contrário, elas resistem. A
partir das experiências compartilhas pelas mulheres da Boa Vista, verifico que a resistência é
um dentre os mecanismos dos quais elas lançam mão para viabilizar seus projetos. Nesse
caso, o termo pode ser traduzido como intenção, propósito e desejo reformulado como
“projetos”, segundo os termos de Sherry Ortner (2007). Essa resistência é entendida por
muitos pesquisadores2 como agência de poder, com “capacidade de afetar coisas” (ORTNER,
2007, p. 55) e está “estreitamente ligada a questões de poder e de desigualdade” (ORTNER,
2007, p. 56), além de ter a ver com a intencionalidade e com o fato de perseguir projetos
(culturalmente definidos) (ORTNER, 2007, p.58). Na visão da autora, agência e poder social
estão estreitamente ligados a relações de poder e desigualdade que contêm em seu centro as
emoções humanas, o que justifica as questões de agência ser sempre complexas e
contraditórias. Ortner (2007) defende que projetos e poder seriam “duas „faces‟ – como

2

Neste artigo Sheery Ortner (2007), em especial, discute os conceitos de agência e poder com base nos
conceitos de Ahearn ( 2000, 2001a, 2001b); Comaroff (1985, 1987); Comaroff; Comaroff (1991, 1992, 1997,
2001, 2003); Giddens (1979); Sewell (1992) Ortner (1981, 1996, 1999, 2001, 2003)
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(perseguir) „projetos’ ou como (o fato de exercer ou de ser contra) o „poder’ – ou se
misturam/transfundem um no outro” (AHEARN, 2001 apud ORTNER, 2007, p. 68).
Desse modo, ao trazer as discussões de Sherry Ortner, aparece outra perspectiva na
construção de projetos das mulheres da Boa Vista, que ajuda a entender a questão da agência
tanto como forma de poder quanto como forma de intenção e desejo. No primeiro caso, a
agência como a “forma de poder” abrange as questões relativas ao empoderamento do
sujeito, à dominação de outros, e à resistência à dominação. Já a agência como “forma de
intenção e de desejo” é entendida como possibilidade de perseguir objetivos e de realizar
projetos (ORTNER, 2007, p. 76). Essa perspectiva é interessante para compreender as
dinâmicas sociais que surgem a partir da resistência adquirida, postura que agrega valor às
concepções de agência de poder feminino.
No que concerne às jovens da Boa Vista, o projeto de vida está relacionado com as
possibilidades futuras, esse “vir a ser” que se ajusta, organiza e estrutura a vida, procura traçar
os objetivos mudando a realidade dos sujeitos, dos protagonistas e dos agentes. Essa intenção
de projeto altera de modo significativo a ordem social em nível local, particularmente para as
mulheres da terceira geração que vivem num contexto urbano e quilombola. Claro que a
juventude não é uma categoria homogênea, ser jovem perpassa por diversas questões relativas
a contextos socioculturais diferentes.
Quanto

aos

trabalhos

sobre

juventude

rural

que

procuraram

recuperar

sociologicamente tal debate, podem ser vistos em Abromovay (1998), Carneiro (1998),
Stropasolas (2002), Guaraná (2005) e Woortmann (1991). Segundo Freire (2012), esses
trabalhos estão voltados para a problemática da migração entre o rural e o urbano, destacando
a invisibilidade desses sujeitos nas questões ligadas à herança, à hierarquia, à sucessão da
propriedade familiar e às relações de desigualdade de gênero.
Algo que pode também ser observado na Boa Vista é a heterogeneidade e a
diversificação desse “rural”. Ao estudar os jovens de uma comunidade quilombola de
Capoeiras no RN, Samara Freire (2012) salienta que o “rural” do qual alguns pesquisadores,
como os citados acima, vêm debatendo vai além da categoria “jovem rural”. Particularmente,
interessa-me em seu trabalho o contexto no qual seus interlocutores jovens estão inseridos,
visto que também é um local que se mostra “cada vez mais heterogêneo, diversificado e não
exclusivamente agrícola, onde há diversidade de interesses e expectativas” (FREIRE, 2012,
p.24). Essa é a também a paisagem social que encontro na Boa Vista, como procurarei
mostrar adiante.
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A partir das décadas de 1980 e 90, principalmente, passa-se a discursar sobre
infância, adolescência e juventude (CASTRO, 2005; TAKEUTI, 2012). Antes disso, a própria
literatura acadêmica era escassa e, no interior da sociologia da juventude, havia uma
abordagem bastante restrita e circunscrita em alguns poucos pontos problemáticos.
Atualmente, essa população continua sendo alvo intensivo de estudo (TAKEUTI, 2012).
A discussão recente sobre a juventude trouxe à tona uma diversidade de
características. Por essa razão, prefere-se o uso da terminologia “juventudes” para fugir de um
olhar homogeneizante (NOVAES, 2006). Outra importante reflexão é trazida por Helena
Abramo (1997) sobre a associação entre juventude, educação e lazer como uma construção
socialmente informada. Para a autora, essa seria uma concepção que trata a juventude como
os indivíduos que estão em processo de formação e que ainda não têm responsabilidades,
principalmente por não estarem inseridos no mercado de trabalho. Dessa maneira, o jovem
das classes trabalhadoras é excluído da concepção de juventude. Essa é uma contribuição
importante para que se possa entender juventude como construção social (BOURDIEU, 1978;
CASTRO, 2005).
Elisa Guaraná de Castro (2005) atenta ainda para as tensões que essa hierarquia
social provoca, visto que está relacionada com a categoria de jovem rural e com o dilema
“ficar e sair” (CASTRO, 2005, p. 32). Nesse cenário, os jovens encontram-se entre o
urbano/rural, a juventude rural/juventudes. Ao aprofundar a análise dessa categoria, é possível
entender como os processos de construção de categorias sociais configuram e reforçam
relações de hierarquia social. A observação dos espaços e formas como a categoria juventude
e em especial juventude rural atuam identificados como tal (CASTRO, 2005). Essa reflexão
traz uma série de elementos que contribuem para a compreensão desse fenômeno, como a
implantação de políticas públicas, por exemplo.
Outra autora cujo recorte se aproxima do meu objeto de pesquisa é Maria José
Carneiro (1998). Para ela, os jovens encaixariam-se numa categoria intermediária sem uma
qualificação específica: ou são os “estudantes” (no caso dos de origem urbana) ou são os
“filhos de agricultores”, no caso dos jovens de origem rural. Eles preenchem somente o vazio
estatístico composto pelos que “ainda não ingressaram na vida ativa, esse contingente da
população fica como que na espera de atingir a maioridade para se tornar visível e qualificado
como objeto de estudo” (CARNEIRO, 1998, p. 1).
Esse tipo de jovem, segundo ela, encontra-se numa fase diferenciada pela oposição
entre o projeto de vida vislumbrado e as atividades em realização. Ou seja, em termos gerais,
nas comunidades pesquisadas, o jovem é um indivíduo que tem um projeto para o futuro e
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que desenvolve estratégias com graus variados de idealização. Por isso, assim como aborda
Carneiro (1998) e Durston (1994), o que interessa para este estudo é perceber como essa
categoria é afetada pelas mudanças e crises recentes do mundo rural e como essa realidade é
reelaborada na formulação dos projetos individuais e familiares em contextos sociais e
econômicos distintos.
Assim, além de serem jovens e mulheres, as interlocutoras desta pesquisa são
quilombolas, portando identidades singulares e “articuladas”, sendo, portanto, possibilidades
para “não fixar a diversidade” dos indivíduos (BASTOS, 2010). As jovens mulheres negras
que moram em comunidades quilombolas e que transitam no meio urbano trazem consigo a
experiência de uma realidade complexa. Isso tem gerado novos processos de identificação que
constituem identidades singulares: jovem, mulher, negra e quilombola. Essas protagonistas
experimentam pertencimentos a grupos diferenciados, o que aponta para uma necessidade de
entendimento dessa identidade como um “jogo relacional em que aparecem ao mesmo tempo
a diversidade e as relações de poder e a produção de desigualdades” (BASTOS, 2010, p. 1).
As conclusões da autora mostram situações parecidas com as que observei na Boa Vista, no
que se refere às experiências de trabalho, à migração e à transformação social, conforme
veremos mais adiante.

1.2 A ESCOLHA DO MÉTODO

A ideia de pesquisar mulheres jovens em uma comunidade quilombola aliava o
interesse em conhecer as experiências e histórias de vida e as estratégias acessadas por
mulheres negras no RN, uma vez que estas estão inseridas também numa realidade de
exclusão e discriminação, que é uma constante em seus cotidianos e já se naturalizou,
infelizmente, em todo o país.
Na minha experiência como professora em dois municípios próximos à capital
(Extremoz e Parnamirim), pude perceber situações de discriminação com o agravante da
invisibilidade dos jovens, principalmente das classes menos privilegiadas socialmente e em
situação de marginalização e constante discriminação. Chamava-me a atenção o desrespeito e
a violência cotidiana, em casa e no “trabalho”, a idade e o número relativamente alto de filhos
que tinham ainda adolescentes e, nesse contexto, a situação das jovens e mulheres negras era
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ainda mais significativa, sem apoio ou acesso, de fato, às políticas públicas a que deveriam ter
direito.
Ademais, a minha formação em arte-educação e as experiências profissionais3 me
possibilitaram diversas oportunidades de convívio com jovens e seus familiares oriundos de
realidades socioculturais distintas. A minha vivência na rede educacional e interdisciplinar
com trabalhos artísticos realizados com jovens e adolescentes em equipes de projetos e
profissionais de diversas áreas de educação, museus e espaços culturais também permitiu
observar situações com que estava familiarizada.
Por essa razão, o interesse em investigar os projetos de vida das adolescentes surge
ainda a partir da minha inserção no programa de extensão “Estratégias para uma educação
patrimonial em comunidades quilombolas do Seridó – RN”, iniciado em 2012 e coordenado
pela professora Julie Cavignac, que tem como proposta criar uma dinâmica memorial em
torno da presença afro-brasileira no Seridó. Em dois anos, foram realizadas inúmeras ações:
acompanhei eventos e oficinas diversas e seminários, palestras de conscientização sobre
discriminação e igualdade racial e atividades de educação patrimonial de valorização e
conhecimento das manifestações culturais ligadas às comunidades negras do Seridó, além de
uma reflexão crítica sobre a história e o cotidiano da realidade étnica, cultural e histórica das
populações da região.
Foram realizadas ainda oficinas 4 de capacitação e formação dos agentes jovens
interessados e bolsistas, na maioria mulheres. As jovens que estavam envolvidas eram
diretamente responsáveis pelos eventos, seminários e atividades diversas na comunidade e nas
localidades próximas (além de Parelhas, Jardim do Seridó, Acari e Currais Novos e, em
ocasiões especiais, em Natal, principalmente na Universidade Federal do Rio Grande do
Norte – UFRN). Um dos principais objetivos desse programa foi o de compartilhar o
conhecimento sobre a realidade das populações afrodescendentes presentes no Seridó a partir
da constituição de um banco de dados (corpus narrativo, acervo fotográfico sobre os lugares

3

Experiência com educação infantil no Colégio Marista e Ensino de Jovens e Adultos no SESC/EJA-Curitiba,
PROJOVEM, em Extremoz (RN) bem como a coordenação de projetos numa ONG de Natal, e o ensino regular
em Parnamirim, além dos diversos cursos e oficinas que ministrei por mais de duas décadas.
4
Eram oficinas de fotografia, sensibilização artística, saúde e beleza, literatura, música e instrumentos musicais,
cultura negra, além de instrumentalização dos jovens quilombolas para o uso de recursos da tecnologia da
comunicação e da informação existentes. Outras ações foram: a formação de agentes locais (guias, reprodutores
culturais, professores, integrantes de movimentos sociais etc.). Além disso, houve a preocupação em registrar as
manifestações culturais, musicais e corporais ligadas a devoções religiosas (a dança do Espontão) e os lugares de
memória (os espaços de sociabilidade e os que possuem uma importância histórica ou religiosa para a cultura
afro-brasileira no Seridó), com isso, foi possível realizar exposições fotográficas das atividades registradas.
Como resultado, havia vários produtos elaborados (mostras de vídeo, exposições fotográficas, documentário etc.)
que foram apresentados à comunidade acadêmica, assim como para os grupos detentores dessa memória.
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de memória), a disponibilização das informações de cunho antropológico, histórico e
arqueológico na internet, informações que poderão, um dia, ser incluídas no acervo do futuro
museu de Boa Vista, uma vez que é uma das poucas comunidades quilombolas do RN que
está ligada à Irmandade do Rosário (CAVIGNAC, 2003, 2007, no prelo; SILVA, 2012), festa
que é considerada como um patrimônio cultural no município de Parelhas e de Jardim do
Seridó (BÖSCHEMEIER, 2010).
Além do conhecimento e do acesso a diversas informações, essas ações propiciaram
um desenvolvimento intelectual e comportamental principalmente para as jovens bolsistas, no
que se refere à comunicação verbal e expressividade, à desenvoltura para falar em público nas
escolas de rede municipal e estadual de ensino e nas redes de televisão da região do Seridó.
Essas práticas promoveram um enriquecimento interno e o acesso ao conhecimento de suas
raízes, sua cultura imaterial e sua identidade étnica.
Desse modo, tiveram a oportunidade de despertar para a possibilidade de construção
de projetos para além da influência do grupo doméstico. Nesse processo de construção de
conhecimento e de novas informações a que as jovens tiveram acesso, elas não relataram em
nenhum momento situações de conflito com as famílias. As tensões flagrantes que observei
estavam relacionadas com as experiências anteriores, nas relações sociais de conflito existente
entre os núcleos familiares da comunidade.
Como resultado das participações dessas jovens nas ações desenvolvidas pelo
projeto, houve o aparecimento de um protagonismo expressivo, o que é positivo, pois
evidencia mudanças no comportamento. Atualmente elas demonstram mais entendimento
quanto ao contexto social no qual estão inseridas, uma vez que as temáticas de discriminação,
machismo e preconceito racial são constantes no cotidiano de muitas das jovens da
comunidade quando estão em Parelhas.
Ademais, algumas estratégias apreendidas no projeto foram utilizadas para expressar
seus descontentamentos diante de situações vividas na escola, por exemplo. Nesse sentido,
elas reconhecem a incapacidade de reverter tais situações de preconceito ou marginalização.
Embora esses casos fossem comentados com a família nuclear, cada jovem expressa sua
estratégia para viabilizar projetos e seguir adiante, visam à procura por empregos em locais
onde sejam respeitadas ou investem em estratégias de capacitação via educação formal, com
acesso a um curso superior ou profissionalizante a fim de conquistar sua independência.
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Em junho de 2012, ministrei uma oficina de sensibilização para a arte com a intenção
de dialogar com as jovens, momento que considero marco 5 em termos de definição da
metodologia, recorte e problemática desta pesquisa. A partir dessa experiência, pude verificar
a diversidade interna e posteriormente validar algumas hipóteses (hierarquia entre as famílias,
influências das migrações como base de mudança nos núcleos familiares e a interferência
subjetiva da família) acerca do que vem transformando as relações sociais existentes na
comunidade. A experiência de ficar na comunidade como hóspede na casa de uma das
interlocutoras, Maria das Graças Fernandes, a “Preta”, ajudou-me a compreender, com o
passar do tempo, a hierarquia nas relações entre as famílias e quão complexas são as redes de
sociabilidade locais. Afinal, nem as famílias, nem as pessoas são iguais, cada uma possui um
status diferenciado.
Ao final, descobri que estava em um local privilegiado, pois Preta, a principal
interlocutora, havia ocupado um cargo por seis anos na associação dos moradores da
comunidade, era a ADECONB – Associação de Desenvolvimento da Comunidade Negra da
Boa Vista – criada em 2002, e teve Preta como presidente eleita em maio de 2006. Ela
também foi responsável pela criação do Ponto de Cultura Espaço de Resistência.
Como optei pela pesquisa etnográfica, ressalto que este trabalho requer constante
exercício de olhar, ver, ouvir. É o constante ir e vir, “estar lá” (GEERTZ, 2002), em campo,
na coleta de dados e estar aqui, diante da desafiadora escrita do texto etnográfico, e essa
prática é o real desafio do pesquisador. Quanto à metodologia, estava pautada nas técnicas
tradicionalmente utilizadas na investigação antropológica da pesquisa, quais sejam: 1)
narrativas das histórias de vida; 2) entrevistas semiestruturadas: com uso de gravador e
equipamentos áudio visuais (como máquinas fotográficas, vídeos e celulares), as conversas
“informais”, aquelas que não são “gravadas” e os desenhos produzidos pelas interlocutoras; 3)
observação direta; e 4) pesquisa bibliográfica.
Ainda dentro da metodologia, elaborei estratégias que permitissem uma negociação
que as sensibilizassem para a importância e o significado dessa produção “lúdica” . Nesse
sentido, os desenhos produzidos pelas interlocutoras servem como narrativas pictóricas tão
interessantes quanto as entrevistas gravadas, pois também possibilitam registro importante

5

A oficina de sensibilização artística resultou em desenhos e debate sobre o universo de 10 jovens da
comunidade. Na última visita ao campo, em fevereiro de 2014, utilizei a técnica de desenho de memória com
minhas interlocutoras (somente as duas mais velhas se negaram a desenhar). O resultado das produções será
mostrado neste trabalho e serve como complemento das narrativas de hstórias de vida em suas fases de
adolescentes. Este material será tema de um artigo posterior.
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desses “lugares de memória” que, por serem tão fortes, ficam marcados, guardados nos corpos
dessas mulheres.
Por conseguinte, a “memória” norteia este trabalho e, dessa maneira, é possível
perceber que as memórias coletadas em campo fazem parte tanto da memória social ou
coletiva da comunidade quanto das memórias individuais. Na medida que se remonta ou
reconstrói um período da comunidade, isso tem a ver com as vivências das interlocutoras das
primeiras gerações. Também serve para mostrar a reprodução dos costumes locais, percebidos
e ressignificados nas gerações posteriores. Por essa razão, neste trabalho, são utilizadas como
recurso metodológico as Histórias de Família – HF, em entrevistas semiestruturadas, assim
como as teorias sobre a memória. HF é uma metodologia de “contextualização social de
pessoas” e pode ser usada, segundo os autores, em qualquer contexto social (PINA CABRAL;
LIMA, 2005).
Nessa perspectiva, as primeiras entrevistas consistiam em questionamentos sobre
pontos específicos e informações sobre as histórias de família das mulheres nas várias fases
da vida (infância, adolescência, juventude, adultas), observando se haviam migrado e em qual
período da vida, ouvindo relatos sobre namoros e casamento, estudos e experiências de
trabalho na terra, o trabalho fora da comunidade e as experiências cotidianas. As perguntas
foram realizadas sem seguir um regra rígida acerca de cronologias ou uma narrativa linear. Ao
apresentar as interlocutoras, procuro informar qual a posição que ocupam com relação à
família, na “casa”, e deixo os relatos voltados à lida no trabalho para um momento posterior.
Opto por informar os nomes das interlocutoras cujas entrevistas estão gravadas, visto que
deram permissão para a divulgação e publicação das informações6.
Outro pilar da antropologia é a “observação participante” (MALINOWSKI, 1976) e
nesse contexto, a pesquisa no campo onde o pesquisador passa um tempo determinado, além
de fazer a observação, também se apoia em outros métodos como as entrevistas. São as
entrevistas, narrativas das experiências de vida dessas interlocutoras que possibilitam a
complementação e entendimento das informações.
Desse modo, trago para essa reflexão o que Myrian Sepúlveda dos Santos (2003)
comenta sobre o fato de a “memória social” ser compartilhada. Ao lembrar de algo de sua
infância ou adolescência, mesmo estando sozinhas, essas interlocutoras estão carregando
referências de seus pais, avós ou tias. Essas memórias podem ser individuais mas são também
coletivas.
6

Há ainda informações cujos relatos foram anotados posteriormente ou elas pediram anonimato nas citações e
quando utilizadas não são identificadas.
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As informações “recolhidas” nos diversos momentos de interação e diálogo são as
memórias individuais, que não deixam, portanto, de ser coletivas. Em uma das primeiras
entrevistas com uma das interlocutoras da primeira geração, sua filha esteve presente o tempo
todo em que eu estava gravando e interferia em muitos momentos, principalmente nos
diálogos referidos à figura paterna. Como interpretar esse material? Que representações
estariam em jogo? Quando existe interferência de outra pessoa na fala de quem está sendo
entrevistada, aquela que interrompe quer ocultar um evento? Qual seria sua motivação? Seria
o controle das impressões nos moldes de Gerald Berreman (1980)? Em caso afirmativo, por
quê?
E é com base nas narrativas dessas mulheres que segue a pesquisa, com o objetivo de
responder a essas questões. O que permanece na memória é o que é considerado relevante,
mas isso não é suficiente para uma narrativa linear restrita. O que é realmente importante no
cotidiano delas? Quais são as informações contidas nas frases ouvidas? Existe um elemento
coercivo e de reprodução dos comportamentos? O grupo exerce uma pressão? Essas questões
acompanham esta investigação.
Quanto ao meu aprendizado como pesquisadora em campo, foi lento. Nesse sentido,
foi preciso saber onde e como transitar pelos espaços da Boa Vista e como ampliar a minha
rede de relacionamentos. A meu ver, uma das lições mais marcantes no trabalho de campo
veio do texto de Evans-Pritchard (2005, p. 243), pois saber “o que e como observar e o que é
teoricamente significativo” é o aprendizado que leva uma pesquisa ao sucesso.
Saber perguntar e interpretar está intrinsicamente ligado ao diálogo que interlocutor e
pesquisador estabelecem. Deste modo cito Roberto Cardoso de Oliveira (2006), numa nova
“modalidade de relacionamento” que passa a ter lugar em uma nova situação no campo com
as informantes, doravante “interlocutoras”.
Para tanto, foi imprescindível passar um certo tempo em campo, ter obtido a
confiança necessária para dar continuidade à pesquisa e poder interpretar o material das
situações observadas. Desse modo, o “controle das impressões” (BERREMAN, 1980)
consistiu em observar tanto as ocasiões festivas, de grande interação social, quanto os
primeiros encontros para as entrevistas gravadas. O contato com as jovens abriu a
possibilidade de participar de mais de um grupo familiar o que, longe de complicar meu
trabalho de campo (FOOTE-WHYTE, 1980), fez-me refletir sobre a conduta em campo.
Assim, pude evitar os conflitos que viessem a surgir em virtude de uma versão ou outra das
histórias de vida, e ainda comparar e obter informações do contexto social e as estratégias
acionadas no cotidiano.
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Em relação às estratégias que utilizei para a realização das entrevistas, foram
organizadas para facilitar uma aproximação mais efetiva com as famílias. Assim, procurei
priorizar o respeito e a discrição e estabelecer a confiança que são primordiais para o acesso
às informações. Do mesmo modo, o interesse que as interlocutoras demonstraram por minha
vida pessoal e pela trajetória acadêmica também se revelou interessante na minha
aproximação com elas.
O fato de ser uma “negra do sul” e fazer um “mestrado na Universidade”, permitiu
estabelecer uma relação de interlocução privilegiada (OLIVEIRA, 2000). Chamava a atenção
de quase todos os moradores eu ser negra, usar tranças. Mas o meu sotaque, o modo de falar
“diferente” aliava a grande descoberta, as pessoas estranhavam eu vir de Joinville, Santa
Catarina e acabavam por aprender também que existiam pessoas negras no Sul. Ao final, elas
diziam: “achava que lá só tinha gente galega”, comentavam sorrindo. Era uma boa
oportunidade pra prolongar a conversa, estreitar laços e ampliar meu conhecimento acerca das
redes familiares, com a troca de informações pessoais sobre minha trajetória no mundo
acadêmico.
Ao todo, foram dois anos e meio de contato com a comunidade entre março de 2012
até junho de 2014. Nos primeiros meses, ia uma vez ao mês, normalmente de sexta a
domingo, acompanhando as ações do programa. Em junho de 2012, realizei a oficina de
releitura de artes com 10 jovens da comunidade. Também acompanhei as festas da padroeira
em outubro de 2012 na comunidade e, em dezembro do mesmo ano, em Jardim do Seridó.
Para a constituição deste trabalho foi importante acompanhar os momentos festivos e
religiosos da comunidade, bem como observar os eventos promovidos na comunidade como a
festa da padroeira Nossa Senhora do Rosário 7 que acontece em outubro. São eventos
importantes para a sua identidade, visto que quando os moradores da Boa vista se deslocam
para a festa da Irmandade do Rosário, apresentam-se com os membros do grupo dos negros da
cidade de Jardim do Seridó, nos últimos dias de dezembro.
Nas duas ocasiões, os homens da comunidade realizam as apresentações da Dança do
Espontão e acompanham o reinado em cortejo até a capela ou a igreja, na cidade de Jardim do
Seridó e marcam presença na paróquia da Nossa Senhora da Conceição, que abriga as
imagens dos santos São Sebastião e Nossa Senhora do Rosário. Esses são momentos
importantes para visualizar as redes de parentesco e verificar o estreitamento de relações

7

Para saber mais acerca da festa da padroeira e sobre a Irmandade do Rosário ver Cavignac (2007, 2011) e Silva
(2012).
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externas à comunidade. Os significados só fazem sentido após algum tempo de observação e
cruzamento dos dados recolhidos para a pesquisa.
Além disso, realizei entrevistas utilizando gravador e máquina fotográfica, entre
fevereiro e março de 2013 e no mesmo período em 2014. Em 2013, as interlocutoras viam o
encontro de modo bem formal, porquanto solicitavam que eu fosse em horários marcados por
elas, para que tivessem mais tempo para me receber. Posteriormente, interpretei com um certo
controle das impressões, uma vez que elas me aguardavam mais arrumadas que de costume,
com roupas bem limpas, não aquelas usadas para o serviço da casa, por exemplo, cabelos
mais arrumados que o habitual, via de regra penteados e presos com grampos e uma delas
usou até um lenço novo e colorido. Via de regra, as interlocutoras marcavam comigo nos
horários em que os filhos (ou netos) estivessem na escola. Percebi que isso acontecia porque
eu avisava que precisava usar o gravador para não perder ou esquecer as informações e
eventualmente tiraria algumas fotos, caso elas me dessem permissão.
Quando retornei para entrevistá-las novamente, um ano depois, elas já se permitiram
um visual não tão formal quanto da primeira vez, pois agora já havíamos conversado em
outras ocasiões tidas por elas como mais informal. Entre uma visita e outra à comunidade, eu
parava numa casa ou outra para um “cafezinho” com direito a bolachinhas e a risadas de
modo aparentemente mais informal. Foram momentos oportunos para eu observar sem o
controle habitual das impressões, afinal, naquele momento não estava gravando, fotografando
ou anotando.
Particularmente, a investigação do universo feminino e sua contribuição para a
mudança social que vem ocorrendo nos últimos anos pode estar relacionada com a evidência
de elaboração dos projetos de vida que vêm se constituindo nas duas últimas gerações da qual
essas mulheres fazem parte. Nesse sentido, entender as mudanças sociais que vêm ocorrendo
ao longo dos anos na comunidade tem como grande contribuição a ação política das mulheres.
Outra transformação ocorrida na Boa Vista foi a certificação emitida em 2004 pela Fundação
Cultural Palmares, que fez com que a comunidade quilombola da Boa Vista constasse entre
as 22 CRQ (Comunidades Remanescentes de Quilombos) do RN.
Comunidades quilombolas são grupos étnicos – predominantemente constituídos
pela população negra rural ou urbana –, que se autodefinem a partir das relações com a terra,
o parentesco, o território, a ancestralidade, as tradições e as práticas culturais próprias. O
Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, regulamenta o procedimento para
identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por
remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o artigo 68, do Ato das
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Disposições Constitucionais Transitórias. A partir do Decreto 4883/03 ficou transferida do
Ministério da Cultura para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA
a competência para a delimitação das terras dos remanescentes das comunidades dos
quilombos, bem como a determinação de suas demarcações e titulações.
Desse modo, as portas se abrem para pesquisadores e estudiosos dessas comunidades
e estes têm obtido informações importantes acerca da cultura e da organização social desses
grupos. Desse modo, vários pesquisadores da UFRN, como Assunção (1994), Cavignac
(2003) e Pereira (2007), desenvolveram diversas ações, quais sejam: a realização de pesquisas
e laudos antropológicos nos quilombos do estado. Tais informações, via de regra, retornam à
comunidade como documento político importante no diálogo com as autoridades e para
acesso aos órgãos competentes com o objetivo de fazer valer os seus direitos. Atualmente, a
visibilidade dos grupos quilombolas é acentuada por causa dos processos de luta para o
reconhecimento dos seus direitos a terra.
Segundo o pesquisador Santos (2006), a abordagem principal dos estudos atuais
sobre quilombo adota a “lógica das diferenças culturais”. Nesse sentido, comunidades
quilombolas são reconhecidas como grupos étnicos, agora diferentes das comunidades negras
rurais. Em seu trabalho sobre a comunidade Tapuio, do município de Queimada Nova, no
Piauí, seu foco é justamente entender a passagem de uma comunidade rural, “negros do
Tapuio” para comunidade “quilombola Tapuio”. O que me interessa em sua pesquisa é o
método e o recorte, uma vez que ele também trabalha com as narrativas de moradores e
acompanha a liderança quilombola e sindical local. Sua investigação baseia-se no limite
étnico que define o grupo, ou seja, a passagem de camponeses para quilombola.
A Boa Vista é um exemplo para pensar sobre o quilombo, as mulheres e a juventude.
É um lugar de vida, de referência. Já foi um local de produção de subsistência mas que devido
ao processo de desertificação acentuado no qual se encontra atualmente, hoje é apenas um
bairro rural (um quilombo rural). É também um espaço de moradia e um lugar de memória.
Esse espaço “âncora” é um “local de memórias” (WOORTMANN, 1998). Segundo a autora,
é “um espaço construído como que miticamente pela memória, em torno do qual se polarizam
as relações do presente, mas que ao mesmo tempo constrói a memória" (WOORTMANN,
1988, p. 100) e "se existe „espaço-âncora‟, existe também um „período âncora‟, que seria o
ponto de partida de todas as referências. Esse período ancorado é “acionado para a
autovalorização dos velhos” (WOORTMANN, 1998, p. 104), que dialogam com os novos e
podem influenciar as relações sociais e as concepções de projetos de vida.
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Em relação a este trabalho, está dividido em seis capítulos. A estrutura visa à
compressão das escolhas femininas para a realização de seus projetos pessoais a partir da
tríade terra, família e trabalho, observando, assim, as transformações ocorridas na
comunidade, as estratégias acionadas no campo de atuação dessas mulheres e as novas
configurações sociais, informações obtidas a partir de suas histórias de vida.
O primeiro capítulo consiste nesta introdução. Já no segundo capítulo, apresento a
biografia das interlocutoras: quem são, como vivem e o que pensam sobre suas experiências
cotidianas. Nele, destaco o panorama da comunidade rural quilombola da Boa Vista dos
Negros, ponto de partida para as reflexões na relação com a terra de morada. Teço
observações ainda sobre a transição do cotidiano camponês, que já não é mais produtivo e
hoje é um espaço de afirmação de suas identidades e consciência étnica que ancora suas
memórias e reafirma projetos de vida.
No terceiro capítulo, mostro as mulheres em interação com suas famílias, com ênfase
no cotidiano da primeira e segunda gerações: como se relacionam com a família, dentro e fora
da comunidade. É a caracterização do objeto de estudo no qual abordo as questões
relacionadas com o campesinato e o gênero, com atenção às narrativas no que se refere aos
tipos e à constituição das famílias, aos laços de parentesco e às relações entre as gerações,
bem como trato dos conflitos e tabus que marcam os modos de comunicação entre essas
mulheres, sua prole e os choques decorrentes dessas interações.
No quarto capítulo, analiso as relações de trabalho e as questões decorrentes desses
encontros. A experiência na lida na terra, na casa e na rua vivenciadas por elas e as
transformações ocorridas nas últimas décadas – as relações com a natureza e a família, o
trabalho na terra e na casa, a divisão sexual do trabalho. Comento sobre o papel das
migrações, as itinerâncias permanentes ou temporárias que impulsionam novas configurações
na vida pessoal e profissional dessas mulheres e consequentemente na comunidade. As
trajetórias que percorrem, as motivações para concretizar os projetos de vida pessoais e os
resultados dessas transformações. Apresento quais foram as mudanças ocorridas nas relações
sociais e familiares com a inserção da mulher no mercado de trabalho no que era tido como o
“mundo dos homens”. Há, ainda, experiências compartilhadas na relação com a “rua” e as
percepções marcantes no momento de transposição das situações de estigma e discriminações
nas relações de subalternidade rumo à autonomia e à independência individual.
No quinto capítulo, procuro mostrar as múltiplas identidades que essas mulheres
acionam de várias formas, as transformações sociais da comunidade, como professoras, donas
de casa, cozinheiras ou cuidadoras, assalariadas, aposentadas, fiéis de Nossa Senhora do
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Rosário, in/dependentes da família, estudantes, mães e/ou chefes de família. Discuto a questão
das agências e os projetos diante das situações de protagonismo que contribuem para a
ampliação dos seus campos de possibilidades ou para a transposição de regras com as quais
não compactuam. Por fim, trato da categoria de juventude a partir do modelo “nativo”, que
pode ser relacionada com a responsabilidade, a transformação e a liberdade. No contexto atual
da comunidade, ser jovem pela “idade” é irrelevante, o que importa é a “atitude” jovem.
Busco, então, mostrar a relação das interlocutoras com o local de existência que, para existir,
conjuga muitas relações e representação de significados. O objetivo é responder às
inquietações que permearam toda a pesquisa. Destaco, assim, como essas “jovens” moradoras
de terras quilombolas traçam seus objetivos e projetos de vida, quais são as influências que
atuam nas concepções de projetos individuais.
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2 AS MULHERES DA BOA VISTA

A comunidade 8 quilombola da Boa Vista dos Negros é o lugar de referência das
minhas interlocutoras e de suas famílias. A identidade do grupo é diferenciada pela dimensão
étnica, pela memória genealógica, pelas performances discursivas, pela questão ritual, além
das ligações existentes com as irmandades negras devotas da Nossa Senhora do Rosário.
Apresento, a seguir,

as biografias inscritas nas memórias e nos corpos dessas

mulheres – quem são e quais as múltiplas identidades que acionam ao longo de suas
experiências de vida: mães, profissionais, casadas ou solteiras, estudantes, donas de casas,
mães solteiras, viúvas. Trago reflexões das relações travadas com os de “dentro” e o de “fora”
da comunidade.
Neste capítulo, a Boa Vista e as narrativas de “infância” e “adolescência” guardadas
na memória são apresentadas nas biografias de quatro gerações de mulheres, conforme a
composição familiar. Quanto aos comportamentos dos indivíduos e às normas familiares,
passados de geração em geração, sofreram mudanças. Tais mudanças são consequência das
experiências vivenciadas nas trajetórias e os significados dados por elas são resultantes das
transformações que ocorreram em suas realidades pessoais e profissionais.
Quero observar, com base nessas histórias de vida, como as trajetórias individuais e os
papéis femininos da primeira geração das interlocutoras daquela sociedade camponesa
atuaram nas realidades das representantes da segunda geração, colaborando para que estas se
transformassem em agentes (ORTNER, 2007), uma vez que atuam na sociedade, tanto quanto
atuam na família e nos locais de trabalho, sendo também percebidas como as protagonistas,
que vêm mudando os seus modos de pensar o seu lugar no mundo, inclusive questionando as
normas impostas pelos mais velhos. Desse modo, afastam-se do mundo doméstico à procura
de trabalho e, posteriormente, pela necessidade de dar seguimento aos estudos. Iniciam,
assim, uma mudança na trajetória de suas vidas e algumas se transformam inclusive em
agentes sociais.

8 A noção de comunidade é dada com base no conceito colocado por Benedict Anderson, como uma “nação”
imaginada. “[...] dentro de um espírito antropológico, proponho a seguinte definição: uma comunidade política
imaginada – e imaginada como sendo intrinsicamente limitada e, ao mesmo tempo, soberana [...] porque mesmo
os membros das mais minúsculas das nações jamais conhecerão, encontrarão, ou sequer ouvirão falar da maioria
de seus companheiros, embora todos tenham em mente a imagem viva da comunhão entre eles” (ANDERSON,
2009, p. 32).
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Em relação às adolescentes que aceitaram participar da pesquisa, são influenciadas de
várias maneiras, tanto por fatores internos como externos ao grupo familiar. O
comportamento de suas mães e tias, os papéis que estas ocupam nas famílias – seja na
posição de decisão, que as iguala ao pai na chefia da casa, seja enquanto profissionais que
buscam independência financeira e reconhecimento fora da comunidade. Nessa perspectiva,
essas jovens perceberem as mudanças ocorridas na própria comunidade a partir das posturas e
do comportamento de suas mães. Importante citar a influência da mídia (televisão, revistas,
celulares e internet) à qual todos têm acesso, na própria comunidade, em suas casas, no Ponto
de Cultura, na “rua”, na escola ou na lan house.
Esses são alguns exemplos dos fatores que podem contribuir para a construção dos
projetos individuais dessas jovens, pois influenciam tanto subjetiva quanto objetivamente suas
ações presentes e futuras. Ademais, o acesso às informações possibilita ir além das fronteiras
geográficas, aproximando-as do mundo globalizado, conectando e ampliando os seus
“campos de possibilidades”, o que também influencia os projetos de vida, mas não somente,
como será colocado. O objetivo desta pesquisa também é o de perceber quais foram as
influências que as interlocutoras receberam para a construção de seus projetos de vida nas
distintas gerações em suas fases de adolescência.

2.1 AS BIOGRAFIAS

Antes de apresentar as biografias das interlocutoras, parece-me interessante escrever
os encontros e desencontros que tive com algumas delas. Nesse sentido, tive momentos de
apreensão quanto à informação coletada, momentos de descontração e risadas sobre assuntos
que elas nem mais lembravam, como os namoros a caminho da escola. Houve ainda relatos
sobre assuntos tabus ligados ao feminino e ao corpo, como a primeira menstruação ou as
relações sexuais, que elas não falavam nem com as mães, muito menos com suas filhas.
Foram conversas informais ao redor da mesa, comendo bolachinhas e tomando “café sem
açúcar”. Ainda havia por parte delas o cuidado com as “entrevistas”, agendadas com hora e
local marcados: “Venha após o almoço... vamos conversar ali no Ponto de Cultura”, pediume dona Chica.
Essa era uma estratégia comum, utilizada para as conversas que seriam gravadas. Elas
planejavam um modo de manter as crianças, seus netos, longe dos assuntos de adultos. Como
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sabiam que seriam fotografadas, marcavam a melhor hora para me receberem arrumadas,
penteadas e perfumadas para a primeira entrevista. Essa foi a primeira rodada “oficial” de
entrevistas realizadas entre 25 de fevereiro a 04 de março de 2013.
Quanto ao segundo momento, digamos, assim, mais formal, utilizando o gravador, foi
entre 23 e 28 de fevereiro de 2014. Eu já as havia avisado que retomaríamos a conversa caso
precisasse saber de algum detalhe ou assunto que não havia abordado na entrevista anterior.
Mas, dessa vez, houve um elemento surpresa: fiz um convite para que desenhassem enquanto
conversávamos sobre situações específicas experienciadas entre a fase de criança e a fase
adulta, inclusive o casamento, para aquelas que haviam vivenciado esse ritual de passagem.
No caso das jovens, o termo adolescência era mais conhecido e utilizado. As mulheres da
segunda geração utilizavam essa categoria em relação aos mais novos, não se reconhecendo
ou se inserindo nela, e as mais velhas não reconheciam esse termo. No decorrer dos capítulos,
esse assunto será discutido mais atentamente.
Também passei por situações de interlocução nas quais ficamos até altas horas da
noite, como aconteceu com Nemézia, especificamente para terminamos uma conversa e o
desenho, o que se deu perto de uma hora da manhã. Nessa conversa, discutimos temas como o
trabalho na comunidade, o trabalho dela como cozinheira (do mesmo modo como discuti
esses temas com sua irmã Elza e pude comparar agências similares no enfrentamento das
relações de conflito no trabalho). Esses dados foram basilares para dialogar com as histórias
trazidas por dona Iraci e sua filha Suelma. Essas acrescentaram pontos importantes no que
concernia às relações de subalternidade vivenciadas por elas.
Além delas, dona Geralda e dona Damiana compartilham suas experiências de
trabalho e relacionamentos numa época em que os pais exerciam uma autoridade na qual não
havia espaços para questionamento. A primeira, filha da terra, brinda-nos com histórias do
tempo de jovem, contando, inclusive, que o noivo fora abandonado por ela um mês antes do
casamento, enquanto que a segunda chama a atenção para as relações de parentesco acionadas
por necessidade, tendo em vista que ela somente veio para a Boa Vista após o casamento.
Com Maria das Graças Fernandez (Preta), minha interlocutora anfitriã, nossa última
conversa gravada foi no caminho entre a casa dela e a de sua mãe. O filho, com sete meses na
época, nos braços, era alimentado pela “papinha” que ela carregava na outra mão. Esse ritual
diário, segundo ela, servia para acalmar o filho, “para o meu príncipe (como ela chama o
filho), só o passeio da tarde”. Preta engravidou no final do primeiro ano de minha pesquisa
em 2012, fazendo-a adiar seus projetos pessoais de retornar aos estudos e cursar uma
faculdade na área de assistência social.
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As entrevistas gravadas pelas jovens, representantes da terceira geração de mulheres,
foi um desafio à parte, pois me desafiou a utilizar táticas que burlassem a timidez típica da
idade, fato que eu já havia observado desde as primeiras visitas à comunidade, principalmente
no dia da oficina de artes que havia ministrado em junho de 2012, em que gravara seus
depoimentos. Diante disso, procurei usar estratégias que permitissem respostas mais gerais e
cotidianas, escolhendo temas como escola, amigos e família. Deixei para o final, mas sempre
num tom lúdico e descontraído, abordar temas que já sabia ainda serem tabus, porém
importantes para comparar com as narrativas das demais interlocutoras em busca das questões
acerca das transformações ocorridas na comunidade.
Ao obter as permissões para entrar nos espaços privados, nas cozinhas, nos quartos e
nas varandas, isso me permitiu observar o entorno das casas. Lembro de momentos que me
impressionaram (para não dizer que me apavoraram, por causa da minha inexperiência em
campo para lidar com as situações expostas), visto que escutei depoimentos que deixaram
claro que elas demonstravam confiança em mim, pois tanto o grau de intimidade quanto o da
carga simbólica e de violência física e moral relatado, explicitavam o desejo de “pôr para
fora” aquele assundo de qualquer maneira.
Nessas ocasiões, questionei meu papel de pesquisadora e o porquê de aquele tema ter
sido abordado já nos primeiros contatos. Hoje sei que nada acontece por acaso: eu tinha o
objetivo inicial de pesquisar apenas as “jovens da Boa Vista” e me deparei com situações que
me remetiam a compreender um universo feminino mais completo das lutas cotidianas,
obstáculos profissionais e vitórias pessoais sendo narradas por mulheres que nunca tiveram a
chance de ser ouvidas daquela maneira. Nesse sentido, faço referência a Evans-Pritchard –
com a bruxaria entre os Azande e com as vacas dos Nuer – visto que sua intenção era
pesquisar um tema, mas os “nativos” queriam que fosse outro o assunto estudado (EVANSPRITCHARD, 2005).
No decorrer da pesquisa, entendi que essa adaptação do recorte (e a inclusão de novos
“atores” sociais e suas diversas experiências de vida) foi fundamental para que eu pudesse
entender como se estabeleciam as relações sociais na comunidade e as mudanças decorridas
com o passar do tempo assim como os modos de agir decorrentes dos encontros e
desencontros das mulheres pesquisadas.

Infelizmente (ou felizmente), não sou uma

pesquisadora do tipo “intrometida” ou “bisbilhoteira”, aquela que não considera as pessoas e
adentra a casa sem ser convidada em busca de pistas, contando o “número

de redes

dependuradas ... ou o número de fogos” do ambiente para saber o número de moradores que
ali convivem.
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A esse respeito, Roberto Cardoso de Oliveira (2006) chama a atenção quanto à
primeira experiência em campo ou no campo: “o olhar”. Quantas vezes eu olhava e não via? E
sobre ouvir? O que os depoimentos daquelas mulheres queriam me dizer? Novamente, o autor
me responde que, ao transformar o “informante em „interlocutor‟” os pesquisadores teriam
lugar para uma “nova modalidade”, no modo como essa relação com o pesquisado poderia e
deveria se realizar (OLIVEIRA, 2006), passando a estabelecer com elas uma relação dialógica
permeada pela confiança, estabelecida ao longo dos dois anos e meio de pesquisa.
Nesse sentido, era importante expressar a seriedade com a qual nos vemos como
pesquisadores, o trabalho que desenvolvemos, bem como o respeito que efetivamente
nutrimos por nossos interlocutores. Acredito que tenha sido esse meu comprometimento com
as mulheres com quem conversei, tanto que expliquei sobre meus objetivos para a pesquisa e
a seriedade com a qual trataria os dados e que eles não seriam utilizados para “fazer uma
revista de fofocas”, como tive de deixar claro para uma mulher que morava na comunidade,
mas não havia sido incluída entre as interlocutoras por uma questão de “perfil”, visto que suas
filhas não participavam de projetos na comunidade, e ela tampouco.
Em relação à primeira entrevista da pesquisa, foi impactante e me deixou constrangida
(como escrevi no caderno de campo), mas também exemplifica a minha evolução na
experiência e no processo como pesquisadora, além da confiança conquistada. Para tanto, fui
no dia e hora marcados, conforme a própria Elza havia especificado, domingo às 14h, porque
depois ela teria tempo de se arrumar para ir trabalhar. Ao chegar a sua casa no horário
combinado, ela me recebe com um: “O que tu tá fazendo aqui hoje? Eu não marquei hoje não!
Até porque depois eu vou trabalhar”. Fiquei constrangida e pensei: teria eu, tão organizada
com minhas entrevistas, passando dois dias indo de casa em casa para “oficializar” meu
contato – visto que essas permissões eram fundamentais para me autorizar a escrever sobre
elas – errado logo na primeira entrevistada agendada? Não, eu não tinha errado, por isso, após
negociações bem humoradas e com todo um jogo de cintura, ela reconhece meio a contragosto
que havia se enganado, e que realmente era o melhor dia para conversarmos.
Com o tempo, aprendi a “olhar” e hoje entendo que a recusa inicial por parte dela
sinalizava certo arrependimento por ter-se comprometido comigo sem saber direito o que
seria perguntado e como iria me responder. Na segunda entrevista, um ano depois, e muitas
outras conversas mais “descomprometidas”, eu lembro que rimos muito quando lembrei a ela
sobre esse fato. Hoje, ao ouvir as suas entrevistas, tenho a resposta para o que aconteceu
naquela ocasião: “A gente nunca foi entrevistada, aí por isso que não sabe muito responder
algumas coisas”.
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Por fim, os locais onde realizei as entrevistas, via de regra, ao longo de 2013, foram na
comunidade. As primeiras tiveram alguma interferência de algum membro da família:
filha(o)(s), neto(a)(s), basicamente, que ou atuavam diretamente interferindo nas respostas da
interlocutora ou atrapalhavam a sua concentração. No caso de uma delas, em especial, não
havia horário no qual eu poderia entrevistá-la sem essas interferências, o que acabou
prejudicando minha transcrição devido à quantidade e diversidade de sons do ambiente.
A partir dessa primeira experiência, procurei sensibilizá-las para a minha situação
quanto ao caráter mais íntimo das perguntas e assim elas mesmas acabaram por me acolher
em espaços mais reservados. Na casa do pai, em horário que ele não estivesse em casa; no
Ponto de Cultura; na varanda; na sala ou na cozinha de suas casas. Acertei com cada uma que
tudo seria gravado, mas somente seria utilizado na pesquisa o que fosse permitido por elas. Os
assuntos mais íntimos abordados e as identificações das pessoas ficariam ocultas.
Dito isso, apresento as entrevistas que puderam ser agregadas ao texto etnográfico
graças às narrativas de histórias de vida tão generosas e intimamente expostas a mim nos
momentos de interação. É a partir dessas entrevistas e da vivência e observação do campo que
organizo as informações para entender como se constituem os projetos de vida.
Quanto aos quatro grupos domésticos, estão localizados no mapa a seguir. Podem ser
observados espacialmente onde moram as mulheres da primeira geração, bem como a
localização da casa das filhas, mais próximas da “sogra”. E está nítida também a disposição
das famílias extensas e nucleares. A leitura possibilita ainda destacar os pontos de
matrilocalidade e os locais de matrifocalidade, como serão explicitados ao longo do texto.
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Figura 1 – Mapa da localização das casas de cada família (extensas e nucleares) das interlocutoras

Fonte: Autoria própria.
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2.1.1 Família 1

Dona Quintina Maria da Conceição, 87 anos, casada, aposentada. Casou aos 25 anos,
é mãe de oito filhos (deu à luz a onze filhos), nasceu na Boa Vista “por volta da serra do
Gavião”. Esse é um dos modelos de família extensa com quatro gerações de mulheres. Em sua
casa moram filhos, netos e bisnetos. Já dona Iraci Maria dos Santos, 60 anos, e solteira,
aposentada, mãe de cinco filhos (deu à luz a nove e teve um aborto) e mora na casa da mãe.
Suelma Iraci da Cruz, 38 anos, casou aos 20 anos, com o ensino médio completo, cursa o
técnico em enfermagem, sua família é do tipo nuclear, ela trabalha no posto de saúde na
comunidade do Joazeiro, vizinha à Boa Vista; tem casa na comunidade, mas mora em
Parelhas com o marido e as quatro filhas. Swesley Judionara Cruz, 17 anos, solteira, sem
filhos, mora com os pais e as irmãs na cidade de Parelhas, estudante da 3ª série do ensino
médio, foi bolsista do Programa de extensão “Tronco, ramos e raízes” da UFRN. A árvore
genealógica dessa famílica pode ser vista no Apêndice A.
Ao longo deste trabalho, procuro mostrar as implicações e os conflitos típicos de
uma família extensa, observando quais as influências intergeracionais e o resultado dessa
interação. Interessa saber como a mãe (Quintina) e a filha (Iraci) e por extensão, sua “filhaneta” (Suelma) e a bisneta (Swesley) – que moram na cidade, mas visitam todo final de
semana – influenciam e são influenciadas nessa rede de parentesco, as experiências de vida e
as estratégias de atuação e resistência para constituir e concretizar seus projetos de vida.

2.1.1.1 Quintina Maria da Conceição, 87 anos, primeira geração

Nasceu em 1927, na Boa Vista, por volta da Serra do gavião. Segunda filha do casal
Manoel Fernandes Vieira e Julia Maria da Conceição (ou Julia Maria dos Anjos). Casou em
1950, aos 23 anos, com Severino Francisco dos Santos. Teve 13 filhos, criou oito (os outros
morreram ainda criança). A matriarca da família conta que não estudou, mas trabalhou muito
na agricultura: “Eu lembro [quando era pequena] que ele [o pai] fazia cerca e trabalho na
enxada, esse tempo de serviço eu não alcancei não…”. De fato, ela só lembra do seu “pai de
criação”, que era irmão de seu pai (o pai de dona Quintina faleceu quando ela tinha cinco anos
de idade).
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Figura 2 – Dona Quintina sentada na varanda de sua casa

Fonte: Autoria própria (2012).
Figura 3 – Vista parcial da entrada principal da residência de dona Quintina na Boa Vista

Fonte: Autoria própria (2012).
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2.1.1.2 Dona Iraci Maria dos Santos, 61 anos, filha, segunda geração

Nasceu na Boa Vista em 1953. Terceira filha do casal Quintina Maria da Conceição e
Severino Francisco dos Santos. Solteira, após o nascimento da primeira filha, ela sai da
comunidade para trabalhar em Parelhas e posteriormente em Natal. Segundo ela: “Era período
de seca e eu tinha que ganhar dinheiro pra manter minha filha”, que ficava então aos cuidados
da avó.
Para tanto, Iraci trabalhou no roçado: “Trabalhei na agricultura até o nascimento de
minha filha” em 1974. No tempo da seca, ela foi empregada doméstica e, em 1996, foi
admitida no DETRAN (Natal) até 2003, depois na TCL (empresa de construção civil) como
ASG e, por fim, como cozinheira. Aposentada desde 2012, atualmente mora na comunidade,
na casa da a mãe com uma irmã e sobrinhos.
“Meu negócio agora é só criar os netos”, afirma de modo bem humorado. Na casa
também moram sua filha e duas netas. Dona Iraci tem uma trajetória de vida na qual inclui
muitas histórias de itinerância, ou imigração temporária por causa do trabalho. Hoje ela reside
“em definitivo” na comunidade e cuida das netas.Mas sempre que pode, ela vai a Natal e fica
na casa de outra das filhas. Aposentada, aguarda a liberação do financiamento do governo no
programa “Minha casa, minha vida” para construir sua casa na Boa Vista.
Figura 4 – Fotografia tirada quando dona Iraci tinha entre 15 ou 16 anos

Fonte: Acervo da interlocutora
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Figura 5 – Em Acari, no encontro entre grupos de irmandades do Seridó na casa de cultura promovido
pelo Programa de Extensão “Tronco, ramos e raízes” em 2013

Fonte: Autoria própria (2013).

2.1.1.3 Suelma Iraci da Cruz, 39 anos, neta, terceira geração

Nasceu em Parelhas, em 1975, é a primeira filha de Iraci Maria dos Santos. Foi
criada pelos avós, que são seus “pai e mãe de criação” desde os oito anos (a mãe trabalhava
em Natal nos períodos de seca ou sempre que diminuía a oferta de trabalho em Parelhas).
Casou aos 20 anos com Sandro Eduardo da Cruz (40) e tem cinco filhos e uma neta do filho
mais velho.
Sua família é do tipo nuclear. Ela cursou o ensino médio. Morou alguns anos em
Natal, trabalhando como doméstica, e conta que teve sorte porque suas patroas foram pessoas
muito boas e “diziam não ao racismo” intervindo nas situações nas quais foi agredida.
Também pôde estudar enquanto esteve na capital. Seu sonho era fazer medicina, mas não
concretizou porque casou. O “desejo” de fazer “alguma coisa” na área de saúde foi
concretizado no ano de 2012, quando conseguiu matricular-se em um curso técnico de
enfermagem, atitude apoiada pelo marido e por uma tia dele: “Eu lembro quando tinha 4, 5
anos, minha mãe trazia umas bonecas eu furava os braços das bonecas, a bunda das minhas
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bonecas e eu dizia que eu era enfermeira! E minhas bonecas eram todas furadas. Todas elas eu
furava com um prego... Por isso eu já bem novinha assim já tinha vontade de cuidar das
pessoas”. Suelma em sua fase adolescente também representou a comunidade nos eventos
sociais da época, promovidos por órgãos públicos como o sindicato em parceria com a
prefeitura. Esses desfiles elegiam a rainha da juventude rural “Eu desfilei várias vezes... Eu
tinha uns 15 anos nessa época dos desfiles. Eu já trabalhava muito nesta época, mas se fosse
marcado no domingo, e fosse para representar a comunidade eu vinha e voltava no mesmo
dia”. Esse legado de participar em eventos voltados à moda e à beleza foi herdado por sua
terceira filha, Swyanne, que atualmente participa de eventos voltados a esse segmento.

Figura 6 – Participação de Suelma no desfile representando a comunidade da Boa Vista, nesta época
com 15 anos, faixa de rainha da juventude rural 1988 e 89

Fonte: Acervo da interlocutora
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Figura 7 – Fachada parcial da casa de Suelma em Parelhas

Fonte: Autoria própria (2014).

Figura 8 – Aniversário de 15 anos da terceira filha de Suelma – com o marido, e as 3 filhas mais
novas

Fonte: Acervo de Swyanne, a aniversariente.
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Figura 9 – Família de Suelma representada nos desenhos realizados por suas filhas mais novas: a) à
esquerda – Sheera, 13 anos; b) imagem à direita – Sandrielli (7 anos), em fevereiro de 2014
a)

b)

Fonte: Acervo da autora (2014)

2.1.1.4 Swesley Judionara Cruz, 18 anos, bisneta, quarta geração

Nasceu na cidade de Parelhas em 1996. Segunda filha de Suelma Iraci da Cruz e
Sandro Eduardo da Cruz. Solteira, sem filhos, mora com os pais e as irmãs mais novas em
Parelhas. Concluiu o ensino médio e pretende cursar uma faculdade que propicie acesso às
pessoas via computador.
Foi bolsista do projeto de extensão da Universidade Federal do RN – conta que foi
por causa do projeto que pôde “realizar o sonho de conhecer a UFRN e até assistir uma aula
de mestrado”. Quanto ao futuro, para ela, é ainda incerto, diz ter muita coisa em mente “Eu
fico maluca... Por exemplo as forças armadas ou fazer direito, sei lá!”. “Eu tô começando
agora a dar o primeiro passo. Começando a trabalhar, quero passar no Enem, minha meta é só
fazer o que eu quero. Ainda não sei, ainda estou em dúvida no que eu quero trabalhar. Mas na
parte de computação ou ciência e tecnologia, alguma coisa, mais pra frente”.
Ela conta que teve experiências difíceis na escola e não gosta de trabalhos em grupo,
prefere fazê-los sozinha. “Eu sou mais tímida, mas gosto de mim do jeito que eu sou”. A
questão profissional, para ela, é muito importante e para alcançar seus objetivos, os estudos
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são prioridade. Swesley pretende “Cursar uma faculdade”, pois entende que os estudos são o
caminho mais viável na realização de seu projeto de vida que é “ser independente e trabalhar
com computadores”.
Figura 10 – Swesley, em 2013, quando era bolsista do Programa Extensão “Tronco, ramos e raízes”

Fonte: Autoria própria (2013).
Figura 11 – Reprodução de desenho de Swesley: momento presente e projetos futuros

Fonte: Acervo da autora (2014)
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Figura 12 – Reprodução de desenho de Swesley: representação da sua família: o irmão mais velho
(casado), a mulher do irmão, a sobrinha brincando com a quarta irmã (a mais nova). Ela ao centro, o
pai, a mãe Suelma, Suyanne (a irmã seguida a ela) e a terceira irmã

Fonte: Acervo da autora (2014)

2.1.1.5 Suyanne Maroyse da Cruz, 16 anos, bisneta, quarta geração

Nasceu na cidade de Parelhas em 1998. É a terceira filha de Suelma Iraci da Cruz e
Sandro Eduardo da Cruz, irma de Swesley. Solteira, sem filhos, também mora com os pais e
as irmãs em Parelhas. Após terminar o ensino médio, pretende cursar uma faculdade de
educação física.
Participou de várias atividades do projeto de extensão promovido pela Universidade
Federal do RN. Quanto ao futuro, pensa em investir na construção de um espaço em que
possa discutir sobre a cultura negra e os preconceitos com os negros, “porque aí na cidade não
tem um estabelecimento que fale sobre preconceito, que trabalhe isso nas escolas e tal... eu
queria muito abrir isso... no meu futuro assim”.
Sobre a questão do preconceito, embora não se deixe intimidar, Swyanne comenta
que é um fator determinante na construção de alguns de seus projetos de vida. Ela externa que
“[o preconceito] pode impedir você de seguir determinado caminho tipo: eu gostaria de ser
isso, mas por causa do preconceito eu vou fazer outra coisa [...]. Eu sofri muito preconceito
quando eu desfilei. Aí nem por isso eu abaixei a cabeça... Realmente tem um momento que a
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gente até chora né? ... por causa da cor da pele!!??”. Mas ela também é a apoiada por pessoas
que não compactuam com a discriminação étnica e, desse modo, ela obtém êxito nos
resultados dos desfiles e nos eventos de que participa.
Figura 13 – Suyanne, em 2013

Fonte: Autoria própria (2013).
Figura 14 – Reprodução de desenho de Suyanne: momento presente e projetos futuros

Fonte: Acervo da autora (2014).
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Figura 15 – Reprodução de desenho de Suyanne: representação da sua família:
Ela ao centro, o pai (acima) e a mãe Suelma (abaixo)

Fonte: Acervo da autora (2014).

2.1.2 Família 2

Dona Geralda Maria da Cruz, 82 anos, é viúva e aposentada, casou com 24 anos, mãe
de sete filhos (uma falecida), “nascida e criada na Boa Vista”, mora na comunidade e uma de
suas filhas mora com ela. Nemézia Maria Fernandes, 50 anos, solteira e sem filhos, nasceu no
Sítio da Rajada, município de Acari, é formada em gastronomia, atualmente mora em
Parelhas e administra seu pequeno negócio ligado à alimentação e tem “casa própria e carro
quitado, com a indenização da Liga”. Elza Maria Fernandes, 47 anos, casou com 28 anos e
tem três filhos (uma jovem e dois rapazes). Nasceu em Acari, na Serra da Rajada. Heloisa
Martins Silva, 19 anos, solteira sem filhos, mora com os pais e irmãos na comunidade.
Graduanda do curso de pedagogia na UVA e seu “sonho” é fazer a “faculdade de História e
ser professora”. A árvore genealógica dessa família pode ser vista no Apêndice B.

50

2.1.2.1 Dona Geralda Maria da Cruz, 83 anos

Nasceu na Boa Vista em 1931. Era filha de Martins Fernandes Vieira e Luiza Maria
da Conceição. Casada com José Fernandes Vieira desde os 26 anos, ficou viúva em 1983. É
mãe de sete filhos (seis mulheres – uma já falecida – e um homem, o mais novo). É avó de
dez netos. Seu marido também era da comunidade. Ela frequentou a escola na comunidade até
o 3º ano do ensino fundamental e não estudou mais por causa do trabalho na terra: “Comecei
a apanhar algodão, era alvinho, alvinho”.
“Comecei a namorar com 16 anos. Beijo na boca? Nunca vi! Nesse tempo não tinha
isso não! Só beijava na cara”. O noivado não deu certo e ela conta que casou com outro
homem. “Teve casamento, casei no cível e na igreja, graças a Deus”! Mas não teve baile
porque o “pai velho” (seu avô, pai do pai) tinha falecido. Casei num dia e só fui pra casa no
outro dia...” Dona Geralda é outro exemplo de família extensa e característica matrilocal.
Com ela, mora uma filha solteira, Teca. No entanto, Nemézia, a filha mais velha e o sobrinho
(filha de Teca) que moram “na rua” em Parelhas vêm para sua casa passar o final de semana e
prestar assistência nos serviços domésticos.
Figura 16 – A casa do pai de dona Geralda, Martins Fernandes Vieira, o seu “espaço âncora” da
memória

Fonte: Acervo da interlocutora
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Figura 17 – Fotografia de dona Geralda, tirada aos 18 anos

Fonte: Acervo da interlocutora
Figura 18 – Dona Geralda, na varanda de sua casa na Boa Vista

Fonte: Autoria própria (2014).
Figura 19 – Casa atual de dona Geralda na comunidade

Fonte: Autoria própria (2014).

52

2.1.2.2 Nemézia Maria Fernandes, 51 anos, filha, segunda geração

Nasceu em Acari, no Sítio Rajada, em 1963. Quarta filha de Geralda Maria da Cruz e
José Fernandes da Cruz. Solteira e sem filhos. Foi criada pelos avós e saiu de casa com 11
anos para trabalhar “saí à força para trabalhar nas casas[...] Cuidando de menino como babá e
fazia tudo em casa”. Conta que tinha conhecimento em enfermagem e se tivesse havido um
maior interesse da comunidade, na época, ela não teria saído da Boa Vista. “Eu tinha muito
interesse na comunidade, fazia leilão, terço, para poder ajudar aquele pessoal”.
Fora da Boa Vista, seu primeiro emprego de carteira assinada foi em Natal, no
Hospital São Lucas, onde trabalhou por 11 meses, sendo demitida pelo novo diretor antes que
completasse um ano. Posteriormente, terminou o ensino médio, já empregada na Liga9 como
auxiliar de serviços gerais. Após 07 anos de trabalho nessa instituição, aproveitou uma vaga
na cozinha e foi quando conseguiu concluir “com muito custo” o curso profissionalizante de
cozinheira. Trabalhou naquele hospital por 23 anos.
Voltou a Parelhas e comprou sua casa, que está reformando e pretende transformar
em pousada. É o seu local de morada de segunda a sexta feira. Ela mora com um sobrinho que
trabalha em Parelhas durante a semana. Tem seu próprio negócio ligado à alimentação e seu
carro “está quitado”. Visita a mãe todos os finais de semana e presta assistência a ela, dandolhe suporte quando precisa de serviços de saúde ou aquisição de alimentos. Conta que não
teve infância, como se entende hoje em dia: “Essa fase de ser criança, eu não lembro não.
Quando eu era pequenininha eu já tinha uma responsabilidade grande... 06, 07, 08 anos por aí,
eu vivia com meu avô...”.

9

A Liga Norte Riograndense Contra o Câncer, fundada 1949, por iniciativa de um grupo de profissionais da área
de saúde. Inicialmente, o principal objetivo da Liga era oferecer tratamento e hospitalização, atualamente é um
trabalho efetivamente diferenciado e realizado por médicos, enfermeiros e voluntários que, em meio as
adversidades, mantem um a árdua missão que é a de levar mais qualidade de vida aos pacientes.
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Figura 20 – Nemézia aos 15 anos

Fonte: Acervo da interlocutora
Figura 21 – Nemézia e uma colega de trabalho na Liga

Fonte: Acervo da interlocutora
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Figura 22 – Fachada da casa de Nemézia, Parelhas, em fevereiro de 2014

Fonte: Autoria própria (2014).

2.1.2.3 Elza Maria Fernandes, 47 anos, filha, segunda geração

Nasceu em Acari, na Serra da Rajada, veio para a Boa Vista com 4 anos. Ela é a
quinta filha de Geralda Maria da Cruz e José Fernandes da Cruz. Casada desde os 28 anos, é
mãe de três filhos (uma jovem e dois rapazes), não tem netos. Estudou até o 3º ano do ensino
fundamental. Trabalhou como babá e doméstica em casa de família. Não teve experiência na
agricultura como seus pais ou suas irmãs mais velhas: “Não gostava. Meu negócio é cuidar de
recém-nascido”. Começou a namorar com 17 anos, mas só casou 11 anos depois, com
Martinho Gomes da Silva, seu primo “por parte de pai” nascido em Florânia-RN, mas foi
morar da Boa Vista ainda criança. Trabalhou em Parelhas e Natal e, aos 24 anos, foi para São
Paulo, onde morou também depois de casada, durante um ano.
Conta que precisava sair de casa para trabalhar: “Era pra eu comprar as minhas
coisas, ganhar meu dinheiro, porque meu Pai, ai Jesus... Ói, o dinheiro que pai ganhava era
pouca coisa e assim mesmo era pra comprar a feira e assim o dinheiro que ele ganhava não
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dava pra comprar assim nem um chinelo... comprar pra gente! Ai foi o jeito, um dos dois, ou
estudava ou saía pra trabalhar e foi isso que eu fiz”.
Figura 23 – Elza, com 12 ou 13 anos, ao seu lado Zé de Bil, seu pai José e Manoel Miguel, fotografia
final década de 1970

Fonte: Acervo pessoal de Nemézia

Figura 24 – Elza, em 2013, acompanhando visita arqueológica à Casa da Pedra, outro “espaço
âncora” da comunidade junto com a equipe do Programa de Extensão “Tronco, ramos e raízes”

Fonte: Autoria própria (2014)
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Figura 25 – A casa de Elza, construída na comunidade nas terras herdadas pelo marido e vizinha à
casa da mãe (os dois são primos)

Fonte: Autoria própria (2014)

2.1.2.4 Heloisa Martins Silva, 19 anos, neta, terceira geração

Nascida em Parelhas, em 1993. É a primeira filha de Elza Maria Fernandes e
Martinho Gomes da Silva. Solteira, sem filhos, mora com a família na comunidade.
Graduanda do curso de pedagogia pela UVA – Universidade Vale do Acaraú, seu projeto de
vida é cursar a “faculdade de história e ser professora” e ser independente. Pretende terminar
pedagogia, dar aulas e cursar história. Casamento não é prioridade, deseja antes “ter
independência financeira e liberdade”.
Sua opinião sobre ser jovem é de uma faixa etária bem elástica: “Acho que ela pode
ser jovem até os 60 anos, independente do que ela for. Não tem relação com idade”. E a
principal característica de uma pessoa jovem seria a felicidade. “São pessoas felizes. Podem
ser jovem sendo casadas, tendo filhos... E começa a ser jovem a partir do momento que deixa
de ser criança.” [...] “Deixa eu ver, para mim uma pessoa é madura quando consegue vencer
obstáculos que vão aparecer, resolver os problemas”.
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Figura 26 – Heloisa, no museu de Acari, em 2013, acompanhando ações promovidas pelo Programa
de Extensão “Tronco, ramos e raízes”

Fonte: Autoria própria (2013)
Figura 27 – Reprodução de desenho: momento presente e projetos futuros

Fonte: Acervo da autora (2014)
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Figura 28 – Reprodução de desenho de Heloisa: representação da sua família – Ela, ao centro; o pai e
a mãe, à esquerda; e os dois irmãos mais novos, à direita

Fonte: Acervo da autora (2014)

Acerca dessa família, observo as três gerações (avó, mãe e irmãs e filha), que além
de apresentarem díades maternais e relações diádicas fortes entre os membros do mesmo
sibling – grupo de irmãos (entre o irmão e as irmãs) – também apresentam famílias nucleares.
Nesse caso, optei por incluir mais uma filha nas entrevistas, justamente pela diferença no
perfil que ambas apresentam: Nemézia (solteira e sem filhos) e Elza (casada, com 3 filhos). A
diferença de idade entre as irmãs é de três anos, porém as trajetórias profissionais e pessoais
diferenciam-se. Também considerei importante ressaltar as similaridades de comportamento
para os enfrentamentos profissionais logo que saem de casa para trabalhar em casas de
família.
O filho mais novo de dona Geralda, Dodoca (João Batista Fernandes), é esposo de
Preta (Maria das Graças Fernandes – outra interlocutora, da qual falo adiante). Ele atualmente
divide a liderança na comunidade, e também é a pessoa de referência para a Irmandade do
Rosário e o grupo da Dança do Espontão; assume a família assim que seu pai morre. Trabalha
há mais de 20 anos na “cerâmica”.
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2.1.3 Família 3

Dona Damiana Maria da Cruz, 74 anos, viúva, aposentada, casou com 22 anos e teve
13 filhos (um aborto e hoje estão vivos três homens e três mulheres). Nascida no “Sítio do
Picuí, em Grotas”, um dos filhos homem mora com ela e presta assistência no roçado e nas
tarefas cotidianas. Maria das Graças Fernandes, a Preta, 38 anos, casada desde os 19 anos,
tem três filhos (o mais novo tem um ano). Atualmente é dona de casa e mãe em tempo
integral. Completou o ensino médio antes de casar “por exigência da minha mãe”. Foi
presidente da Associação dos moradores por dois mandatos consecutivos e também a criadora
do “Ponto de Cultura”. Preta é a referência da Cmunidade da Boa Vista dos Negros e
liderança feminina forte na comunidade.

Ela se coloca como parentesco (pertencente a

comunidade) pelo lado do pai, pois a valorização local vem pelas linhas masculinas, enquanto
a ênfase familiar de comportamento vem pela matrifocalidade.
De fato, nessa família, a matrifocalidade – conceito que qualifica um grupo
doméstico centrado na mãe, estando o pai frequentemente ausente ou detendo apenas um
papel secundário, neste caso, especificamente, a ausência se dá pelo falecimento – contrapõese à virilocalidade – costume institucionalizado segundo o qual, após o matrimônio, os
cônjuges vão morar na casa do marido. Aparece aqui, claramente, o projeto de vida da mãe,
dona Damiana, a migração pelo casamento para a formação da nova família na povoação na
qual se encontra a parentela do marido. A árvore genealógica dessa famílica pode ser vista no
Apêndice B.

2.1.3.1 Dona Damiana Maria da Cruz, 74 anos, primeira geração

Nasceu em 1939 no “Sítio do Picuí, em Grotas”. Seus pais são Otília Maria da
Conceição e Marcos Fernandes da Cruz. Casou em 1962, aos 22 anos, em Picuí, com José
Fernandes da Cruz. Ele, nascido na Cachoeira, era seu primo carnal (os dois pais eram
irmãos) e 18 anos mais velho do que ela, “[...] ele era muito calmo. Era uma pessoa muito
boa, não me dava trabalho”. Vieram morar na Boa Vista um ano depois, mas migrou
temporariamente com o marido por causa do trabalho. Ficou viúva em 1988, aos 48 anos. Ela
teve treze filhos (um aborto) e hoje estão vivos três homens e três mulheres. É avó de três
netos.
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Nesse caso, observa-se um grupo de família extensa, inclusive com díades conjugais
que compõem as famílias nucleares dos seus filhos casados. Ela mora com dois filhos homens
e as duas filhas moram fora da comunidade, em Parelhas e Jardim do Seridó, mas estão
presentes todos os finais de semana e nos períodos de festa da família e da comunidade.
As memórias do casamento e das relações de solidariedade com a família do marido
são: “Eu só vim pra cá quando me casei, eu não morei aqui antes não. A minha família
morava na Palma, fica ali distante [faz um gesto com a cabeça olhando a direita]. Aí quando
eu vim morar aqui, era perto da família do meu marido, não sabe? Ela [a irmã dele] gostava
de mim demais, demais, demais. Meus meninos era ela que cuidava, quando eu descansava10
ela ia lá pra casa e ficava mais de um mês... Às vezes eu com 22 dias ainda não tinha varrido
uma casa!”.
Quando se lembra dos momentos de trabalho na terra ela comenta: “A minha vida
era no roçado, onde a gente tava, nesse tempo tinha muito algodão e tinha muito serviço
assim, eu trabalhei muito já [...]. Quando José morreu, eu não sei como foi que eu fiquei.
Achava que não ia viver mais. Aí um dia, eu [estava] andando pelo roçado, triste, pensando na
vida... já pensou a pessoa ficar com sete filhos?”. Então minha filha mais velha veio e falou
comigo [...] depois da conversa com a filha, ela conta que reagiu. Dona Daminana também é
um exemplo de família matrifocada. Com ela, moram dois filhos, o mais velho e o mais novo,
porém, todos os finais de semana as suas duas filhas que moram na “rua” vêm para sua casa.
Figura 29 – Dona Damiana, no roçado, observando a terra seca no aguardo das chuvas

Fonte: Autoria própria (2014)

10

Descançar: No termo “nativo” descansar é “ter os filhos e ficar em repouso” é o período do resguardo após o
parto.
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Figura 30 – Casa de dona Damiana na comunidade

Fonte: Autoria própria (2014).
Figura 31 – Dona Damiana com a filha mais nova, Nininha

Fonte: Autoria própria (2014)

2.1.3.2 Maria das Graças Fernandes, 39 anos, filha, segunda geração

Nasceu em 1974, em Palma, no município de Acari, entre Nova Palmeira e Saco dos
Barreiros, na região do Seridó. É a quinta filha de Damiana Maria da Cruz e José Fernandes
da Cruz. Casou aos 19 anos com João Batista Fernandes, o “Dodoca” (filho de dona Geralda).
“O meu sonho era casar e ter filhos... eu já tinha terminado o segundo grau e naquele tempo
não tinha tanta opção como tem hoje”. O casal tem três filhos, o mais novo nascido em junho
de 2013. Dona de casa, completou o ensino médio “antes de casar” por exigência da mãe.
“Naquela época terminar o segundo grau era o máximo dos estudos”.
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Seu projeto para o futuro é “Fazer uma faculdade na área de assistência social, é o
meu sonho”. Preta, como é mais conhecida, foi a presidente da associação dos moradores e
relata uma grande mudança interior devido a experiências proporcionadas pelo cargo.
Realizou inúmeras viagens a Natal e foi até para Brasília por conta dessa responsabilidade.
Também foi a responsável pela criação do “Ponto de Cultura” e atualmente está à frente das
ações culturais relativas à Boa Vista. Sua casa é ponto de referência para as pessoas de fora da
Boa Vista e ela é a liderança feminina, forte exemplo para as mulheres da comunidade.
Figura 32 – Casamento de Preta e Dodoca, em 1983

Fonte: Acervo pessoal de Nemézia.
Figura 33 – O casal na festa da padroeira na comunidade em 2012

Fonte: Autoria própria 2013
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Figura 34 – Registro do último mes de gravidez do filho mais novo

Fonte: Fotógrafa Jacira luz. Acervo Pessoal de Preta e Dodoca.
Figura 35 – Fachada da residência de Preta na comunidade construída na terra herdada pelo marido

Fonte: Autoria própria (2014).
Figura 36 – Reprodução de desenho de Jean (segundo filho de Preta): representação da sua família –
o pai, a mãe, o irmão mais velho, ele e o irmão mais novo

Fonte: Acervo da autora (2014)
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2.1.4 Família 4

Dona Francisca Benvinda Vieira Amaral, nascida na Boa Vista, “Dona Chica”, como
é conhecida, casou com 27 anos, teve seis filhos, quatro homens e duas mulheres (um já
faleceu). Primeira professora da comunidade, ela inicia sua docência com 17 anos.
Atualmente aposentada, mora com o marido e uma das filhas. A árvore genealógica dessa
famílica pode ser vista no Apêndice C.

2.1.4.1 Dona Francisca Benvinda Vieira Amaral, 76 anos, primeira geração

Segunda filha de Maria Benvinda de Jesus e José Fernandes Vieira, nascida na Boa
Vista, em 1937. Mais conhecida como “dona Chica”, casou com José Fernandes do Amaral
aos 27 anos. Seu marido, mais conhecido como seu Zé de Biu, é um dos lideres da
comunidade e da irmandade do Rosário, responsável pelo grupo da Dança do Espontão. Ela é
a primeira professora da comunidade e inicia sua docência com 17 anos.
Dona Chica teve seis filhos, sendo duas mulheres e quatro homens. É avó de dez
netos e sua última neta nasceu em dezembro de 2012. Tem duas filhas, ambas da área de
saúde. A mais nova é casada, tem uma filha de um ano e meio e mora fora da comunidade, a
mais velha mora com ela, é a responsavel pelo posto de saúde da Boa Vista.
“O motivo de eu ser professora... Eu não sei não”, comenta ela com a voz tranquila,
“O que foi mais importante para a comunidade foi a construção do grupo escolar... Que
também era a minha casa. Porque só existia ele. As outras casas eram tudo casa de palha.
Tudo de barro. Aí tudo o que existia era isso. Quando foi no dia da inauguração da escola, ele,
o prefeito Florêncio Luciano, veio inaugurar. Aí ele falou bem assim „isso aqui vai ficar pra
filhos e netos‟. Pronto, era pra tudo, e ainda hoje é. Já teve até creche. Agora não tá mais
como era porque não tem mais escola. Mas agora tem a capela ali, a gente já tem essa quadra,
tudo isso foi através disso, da construção da escola aqui na comunidade”.
Dona Chica relembra que antigamente as pessoas não tinham a boa vida que têm
hoje, “todo mundo tem boa vida, principalmente para o estudo. Tem estudo o dia todo. Além
disso, tem lanche, creche, o menino sai de 7h e volta às 6h da noite. Pode passar o dia todinho
lá. Transporte na porta! Já faz um bocado de ano que vai e vem pega aqui. E ainda com tudo
isso ainda os meninos não fazem questão... Não querem estudar não”, desabafa dona Chica,
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relembrando os tempos de escola, sua época de juventude, quando o acesso à informação e à
educação eram muito difíceis. Tempo este no qual os pais não permitiam que os “de fora”
interferissem nas normas internas da comunidade. Também era tempo em que ela e as
crianças iam para a escola, que ficava na comunidade vizinha, a pé, pelo meio “dos matos,
atravessando os rios para cortar caminho”, relembra ela.
Exemplo de família extensa, ela mora com o marido e uma filha que está construindo
próximo a sua casa, ao lado de um dos irmãos casados, que mora na Boa Vista. Às vezes
alguns netos, que moram foram da comunidade, ficam hospedados em sua casa. Pode ser
também um filho ou afilhado que passa algum tempo entre um trabalho e outro. Normalmente
os netos que moram próximos passam uma parte do dia em sua casa.
Figura 37 – Dona Chica em entrevista no Ponto de Cultura em fevereiro de 2014

Fonte: Autoria própria (2014)
Figura 38 – Quintal da residência de dona Chica, local onde guardam os animais. Ao fundo, as casas
do filho e da filha mais velha

Fonte: Autoria própria (2013)
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Figura 39 – Residência de Dona Chica, fachada principal de frente para a praça central

Fonte: Autoria própria (2013)
Figura 40 – A interlocutora, dona Chica, na varanda, onde observa a movimentação na comunidade

Fonte: Autoria própria (2013)
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2.2 A BOA VISTA

A Boa Vista dos Negros 11 é diferenciada das demais comunidades existentes nas
proximidades por ser um quilombo. Está localizada no bairro rural do município, a 10 km de
distância do centro de Parelhas na região do Seridó/RN 12, mesorregião Central Potiguar e
microrregião Seridó Oriental. Limita-se com os municípios de Carnaúba dos Dantas, Equador,
Jardim do Seridó e Santana do Seridó e com o Estado da Paraíba, abrangendo uma área de
513 km² (IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Seu acesso, a partir de Natal,
é realizado pelas rodovias pavimentadas BR-226, BR-427 e RN-086 distando da capital cerca
de 240 km.
Em relação ao bairro, tem dois acessos a partir da “pista” asfaltada da rodovia
estadual RN-086, que liga a cidade ao bairro. Um deles é marcado por uma escultura colorida
que “representa os negros do Rosário e a dança do Espontão” (PRETA, 2013) construída em
2012 – identificando culturalmente a comunidade. O caminho de acesso até a comunidade é
feito por uma estrada de terra, normalmente em condições de conservação precárias, com
muitas pedras soltas, valas abertas ao longo da estrada no período da chuva. A outra opção
para chegar até lá é mais distante cerca de um 1 km, a contar dessa entrada, e apresenta uma
via igualmente de terra, porém, mais conservada, pois também é utilizada pela Cerâmica
Tavares, instalada na comunidade rural do Joazeiro, vizinha à Boa Vista, e que manda “passar
a máquina” (dona IRACI, 2014) porque a produção da cerâmica é transportada em caminhões
por ali.
A comunidade Quilombola da Boa Vista dos Negros está situada no norte do
município e limita-se com os sítios Boa Vista dos Lucianos, Boa Vista dos Barros, Povoado
Joazeiro e Maracujá de Cima. A rede de saúde que assiste aos moradores é realizada pelo
11

“Otávio Pinto, em um artigo publicado no jornal A República, em julho de 1934, informa sobre a existência de
uma comunidade em „Boa Vista‟ e nos mostra que a aldeia contava com mais de 500 habitantes, antes da terrível
seca de 1877, que levou a maior parte dos moradores a sair da comunidade” (CASCUDO, 1975). Em 1990,
contavam-se cerca de 80 pessoas, morando em 22 casas (Dados colhidos durante uma visita à comunidade em
1991 por alunos de Ciências Sociais da UFRN acompanhados pelo professor Crespim). A esse respeito, Seu
Emiliano (Boa Vista) era capaz de citar cinco gerações de moradores, o que leva até a segunda metade do século
XVIII, momento do nascimento de Tereza, uma retirante refugiada na casa do coronel Gurjão, onde ficou como
empregada doméstica. O coronel, segundo essa versão, teria doado terras a Tereza e seu filho Domingos,
iniciando assim a “comunidade de Boa Vista dos Negros” (CAVIGNAC, 2003)
12
Microrregião Seridó Oriental IBGE/2008, Parelhas limita-se ao norte com Carnaúba dos Dantas e Jardim do
Seridó, ao sul com Equador e Seridó (PB), ao leste com Nova Palmeira e Pedra Lavrada ambos na Paraíba, a
oeste com Jardim do Seridó e Santana do Seridó. Distante da capital 232 km tem uma área de 513,052 km², sua
população é de 21.511 hab. (RN: 26º) – IBGE/2012, cuja densidade é 41,93 hab./km². Possui Clima semiárido
BSh. Quanto aos Indicadores sociais conta IDH de 0,704 – 14° do RN – médio PNUD/2000, seu PIB é de R$
118.332,000 mil IBGE/2010 e PIB per capita de R$4.674,84 IBGE/2008.
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Programa Saúde da Família, que disponibiliza médicos e enfermagem uma vez ao mês e
visitas semanais de Agentes Comunitários de Saúde (ACS). As unidades domésticas contam
com banheiros internos com fossas secas.
O acesso às instituições públicas de ensino é oferecido tanto no povoado Joazeiro
quanto no centro da cidade em Parelhas, já que a escola que existia na comunidade (Escola
Municipal Maria Serafina de Jesus – criada em 1958 para atender a comunidade quilombola
(cuja primeira professora foi Dona Chica) está fechada desde 1998. Desse modo, a Escola
Estadual Bernardino de Sena Silva, localizada no povoado Joazeiro, atende do 1° ao 9º ano,
com duas salas de aulas multisseriadas (1° e 2°; 4° e 5°) nos períodos matutino e vespertino.
No que diz respeito à população parelhense (segundo dados do IBGE, 2013), está
estimada em 21.288 pessoas. Em 2010, a cidade contava com 20.354 distribuídos em 17.084
pessoas na área urbana e 3.270 moradores na área rural. A densidade demográfica é de 39,67
hab/km², inseridos numa área de unidade territorial de 513,056 km².

Entre os 3.270

moradores da zona rural, 131 são habitantes e moram na Comunidade Quilombola da Boa
Vista dos Negros representados por 66 mulheres e 65 homens distribuídos em 39 famílias,
dados informados por Maria das Graças Fernandes – a Preta. Ela se propôs a realizar o
“censo” para atualizar os dados também para uso estatístico nas ações do Ponto de Cultura
que, segundo ela, começariam as atividades assim que a Capitania das Artes, sediada na
capital, avisasse da liberação da primeira parcela dos recursos e também porque, para ela,
seria mais fácil, uma vez que conhece todos da comunidade.
Quanto à infraestrutura da Comunidade, conta com o Posto de Saúde Mãe Gardina; a
sede da associação comunitária, criada em 2002; uma quadra poliesportiva coberta inaugurada
em abril de 2012; a capela, inaugurada em 2013; um dessalinizador; e o Ponto de Cultura
(Programa Cultura Viva – Ministério da Cultura), que possui 04 computadores, atualmente
sem acesso à internet. A principal atividade econômica da comunidade é o trabalho nas
cerâmicas locais. Atualmente, os moradores não vivem mais da agricultura nem da pecuária
em decorrência da falta de chuvas na região, o que tem modificado a paisagem e as relações
sociais. Como resultado, o processo de dissertificação se intensifica fragilizando de modo
irreversível a paisagem local.
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Figura 41 – Primeiro ambulatório da comunidade parcialmente em ruínas, local onde duas das
interlocutoras da 2ª geração trabalharam – ao fundo, o ginásio construído em 2012

Fonte: Autoria própria (2012)
Figura 42 – Ponto de Cultura Espaço de Resistência e a Sede da Associação Comunitária ADECONB
(Associação de Desenvolvimento da Comunidade Negra da Boa Vista)

Fonte: Autoria própria (2012)
Figura 43 – Pracinha da Boa Vista com o Posto de saúde Mãe Gardina e a igreja ao fundo

Fonte: Autoria própria (2012)
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Figura 44 – Pracinha da Boa Vista em noite de festa da padroeira Nossa Senhora do Rosário, em
outubro de 2012, vista com igreja e escola ao fundo

Fonte: Autoria própria (2012)

Além disso, acerca da população que lá reside, com base nas categorias locais,
constitui-se de: “meninos” ou “crianças e adolescentes” na faixa etária de 0 a 14 anos (12 do
sexo feminino e 17 do sexo masculino); 23 “jovens” considerados entre a 15 e 24 anos13– 11
entre as moças e 12 rapazes; quanto aos “adultos mais jovens”, na faixa entre 25 a 29 anos,
estão 14 pessoas (07 de cada sexo). Já “adultos”, na faixa de 30 e 59 anos, são 46, ou seja,
representam o maior número de moradores, dos quais são 22 mulheres e 24 homens. Por fim;
entre os idosos são 14 mulheres e 05 homens, os considerados “velhos” ou na faixa da
“melhor idade” acima dos 60 anos.
A faixa “jovem” que, segundo as interlocutoras, pode ir até os 60 anos, dependendo
da “disposição e alegria de viver” representa um total de 85,38%, restando 14,61% de
representantes da “melhor idade”. Construída culturalmente, a categoria “jovem”, recorte
desta pesquisa, é elástica e múltipla de significados, como será visto no capítulo 3. Ser
“jovem”, para algumas das entrevistadas, é uma fase inexistente em suas vidas,
principalmente ao compararem o comportamento dos mais novos hoje em dia. Essa
informação será útil para compreender o modo de pensar dessas interlocutoras.
13

Recorte etário segundo os dados IBGE, utilizado por pesquisadores sociais voltados ao estudo dos jovens no
Brasil. A esse respeito, ver também Abramo e Branco (2005).
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Os moradores estão distribuídos em 39 unidades domésticas e, no que se refere à
densidade por habitantes, o maior percentual, que compreende 28,20%, é o de famílias
compostas por quatro pessoas, normalmente casais com filhos, ou casal com um filho e ainda
a mãe de um dos cônjuges. Em seguida, vêm as famílias com três componentes, formadas ou
por casal com um filho ou por mãe com dois filhos, representando 20,51%. A seguir, observase que em sete das casas habitam duas pessoas, e esse fato parece ser indicativo de casal novo
sem filhos, ou casal mais velho cujos filhos não moram com eles, ou uma mãe (ou pai) com
filho ou filha ou ainda irmãos/irmãs solteiros ou primos (os). Por sua vez, as famílias cuja
composição conta com 7 ou 8 integrantes são representadas por uma chefia feminina,
morando sob o mesmo teto com filhas ou filhos (solteiros ou separados) e sua prole (inclusive
netos e até bisnetos) representando famílias com características nucleares e/ou extensas, como
será discutido posteriormente. Registrei ainda duas casas vazias, cujos donos moram em
Parelhas e quatro unidades domésticas que abrigam apenas uma pessoa viúva ou solteira. No
que diz respeito ao gênero, embora o número de homens e mulheres seja próximo, são as
mulheres que mais se destacam nas relações sociais e políticas que representam a
comunidade. São elas que assumem as responsabilidades por assuntos de interesse social
comuns.
Quanto aos critérios de pertencimento a essa comunidade, dá-se pelo parentesco.
Nessa perspectiva, uma das principais características da Boa Vista é a matrifocalidade, ou
seja, a organização familiar enfatiza as relações entre a mãe e os filhos mais do que entre
marido e mulher. A meu ver, esse é um tema importante de pesquisa e, nesse sentido, vários
autores – entre eles Klass Wortmann (1987) e Parry Scott (1990) – já se debruçaram sobre o
impacto dessa dinâmica e organização social em comunidades pobres como Salvador e
Recife, respectivamente. Para esta pesquisa, a matrifocalidade também é um dado importante
e será analisado posteriormente, uma vez que as jovens são influenciadas por esse modelo
feminino.
Segundo o trabalho realizado pelos pesquisadores Ellen e Klass Woortmann (2002,
p. 1) sobre famílias monoparentais, “o campo relativo ao estudo de identidades e diferenças”
amplia-se e passa a incluir assuntos ligados a gênero. Particularmente, a proporção de famílias
monoparentais – predominantemente com chefia feminina, via de regra com atributo da
matrifocalidade – está relacionada, na maioria das vezes,

com “padrões familiares de

camadas sociais mais pobres” (WOORTMANN; WOORTMANN, 2002, p. 1-2). Não raro,
essa característica social demonstra o controle das mães sobre os recursos econômicos e os
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processos de decisão. Além de ser um marcador relevante, muitas dessas famílias apresentam
chefia feminina com predomínio de mulheres viúvas e/ou solteiras com filhos.
O caso das “mães solteiras” na Boa Vista também chama a atenção da pesquisadora
Ana Gretel Böschemeier (2010), uma vez que está diretamente ligado à organização social e à
característica matrifocal e matrilocal:
[...] para as mulheres da comunidade o caso da “mãe solteira” representa
uma dinâmica social local que deve ser entendida em seus próprios termos.
Para esta análise, as ferramentas do parentesco e as noções de “casa” e
cuidado são especialmente úteis. Nota-se que há várias mulheres adultas,
com mais de 40 anos, e que só tiveram um filho durante a vida, e nunca se
casaram. Tal questão poderia ser lida a partir de variáveis como o maior
acesso à informação sobre saúde reprodutiva e consequente planejamento da
quantidade de filhos que a pessoa quer ter. Porém, quando se observa a
trajetória de vida dessas mulheres, sabe-se que ter tido só um filho na vida é
decorrente do fato de terem sido “mães solteiras”, não terem tido outros
relacionamentos depois e ter ficado morando na “casa” de origem. O
particular ciclo vital de muitas “mães solteiras” da comunidade está
intimamente vinculado com certo tipo de formação das “casas”: uma regra
implícita de matrilocalidade. Na matrilocalidade, são os filhos da mulher os
que ficam na “casa”, e a sua descendência também. […] a mulher que fica na
casa da própria mãe, sendo mãe e solteira, tem alta probabilidade de delegar
a função de mãe de seu filho para sua própria mãe (BÖSCHEMEIER, 2010,
p. 140-141).

Esse é o caso de grande parte das interlocutoras da segunda geração, que dividem as
responsabilidades do trabalho doméstico na casa da mãe, com os irmãos (os filhos homens
que assumiram o lugar do patriarca após seu falecimento), como, por exemplo, Elza e Preta.
Em outras ocasiões, as filhas mais velhas e não casadas assumem sozinhas essa
responsabilidade, embora contem com o apoio de um irmão mais velho e/ou casado. Essa
cooperação é característica de famílias extensas, como nos casos de Nemézia e dona Iraci.
São formas de solidariedade que são mantidas na comunidade ainda que as
transformações na organização social e econômica do grupo continuem ocorrendo. Na Boa
Vista, igualmente se verificam “a importância da noção de família, a transmissão dos nomes e
da memória genealógica na definição do território quilombola” (CAVIGNAC, 2008, p. 11)
Para a autora, existe uma “perspectiva que prioriza a memória e a representação nativa do
passado e as histórias de família” (CAVIGNAC, 2008, p. 11).
Tal informação é importante por se tratar de um “local de memórias”, repleto de “âncoras”
(WOORTMANN, 1998). Esse seria, então, segundo a autora, “um espaço construído como
que miticamente pela memória, em torno do qual se polarizam as relações do presente, mas
que ao mesmo tempo constrói a memória" (WOORTMANN, 1988, p. 100). Ainda de acordo
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com ela, “se existem „espaços-âncora‟, existe também um „período-âncora‟, ponto de partida
de todas as referências [...]. O período âncorado é acionado para a auto representação dos
velhos” (WOORTMANN, 1998, p. 104).
O “espaço-âncora” ou “período âncora” da memória é representado na Boa Vista pelas
“casas antigas” dos tios e avós; a “casa de pedra”, local de moradia dos primeiros negros da
comunidade; a “casa de Teodósio”, “figura emblemática” que nas narrativas foi o primeiro
negro a construir na Boa Vista “uma casa de tijolos e piso de pedra”, segundo comenta dona
Chica. De acordo com ela, era naquele espaço que aconteciam os encontros e as reuniões com
“o pessoal de fora”. E era de lá que vinha a “mesa de madeira comprida que a gente usava na
escola”, recorda dona Chica.
Além disso, foram destacados o primeiro “ambulatório” no qual Nemézia trabalhou
quando ainda era bem jovem e antes de sair para trabalhar “fora”; bem como a primeira escola
construída onde aconteciam as “brincadeiras de barra bandeira depois da aula”, como
recordam Preta e Elza, acerca do local onde trabalhou Teca, irmã de Nemézia e Elza. Há
também o “rio” que banhava as terras e que permitia a “diversidade e exuberância da
paisagem”, como recordam dona Chica, dona Geralda e dona Damiana; o mesmo rio que
acompanhava as aventuras de infância de Preta e Elza no caminho para o Joazeiro na ida para
a escola. Elas relatam que no tempo das chuvas “enchia tudinho de água”, o que dificultava a
travessia. O açude é outro “espaço-âncora”, pois fornecia a água para as hortas e o roçado.
Apesar disso, é uma memória ancorada pela “seca”, pelas migrações, pelo trabalho “duro”
que fazia com que os mais novos, “meninos” e “meninas”, ajudassem os avós desde 8, 9 anos
no trabalho na terra.
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Figura 45 – Desenho de Preta, memórias de menina, quando brincava de “barra bandeira” com os
amigos após a aula. “Nesse tempo brincava todo mundo, era tudo amigo, não tinha maldade”. O
espaço-âncora é representado pela escola e brincadeiras sem malícia, um tempo de inocência

Fonte: Acervo da autora (2014)
Figura 46 – Desenho de Teca, memórias de trabalho na terra e na escola. O açude com água e com
bichos. (que proporcionavam alimento – roçado e peixes). “Trabalhei 15 anos como merendeira junto
com dona Chica... Estudamos ali até 15 anos... aí viemos pra cá, tirava mato mais mãe, vendia
coentro...

Fonte: Acervo da autora (2014)
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Esses “lugares de memórias” ou “espaços-âncora” na Boa Vista são integrados à
memória coletiva da comunidade. São espaços de “marcação do tempo [...] pois o espaço é
mais que um lugar, é um conjunto de imagens coletivas” (SANTOS, 2006, p. 88). Imagens
que povoam as memórias dessas mulheres nas narrativas orais e pictóricas, as quais serão
visualizadas ao longo deste trabalho.
Assim, na Boa Vista, a marcação do tempo e do espaço reportam-se ao conjunto de
imagens. Nesse sentido, a memória é o fio condutor, é ela que possibilita a compreensão da
identidade e a relação com o território desse grupo. Desse modo, a história oral permite o
nascimento de outra história, aquela que é contada pelas interlocutoras e que não está nos
registros oficiais, é a história da luta cotidiana no trabalho doméstico, do cuidado com os
filhos e do labor na terra. E é na memória coletiva que essas interlocutoras expressam sua
cultura e identidade de modos bem distintos. A esse respeito, Santos (2006, p. 44) comenta:
“A memória é um fio condutor para se entender a identidade e a territorialidade, sendo assim,
a memória coletiva aparece como um discurso de autoridade, no qual a posse de uma história
e de uma memória dão ao grupo sua identidade”. Essa identidade é constantemente
reafirmada na Boa Vista nas práticas cotidianas, quais sejam: as trocas matrimoniais, as redes
do parentesco, a matrifocalidade, o pertencimento à Irmandade do Rosário; a participação na
festa da padroeira, com a apresentação da Dança do Espontão.
Nessa perspectiva, as comunidades Quilombolas têm passado nas últimas décadas
pelo processo de reconstrução identitária e sua afirmação enquanto grupo étnico, fato que os
diferencia dos demais grupos na relação com o “outro”, com o de “fora”, seja no ambiente de
representação política nas reinvindicações territoriais, seja na luta para fazer valer os direitos
básicos, como saúde e assistência médica, adquiridos enquanto grupo social, étnica e
politicamente diferenciado dos demais.

Isso implica então na “construção de discursos de

autoafirmação étnica” (SANTOS, 2006, p. 214).
No que concerne às narrativas de origem da comunidade, estas estão associadas a
uma tríade muito recorrente nos discursos, a saber: a seca; a figura feminina da negra Tereza,
como mito fundador; e o trabalho duro, época de “responsabilidade”, na qual os filhos
“ajudavam o pai”. Pela tradição oral, contadas pelos “mais velhos”, são várias as versões
sobre o início comunidade da Boa Vista. O importante, porém, é ressaltar que são histórias
que foram se consolidando para justificar a presença do grupo no território.
Segundo os moradores mais idosos, a comunidade teve início em um ano de seca, em
que chegou uma família de negros retirantes, não escravos, à uma fazenda pertencente a um
coronel chamado Gurjão, grande latifundiário da região. E entre eles estava uma jovem
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chamada Tereza. Como retribuição aos favores recebidos do coronel, que acolheu e alimentou
aquela família, o pai de Tereza a deixou ali, como “cria da casa”. Passado algum tempo,
Tereza engravidou do Coronel e não pôde mais ficar na residência, desse modo, ganhou dele
as terras que hoje constituem o território de Boa Vista dos Negros (CAVIGNAC et al., 2007).
Outra versão narrativa de criação da comunidade remonta a uma negra que chegou
grávida a uma fazenda local e, ao ser abandonada pelo marido, tem seu filho Domingos
“adotado” pelo fazendeiro e, posteriormente, recebe as terras, possivelmente no início do
século XIX (CAVIGNAC, 1994, 2013). A partir daí tem início a povoação do lugar.
Para as pessoas da Boa Vista, é importante marcar no discurso o parentesco e a
descendência com Tereza, afinal “aqui somos todos parentes”, “somos primas legítimas” ou
“ele é irmão do meu pai” e “a terra onde a gente mora era do pai do meu pai”. Essa afirmação
de pertencer a terra, ser “nascida e criada” é uma constante nas narrativas das interlocutoras e
são expressas pelos nomes dos homens das famílias.
Além disso, há uma prática de manter nomes masculinos por gerações, o que,
algumas vezes, causa problema para seus descendentes, como, por exemplo, temos o caso de
Preta, que quase tem seu casamento interditado por causa dos nomes dos pais. Ela explica:
“os dois pais, o meu e o dele [o marido] têm o mesmo nome. Para a gente poder casar, nós
tivemos que levar as nossas certidões de nascimento e a de casamento dos nossos pais, para
provar que são mesmo pessoas diferentes, casados com mulheres diferentes, que a gente não é
irmão”.
De todo modo, o casamento endogâmico era uma das estratégias para garantir a
legitimidade de acesso a terra, garantida à rede de parentesco. Com o passar do tempo, as
mudanças sociais e as políticas de governo que são empreendidas na comunidade propiciam
novas configurações ao grupo. Atualmente, na comunidade, nem todas as famílias são iguais:
existem hierarquias entre elas, diferenças de status e de conduta nos núcleos domésticos.
Antigamente as decisões eram tomadas internamente, entre “os mais velhos”. Nesse
caso, cabia aos “mais jovens” acatar as ordens impostas sem direito a questionamentos. Nos
últimos anos, há uma contravenção das normas impostas, que não são mais levadas com a
mesma consideração “de antigamente”, embora ainda seja esperada pelos pais ou avós. No
entanto, são outros tempos, modelos e tipos de comportamento.
Ademais, há as influências externas, pelos jovens terem cada vez mais o contato com
a “rua”, com a “escola na cidade”, com outros costumes, além da influência da televisão e da
internet, que interferem nas relações entre as gerações e geram conflito. São tempos que
impelem um “diálogo” entre as gerações. Embora não seja um tempo “tão aberto” ou “tão
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liberal” quanto gostariam, as mulheres da segunda geração exercem a função de chamar a
atenção para “as coisas da vida” e para focar na realização de projetos individuais. Parte dessa
mudança também está no modo de pensar que as mulheres (da segunda geração) foram
desenvolvendo ao longo da vida no sentido de não reproduzir muitos dos comportamentos de
seus pais, principalmente no que tange à afetividade.
Essas mulheres (as mães e tias da geração intermediária) relatam o distanciamento
que havia entre pais e filhos desde a época em que eram crianças. Esse comportamento estava
presente em todas as fase da vida até a “velhice”, sendo os jovens excluídos dos assuntos de
“adulto”. Para os mais velhos, era a possibilidade de manter o controle do grupo e estava
relacionada à rigidez na educação e aos costumes da comunidade, com estratégias de controle
das informações que permaneciam sob o “domínio” dos pais, tios ou avós.
Desse modo, a hierarquia de gênero e geração entre os membros da própria família
regulava as relações. Quanto aos relatos acerca dessa relação, tenho tanto exemplos de pais
que eram “calmos” e “tranquilos” nos tratos com os filhos, como os de filhas que não
compartilham boas memórias no que se refere à afetividade, como mostro adiante. Aliados à
falta de diálogo estão a impaciência, a “brutalidade”, a ausência de afetos, principalmente no
que se refere às relações entre mães e filhas que diferenciam o tratamento de gênero entre a
prole, seja pela responsabilidade de ter que “dar conta” de 8, 10 ou até 13 filhos – estratégia
utilizada pelas famílias rurais para garantir braços para a agricultura –, seja pelo afastamento
do núcleo doméstico, na prática de socialização de filhas que eram cedidas temporariamente a
fim de ajudarem os tios(as) ou avós na lida. Essas eram as formas de ajuste mediadas pelo
parentesco com um lastro socioeconômico interessante, utilizadas também para fortalecer as
relações de compadrio.
Essas ações eram vistas, nos grupos rurais, por um lado, como práticas de
fortalecimento das relações de solidariedade entre os parentes; por outro lado, esses
afastamentos acabaram por afetar as relações de parentesco horizontais e verticais, como será
visto adiante, o que também se reflete nos choques e conflitos entre as gerações. Contudo,
essa prática de “emprestar” os filhos para uma tia ou casal sem filhos também pode ser
compreeendida como um “campo de possibilidades” que se apresenta para a construção de
projetos de vida individuais dessas mulheres.
Nesse sentido, as mulheres da geração intermediária são as responsáveis pela
inserção de tais mudanças. São elas que, desde cedo, ainda “meninas” ou “adolescentes” a
partir de 12, 13 anos, promovem mudanças na tradição familiar e com isso reconfiguram, por
meio das referências externas, os modos de ser e de agir, dentro e fora do grupo familiar.
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Desse modo, o contato com realidades distintas das suas, amplia, mesmo que sutilmente, os
seus campos de possibilidade, permitindo estratégias que futuramente passam a atuar de modo
direto no cotidiano da comunidade. Essas mulheres passam a ser exemplo e referência para a
geração subsequente.
Segundo as jovens, os “exemplos” de comportamento feminino a ser seguidos como
Nemézia, Elza ou Suelma e mesmo Iraci, são citados por elas. Outro nome de referência é a
liderança exercida por Preta, não apenas quando estava à frente da Associação e do Ponto de
Cultura. Seu comportamento é admirado até pelos moradores mais velhos que fazem
referência a sua conduta. Dona Iraci comenta que ela seria a responsável pelas “mudanças no
comportamento do povo daqui”, pois “Preta está conseguindo modificar um pouco do
pensamento [das pessoas] daqui” ela “aceita as pessoas sem diferença... acolhe todo mundo lá
na casa dela”. Tal informação sinaliza a diversidade do pensamento dos moradores acerca das
dificuldade de implantar projetos coletivos. E, posteriormente, servirá para entender alguns
conflitos sociais que interferem para além das relações familiares e as dificuldades para
implementar projetos que beneficiem toda a comunidade.
Nesse cenário, observo que são as filhas e sobrinhas que se referem às suas mães e
tias como modelos que buscaram autonomia, traçaram novas redes de sociabilidade e
apresentaram as possibilidades de superação diante dos conflitos e desafios. É com base no
que essas jovens da terceira geração veem como exemplos “a ser seguidos” que é possível
perceber as influências familiares nos projetos individuais, para “realizar um sonho”, “ser
independente” ou até mesmo dar prioridade aos estudos e trabalho antes de “casar e ter
filhos”. Inclusive, as jovens nem levam em consideração essa questão na composição atual
dos projetos de vida, pois, para elas, “isso fica pra mais tarde”, “nem penso nisso”, “filhos
ficam pra depois”.
Assim, as conexões que as mulheres estabelecem e as redes de solidariedade que
tecem ao longo de suas vidas influenciam nas mudanças de seus comportamentos. Elas estão
diante de um mundo com o qual interagem constantemente, sem comparação com os tempos
de antigamente. Atualmente, mais do que antes, essas mulheres propõem ações políticas em
nível locais, como participação em programas de educação, saúde e melhoria nas condições
de vida. Segundo as interlocutoras, essas intervenções do “governo” “têm causado certo
impacto” na qualidade de vida dos moradores. São mudanças operadas também internamente,
de um modo subjetivo. É isso que consigo perceber nos discursos, ao ouvir as mulheres
contarem experiências de trabalho e estudo fora da comunidade.

79

O principal desafio desta pesquisa está, portanto, em estabelecer uma relação entre os
eventos cotidianos vivenciados por essas mulheres, as implicações nas transformações
ocorridas na comunidade e as influências para realizar projetos de vida individuais em
detrimento dos projetos coletivos. Para tanto, torna-se importante saber qual é o contexto, as
condições e influências sob as quais esses projetos são gerados e colocados em prática (ou
não). Dessa forma, e com base nas narrativas femininas, elegi trabalhar com até quatro
gerações de mulheres: (bis)avós, mães e (bis)netas, considerando os períodos temporais e as
mudanças ocorridas na organização social e na ecologia da comunidade, sempre pela ótica
dessas interlocutoras.
Para tanto, as figuras 42-44, a seguir, consistem em desenhos realizados por três
mulheres da mesma família: Dona Geralda – avó (41), Elza – filha (42) e Heloisa – neta (43)
e suas respectivas representações de sua relação com a terra e o pertencimento, baseadas na
memória ancorada no passado da avó e da mãe, bem como no presente e na construção de
projetos da neta. Além da paisagem modificada ao longo das três gerações, os desenhos
mostram as relações distintas dessas mulheres com a terra onde vivem.
Figura 47 – Desenho realizado por Dona Geralda – avó

Fonte: Acervo da autora (2014)
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Figura 48 – Desenho realizado por Elza – filha

Fonte: Acervo da autora (2014)
Figura 49 – Desenho realizado por Heloisa – neta

Fonte: Acervo da autora (2014)
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3 AS FAMÍLIAS

Neste capítulo, apresento as mulheres em suas interações nas relações familiares. São
as histórias de vida das minhas interlocutoras da primeira e da segunda geração, como vivem,
como se relacionam entre si, com a família e com a comunidade. É a caracterização do objeto
de estudo em que abordo as questões relacionadas com o campesinato e o gênero. Nessa
direção, a atenção é voltada para a constituição das famílias, os laços de parentesco e as
relações entre as gerações. Também será observado como as regras internas e os tabus
marcaram o modo de comunicação entre essas mulheres e sua prole, bem como os conflitos
decorrentes dessas interações que influenciaram essas mulheres ao longo da vida e mais
marcadamente quando eram jovens em seus modos de pensar e agir. Verifico, assim, como
verificam tais ações na construção dos seus projetos de vida.
Como em toda comunidade negra rural, a categoria “negro” na Boa Vista inclui fatores
socioculturais que delimitam sua constituição que é dada pelo parentesco comum, pela
matrifocalidade e também pela “[...] condição camponesa e quilombola de uma população que
assume sua identidade e cujo fundamento está na diferenciação de usos e costumes que
delimitam a comunidade étnica e estabelece os parâmetros de sua condição social” (SANTOS,
2006, p. 217-218).
De modo geral, percebe-se na comunidade que as famílias eram agnáticas14, pois a
estratégia desenvolvida para a manutenção das terras era realizada pela linha masculina.
Inclusive, entre essas interlocutoras, até a segunda geração, parecia não haver tanto interesse
nos assuntos ligados à herança, visto que elas casavam com seus tios ou primos. O
conhecimento da linhagem feminina parecia ser mais superficial, mas esse fato não parecia se
constituir um problema, pois as mulheres casavam com homens da própria comunidade, eram
parentes entre si e mantinham as redes de parentesco ou compadrio. Quanto às solteiras,
permaneciam na casa dos pais colaborando na subsistência da família. Também é interessante
perceber a influência matrifocal no cotidiano local, o que pode dar pistas acerca da
transformação social ocorrida na Boa Vista.

14

Agnáticas: quando a linha de sucessão é feita por primogenitura, a terra era herdada pelo primogênito do sexo
masculino, excluindo, via de regra, as herdeiras do sexo feminino.
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3.1 RELAÇÕES FAMILIARES

Na Boa Vista, os moradores dividem-se em famílias nucleares e/ou extensas, tomando
como base os estudos realizados por Erick Wolf (1976). No primeiro caso, a relação é
denominada diádica e conjugal, ou seja, relações entre homem e mulher casados: uma relação
santificada ou licenciada pela sociedade e seus filhos (que formam com sua mãe a díade
maternal e com seu pai a díade paternal; já a díade sexual consiste na relação de coito entre o
homem e a mulher). Entre as interlocutoras, quatro famílias (três são da segunda geração e
uma da primeira) enquadram-se na estrutura de famílias nucleares.
Além disso, por ser uma comunidade quilombola rural, apresenta grande número de
famílias extensas. Entre as interlocutoras, apenas uma das famílias se encaixa nesse modelo,
observando-se, nesse caso, um agrupamento de algumas famílias nucleares em uma estrutura
única. A esse respeito, Erick Wolf (1976, p. 88-89) mostra que o “cabeça de família” ou “o
macho” tem em comum diversos grupos nucleados ou famílias nucleadas em que diversas
gerações de parentes coexistem sob o mesmo teto.
O autor comenta ainda que nas comunidades nas quais a díade paterna é fraca, quando
o pai não tem possibilidade de contribuir economicamente nem dar prestígio à família, podese verificar uma ênfase na díade maternal – composta pelo grupo de avó, mãe e filha – que
forma uma unidade matrifocal. Nessa família em questão, observei, ao contrário do que
preconiza Wolf (1976), que “o cabeça” é a mulher, a qual, por sua vez, embora não seja
viúva, não reside na mesma casa que o marido, as residências são vizinhas. Mas é na “casa da
mãe” onde moram as filhas e netas, as quais estão submetidas as suas regras, baseadas no
comportamento e na educação rígida de “antigamente”.
Nessa perspectiva, conhecer as configurações familiares possibilita a compreensão das
influências nos projetos individuais: a reprodução dos hábitos familiares, a admiração pelos
comportamentos observados nas mulheres mais velhas (como comentado no início do
capítulo quando me referi aos exemplos citados pelas jovens acerca de mulheres que elas
consideravam na comunidade). É oportuno lembrar que as normas de conduta estabelecidas
pelos mais velhos, naquele contexto rural, eram rígidas e visavam ao controle do grupo
(principalmente nas primeiras duas gerações estudadas). Entender essa dinâmica facilita a
compreensão das transformações ocorridas na vida das mulheres da comunidade,
principalmente a partir da segunda geração.
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Em relação às famílias das interlocutoras, são dividas em dois tipos, dos quais 3 delas
pertencem a famílias do tipo extensas matrifocais e 4 do tipo nucleares. Três são viúvas, cinco
estão casadas, três são chefes de família e quatro compartilham a chefia com o marido.
Quanto aos aspectos sociais do campesinato, Wolf (1976) atribui à família (ou unidade
doméstica) a capacidade de unidade produtiva. Considerando que no caso da Boa Vista não
existe mais produção agrícola, o que está presente é a relação entre as redes de solidariedade,
a lógica ou os costumes camponeses, que vão sendo modificados.
Ainda segundo esse autor são características de comunidades rurais ligações de
envolvimento econômico que variam conforme a necessidade do grupo. Seriam as ligações
horizontais e as ligações verticais. Observei, na Boa Vista, os dois tipos de ligação. No
primeiro caso, os exemplos são os acordos com outras famílias da própria comunidade, as
redes de solidariedade existentes entre parentes, que podem também morar em outras
localidades, revezando o cuidado dos filhos e as informações de empregos domésticos. As
relações verticais, por sua vez, são as articulações com instituições externas, ou seja, com os
detentores do poder – sejam fazendeiros, sejam donos das cerâmicas locais, que empregam os
homens em idade produtiva da comunidade.
Inclui-se ainda o envolvimento com os políticos locais nas relações de compadrio e a
Igreja, cuja aproximação e visibilidade também se dão por conta do pertencimento à
Irmandade do Rosário e às apresentações da dança do Espontão em eventos culturais. Tais
eventos representam a cidade de Parelhas pelo estado do RN e podem ser vistos como uma
troca, dinamizando as relações políticas com a comunidade.
Entre os tipos de família estudados por Wolf (1976), e observados tanto nas entrevistas
quanto na observação direta em campo, destacam-se algumas particularidades: a relação
intergeracional e a categoria “ajuda”, isto é, quando uma tia ou avó toma o lugar da mãe no
cuidado das crianças pequenas, ou quando o avô ou tio ocupam o lugar do pai, por exemplo.
Observei nesses núcleos que existem os chamados membros permanentes, aqueles que
precisam ser alimentados, alojados, vestidos e assistidos em outras necessidades por um
período de tempo prolongado. Na Boa Vista, são os casos das sobrinhas e dos sobrinhos das
interlocutoras, os quais, via de regra, são também seus afilhados e moram durante certo
período nas casas dessas mulheres (mesmo que os pais e mães também morem na
comunidade), comportamento característico das redes de solidariedades. Diferentemente da
família nuclear que apresenta menor número de indivíduos e está sob um controle mais
assertivo dos pais, é na família extensa, segundo o autor, que as tensões e os conflitos são
mais frequentes (WOLF, 1976).
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É na família extensa que se evidenciam as relações hierárquicas de gênero ou geração,
como são ativadas e como emergem os conflitos. Nesses conflitos, identificam-se, por
exemplo, as “queixas” do marido porque a esposa opta por alguma atividade “fora do lar”
cuidando de outros assuntos além das tarefas domésticas. Ou ainda as inúmeras queixas de
avós e tios com o comportamento dos netos e sobrinhos respectivamente. É quando o “ser
jovem” significa não ter “responsabilidade” e “não respeitar os mais velhos” e passa a
adquirir outros significados e demonstrar “comportamentos inadequados”, segundo a
percepção das mulheres mais velhas. Quanto às reclamações mais ouvidas, referem-se à falta
de interesse dos jovens nas questões relativas à comunidade, no desenvolvimento de projetos
coletivos, além do aumento de jovens que se tornam mães sem se casarem, havendo
problemas em “formar uma família”, pois têm filhos, sem “ter um marido”.
Na hierarquia de gênero, por exemplo, observa-se o comportamento das mulheres
sobre os padrões de herança. Na Boa Vista dos Negros, ao casar, as mulheres mudam
inicialmente para a “casa da sogra 15 ”, ou seja, a “mãe do marido”, conforme narram as
informantes; ou para sua nova residência, sempre próxima ao núcleo familiar do homem.
Normalmente são terras que pertenciam aos pais do marido.
Desse modo, a sucessão das terras é regulada por normas especiais, que envolvem um
único herdeiro – é a herança sem partilha – ou dizem respeito a um ou mais herdeiros, o
chamado sistema de herança feito por partilha. De acordo com o autor, os sistemas de
herança com ou sem partilha podiam ser diferenciados, dependendo de terem ou não direitos
sucessórios outorgados a todos os filhos e filhas ou somente aos varões. Na Boa Vista, pelo
que observei, as mulheres solteiras encaixam-se no sistema do tipo partilha outorgado a todos
os filhos(as) e as casadas, como relatei, mudam-se para a “casa” do marido, deixando as terras
para os “que ficam em casa”, o homem que fica na casa e cuida da mãe, via de regra, é
solteiro.
Em torno dos núcleos familiares ocorrem as trocas. São desenvolvidas múltiplas
atividades, sobretudo em termos de reprodução social, cultural, econômica e política. Em cada
unidade residencial ou em cada núcleo habitacional, ainda residem várias famílias nucleares
que mantêm laços de consanguinidade ou de aliança. A tendência é a de se manter a unidade
residencial da família em torno da casa “sede”, que pode ser a da mãe, a da irmã ou a de um
dos cônjuges. Encontramos, então, uma lógica de agrupamento residencial.

15

“Casa da sogra” e “mãe do marido” são categorias locais referidas pelas interlocutoras casadas que evidenciam
a condição de poder simbólico feminino nas relações cotidianas. Sejam elas viúvas, sejam casadas, a referência
da moradia passa pela dona da casa.
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A família extensa que reside no núcleo familiar é composta pelos parentes em linha
direta – avôs, pais, filhos, irmãos –, os agregados e seus respectivos filhos que constroem suas
casas no “terreiro” da família-tronco. Nesse caso, não é raro encontrar três gerações dividindo
um mesmo “quintal”, ou “morando na mesma casa”. Assim, muitas vezes, a criação dos filhos
fica a cargo dos avós, pois os pais, principalmente na Boa Vista, trabalham “fora”. Ademais,
notei que os laços de parentesco estabelecidos na geração ascendente/descendente formam a
base que possibilita a atualização das relações de vizinhança. Assim, a unidade residencial é
definida pelas relações de parentesco e de vizinhança e essas se concretizam a partir da “troca
de bens e de serviços” (CAVIGNAC, 2011, p. 142).
Nessa direção, testemunhei outras trocas, como o caso dos eventos ocorridos na casa
da interlocutora anfitriã, Preta. Foram três ocasiões distintas: duas festas de aniversário em
anos consecutivos dos seus filhos mais velhos e o batizado do filho mais novo. Nesses
aniversários, pude perceber o quanto os intercâmbios – nas trocas e serviços – faziam parte
daquele cotidiano. Eram as “comadres”, as cunhadas (irmãs do marido) e as irmãs da dona da
casa as colaboradoras diretas na preparação dos doces e salgados da festa para os “meninos”.
Era um costume daquele grupo de mulheres, em uma relação de parentesco e compadrio,
ajudarem naquelas ocasiões, independentemente da posição que ocupavam, pois naqueles
momentos a ligação com a anfitriã era de afetividade e reconhecimento por ela e seus filhos.
Eram todas comadres, afinal, batizavam os filhos umas das outras e “eram todas parentes”,
“primas” de primeiro ou de segundo grau, não importava. Desse modo, não havia ali uma
hierarquia familiar, importavam mais que tudo as relações de vizinhança e reciprocidade.
Quanto ao direito a terra, este vem sendo modificado atualmente na Boa Vista, uma
vez que a comunidade encontra-se em processo de titulação de suas terras, decretado em
novembro de 2012 pela presidenta da república Dilma Rousseff16. A partir da expedição do
título, a terra passa a ser de uso coletivo, como “Território Quilombola Boa Vista dos
Negros”. Nesse caso, a assinatura do decreto17 beneficiará em torno de 39 famílias. Para tanto,
novos rearranjos e reorganizações serão necessários na comunidade, pois as tensões ligadas ao
uso da terra permanecem, o que dificulta a implantação de projetos coletivos. O final dessa
etapa é aguardado com ansiedade pelos moradores, que externam alegria com a segurança que
terão com a garantia de que suas terras não serão mais invadidas.

16

Disponível em http://www.mineiropt.com.br/noticias-29622#.Ub9Xi-fVArU>. Acesso em 17 jun. 2013.
Disponível em http://pt.scribd.com/doc/114120970/Decreto-Desapropria-Territorio-Quilombo-Boa-Vista-DosNegros-Em-Parelhas. Acesso em: 17 jun. 2013
17
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Esse é um dado importante, indicativo da influência da “terra” nos projetos de vida
dessa população, particularmente dessas mulheres. É esse apego a “terra” que simboliza sua
identidade, expressado e marcado no corpo e na memória das mães e avós, e que também
influenciam nas escolhas dos projetos individuais das jovens da terceira geração, uma vez que
elas levam em consideração a distância entre a instituição de ensino superior e o seu local de
morada. A meu ver, os “campos e possibilidade” dessas jovens ficam restritos por estarem
inseridas geograficamente em uma região cujas possibilidades de realização profissional são
limitadas.

3.2 CONFLITOS E TABUS

Embora também tenha observado tensões nos depoimentos de algumas interlocutoras
quanto às ocupações indevidas de terra, tais conflitos são resolvidos nas interações familiares.
A família em questão apropria-se do discurso de pertencimento, e de direito por “serem da
Boa Vista” e demonstra, assim, sua legitimidade tal como é vista na lógica campesina,
justificada pelo fato de os parentes terem ido embora para outros lugares do Rio Grande do
Norte, e outros ainda para fora do estado, em busca de melhores condições de vida. Com o
passar do tempo, não voltaram mais para morar, nem mantiveram roçados ou uma casa, por
isso que a terra pode ser ocupada por outros “herdeiros”, ou porque assim determinou o dono
daquelas terras.
A família que ficou, por sua vez, reitera a legitimidade, pois lá nasceram. Inclusive
uma de minhas interlocutoras, dona Iraci, afirma que sua família ficou “fora por pouco tempo,
só nos primeiros anos do casamento de mãe... mais ou menos por cinco anos”, mas sempre
voltando para “descansar”. Além disso, assegura que eles mantinham uma casinha nas terras
da família, afinal o dono da terra “foi pai de criação da minha mãe” e comenta com grande
alegria, o momento em que a mãe decide retornar à comunidade com os filhos, ela ainda
menina, “voltamos de vez para nunca mais sair”.
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Figura 50 – Representação de uma horta

Fonte: Interlocutora dona Iraci

Acerca do desenho, dona Iraci comenta:
A horta de coentro na infância, meu chiqueirinho de galinhas... As minhas
galinhazinhas que eu também gostava delas... eu gosto de galinha com 6
pintinhos... mas já fiz mais de seis... A minha casa era de palha... a parede
era de barro e a cobertura de palha... Agora vou fazer minhas florzinha
aqui... Na casa de Missiano tem um pé de umbu, ai meu Deus, como eu vou
fazer um pé de umbu? Umbu tem muitas folhinhas miudinhas, quando eu
pintar eu vou fazer direito... Tinha muito pé de pau, o pé de coqueiro... A
palhinha dos coqueiros... deixa eu fazer aqui o que era uns nevoeiro não dá,
né? Nevoeiro no céu... na minha casa eu quero colocar um nevoeiro bem
grandão pra ver se chove... [risadas]...Diga aí mulher... Você pensou que não
tinha ninguém pra desenhar, mas todo mundo fez!...(Dona Iraci, entrevista e
desenho realizados no Ponto de Cultura em 25/02/2014)

Essa condição é legitimada, visto ser confirmada pela prima, dona Chica, moradora da
comunidade “desde sempre” e referência entre eles pelo fato de ser “a professora”, que
ratifica a condição de parentes e a hierarquia entre as famílias. Com a titulação das terras, e a
partir do momento em que elas passarem a ser de uso coletivo, será interessante verificar
como se resolverão tais conflitos entre parentes. Cito como exemplo o caso emblemático do
núcleo familiar de dona Quintina e o “direito a terra”.
“Quintina é minha prima legítima” comenta dona Chica ao saber que eu já havia
conversado com ela. Designa que são primas paralelas, uma vez que o pai de dona Quintina e
o de dona Chica eram irmãos (Essa árvore genealógica pode ser vista no Apêndice C). E
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“Maria”, irmã de Quintina, “foi casada com meu irmão Zé Vieira”, comenta dona Chica. Ao
reforçar o parentesco, o casamento entre primos legitima o pertencimento e o direito a terra,
passado de geração a geração. Mais uma vez, são os nomes de família que legitimam o
pertencimento ao grupo, associado à memória. Nesse sentido, dona Iraci reconstrói sua
identidade, produzida em referência aos outros, aos critérios de aceitabilidade, à
admissividade, à credibilidade (POLLAK, 1992) quando afirma que:
Maria de Pedro era irmã de pai e tio Pedro era irmão de mãe... O que eu não
entendo é que o pai dela é Pedro Arcanjo da Cruz e o meu pai é Pedro
Arcanjo da Cruz, eu não entendo por isso... é pai... é filho... não entendo, se
é filho do irmão, por que dar o nome do avô? Primo com primo... Chica
Vieira, o avô dela não é irmão de meu avô? Ela é minha prima... Nemézia é
prima da gente, porque o avô dela é irmão do meu avô também... por isso
que eu digo, é tudo parente... Não tem pra onde correr não (Dona Iraci,
entrevista em 27/02/2013, na casa do pai dela, na Boa Vista).

Mas não é só a relação de parentesco que conta, é preciso ainda garantir esse direito
“ficando” na terra, conforme normas estabelecidas pelos mais velhos. Ao sair da comunidade
depois de casados e “rodar muito”, os pais de dona Iraci parecem ter desobedecido alguma
regra interna. Por isso, a alegria do grupo familiar ao “voltar de vez” e garantir o seu lugar, o
qual passa a ser sinônimo de segurança, pautada no pertencimento, no ser “da família”.
Saí com 23 anos, foi o tempo que eu me casei… Aí fui rodá, [SORRI]... ai
eu rodei… se eu for contar o quanto que eu rodei você escreve um livro…
Porque quando eu me casei em [19]50, mesmo quando fui morar na minha
casa num lugarzinho chamado... [esquece o nome da localidade]... era em
Acari... Tive 13[FILHOS]!… Graças a Deus, tive 13 filhos e criei oito
(Quintina, entrevista em 27/02/2013, na varanda da casa dela, na Boa Vista).

Até que cansada da vida difícil, dos deslocamentos constantes acompanhando o
marido de roçado em roçado, muitas vezes indo “de pés” com carro de boi levando as poucas
coisas que possuíam, e os “filhos nos braços”, indo e voltando de lugares distantes e com
filhos pequenos, dona Quintina decide voltar para Boa Vista e, com a terra doada, faz a casa
para ela e os filhos. Naquela época, o marido de dona Quintina ainda “vivia no mundo”
trabalhando onde tinha possibilidade para “ganhar o pão”. O pai havia falecido desde quando
tinha ela tinha 5 anos – e fora criada pelo irmão do pai. A mãe permaneceu na Boa Vista. O
retorno é rememorado por dona Iraci, a terceira filha:
Nossa casa era uma taperinha que eles faziam de pau, aí depois mãe resolveu
e disse [para o pai] “Agora se quiser ir, vá só eu não vou de jeito nenhum
daqui eu só saio pro cemitério.” aí foi quando o finado Missiano deu o
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terreno pra gente fazer a casinha da gente ali naquele canto... [onde a casa
dos pais dela foi construída]. Aí morreram tudinho mulher, e a gente ficou
só, naquele canto... Lá morava finado Missiano e Emiliano do outro lado
daqui... Eles eram primos... Antigamente casava assim aqui na Boa Vista:
irmão de uma casava com a irmã do outro... Era assim (Dona Iraci, entrevista
em 25/02/2014, no ponto de cultura).

É preciso entender que há interesse das interlocutoras em manter laços com a
comunidade. Elas migraram temporária ou permanentemente para morar e trabalhar em
outras localidades. No primeiro caso, a migração temporária, o retorno definitivo foi possível
por causa das terras doadas por um parente, o pai de criação. Se por um lado trouxe segurança
a família, por outro, foi a causa primeira do conflito:
[...] eu não sei dizer por que é assim... A gente é daqui da Boa Vista, o pai de
mãe morreu muito novo... e ela foi criada na casa de finado Missiano que é o
avô de Nemézia. E eu não sei porque que eles [os moradores da
comunidade] tinham essa marcação tão grande, porque eles brigavam pra
não dar um pedaço de terra e o finado Missiano deu antes de morrer, aí eu
acho que vem daí... (Dona Iraci, entrevista em 25/02/2014, no ponto de
cultura).

No segundo caso, a migração permanente, reforça o desejo em manter as relações de
parentesco com a comunidade, mesmo tendo “perdido” o direito a terra. Segundo Ellen
Woortmann, “[...] esse direito supõe a combinação do critério de nascimento com o de
residência e do trabalho: „é preciso ser [...] e estar [...]‟ na comunidade trabalhando a terra
para ter direito de herdá-la” (WOORTMANN, 1995, p. 271). Seriam as estratégias acionadas
para a manutenção da identidade “somos da Boa Vista”. Esse direito de “ser” e “estar”, foi o
que segundo dona Iraci proporcionou até a sua “aposentadoria”.
Nessa perspectiva, legitimidade e pertencimento são critérios recorrentes nas
narrativas, principalmente para dona Quintina e dona Iraci, duas entrevistadas da mesma
família (a importância de marcar que havia nascido lá e era parente de sangue de pessoas
“influentes”, que havia saído, mas que voltou para a terra que era o seu lugar). No entanto,
conflitos e hierarquia continuam a marcar as famílias envolvidas, visto que também “é um
lugar de referência para os „parentes‟ que saíram e que, a todo o momento, são susceptíveis de
voltar” (CAVIGNAC, 2011, p. 138). Como se vê, a lógica de relações sociais ainda é a
camponesa, principalmente das gerações mais velhas, que ainda conservam essa conexão (ou
hábitos) do passado, mesmo sem a atividade produtiva da terra. Entre os efeitos mais
agressivos da estiagem está o crescente processo de desertificação.
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A desertificação 18 é um processo característico de degradação da terra nas zonas
áridas, semiáridas e subúmidas secas, decorrentes ou das atividades humanas ou de fatores
naturais como as variações climáticas. Esse conceito foi elaborado no decurso da Convenção
das Nações Unidas de Combate à Desertificação. Entre as principais causas responsáveis pela
desertificação estão: o desmatamento de áreas com vegetação nativa; o uso intenso do solo,
tanto na agricultura quanto na pecuária; as práticas inadequadas de irrigação. Quanto às
principais consequências da desertificação estão: a eliminação da cobertura vegetal; a redução
da biodiversidade; a salinização e alcalinização do solo; a intensificação do processo erosivo;
a redução da disponibilidade e da qualidade dos recursos hídricos; a diminuição na fertilidade
e produtividade do solo; a redução das terras agricultáveis e da produção agrícola e o
desenvolvimento de fluxos migratórios.
Com o intuito de restringir o processo de desertificação, a Organização das Nações
Unidas (ONU) criou, em 199419, a Comissão contra a Desertificação, cujo objetivo principal
era elaborar projetos eficazes que pudessem segurar a expansão desse fenômeno. De acordo
com dados do Ministério do Meio Ambiente, cerca de 13% do território brasileiro é
vulnerável à desertificação, formado por áreas semiáridas. Atinge porções da Região
Nordeste, o cerrado tocantinense e o norte de Mato Grosso. Os efeitos mais agressivos da
estiagem estão concentrados na Região Nordeste, onde o Ministério do Meio Ambiente
(MMA) já identificou oficialmente quatro núcleos de desertificação: até 2014 já são 1.340
quilômetros quadrados e aproximadamente 1400 municípios atingidos em 11 estados. Um dos
núcleos está localizado na região do Seridó no Rio Grande do Norte e na Paraíba (exatamente
na região onde a presente pesquisa se desenvolve), onde o fenômeno ocorre devido à falta de
manejo da caatinga para atender a pecuária extensiva e a demanda energética. Apesar da
mobilização e de ações do governo, pelo menos em curto prazo não são previstas ações
concretas para reverter o processo.
Além da escassez de recursos naturais que causaram a diminuição das atividades
produtivas, como no caso da Boa Vista, e principalmente a seca, como comprova a literatura,
os moradores de áreas rurais brasileiras estão continuamente expostos às inúmeras pressões
que os desafiam e se chocam contra eles, dificultando sua existência; tais pressões
demandariam estratégias de preservação.
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Disponivel em: <http://www.mma.gov.br/perguntasfrequentes?option=com_fsf&Itemid=
1394&view=faq&catid=-2&search=desertifica%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 20 jan. 2015.
19
Disponível em: <http://www.mma.gov.br/gestao-territorial/combate-a-desertificacao>. Acesso em: 20 jan.
2015
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Para além da desertificação, Wolf (1976) informa a existência de pressões de três
tipos, a saber: a pressão produzida pelo ambiente, as que são emanadas pelo sistema social ou
ainda as que são decorridas por uma “sociedade global” da qual a propriedade rural faz parte.
Entretanto, essas pressões atingiriam cada uma com uma intensidade diferente. Para o autor,
esse enfrentamento pode ter como solução as coalizões – ou seja, a possibilidade de
estratégias de combinação ou ligação entre pessoas, facções e o estado, de modo geral.
São três os tipos de coalizão camponesa classificadas por Wolf (1976), que variam
quanto ao grau, ao número de envolvidos e à direção. Em relação ao grau, pode se dar entre
pessoas que compartilham muitos interesses (coalizão multilinear) ou entre pessoas ligadas
por um único interesse (coalizão unilinear). Quanto ao número de envolvidos, pode ser diádica
(envolvendo duas pessoas ou dois grupos de pessoas), ou poliádica (envolvendo muitas
pessoas ou grupos de pessoas).
E ainda se considera como são formadas essas coalizões, tanto por pessoas com as
mesmas oportunidades de vida e ocupando a mesma posição social, quanto por pessoas
ocupando diferentes posições na ordem social. Em Boa Vista encontramos várias dessas
coalizões, as de caráter temporário e formadas tanto por pessoas com as mesmas
oportunidades de vida, ocupando a mesma posição social – no caso, moradores da
comunidade – quanto por pessoas ocupando diferentes posições na ordem social – os
moradores e os representantes políticos, ou patrões ou fazendeiros vizinhos.
Ademais, no que diz respeito à direção, as coalizões podem ser horizontais, ou seja,
envolver camponês com camponês, como ainda pode haver coalizões verticais, que envolvem
camponeses e superiores fora do grupo. Trocando aqui o termo camponês por quilombolas, as
estratégias seriam similares. As coalizões verticais ocorrem, por exemplo, porque as redes de
quilombos do estado são representadas por instituições – como o INCRA, a Fundação
Cultural Palmares, entre outras – além de ações governamentais, via implantação de políticas
públicas, que agenciam essas comunidades garantindo-lhes certos direitos e podem ainda
promover melhorias na qualidade de vida da população.
Ao investigar as relações familiares a partir das composições dos grupos domésticos
das interlocutoras, é inevitável a inclusão das percepções nas relações de gênero. Essa
discussão é pertinente em contraponto à abordagem do campesinato tradicional, pois alia a
concepção de estudos realizados sobre campesinato e gênero, discutidos à luz da literatura de
gênero. Essas discussões têm tomado grandes proporções diante das novas formas de estudo
de família cuja abordagem tem uma leitura mais contemporânea a partir de 1970, tomando
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fôlego após os anos 1980. Sem aprofundar-me na questão da literatura feminista20, hoje, como
em quase toda a história das mulheres negras no Brasil, diversos são os lares brasileiros (e na
Boa Vista não é diferente) cujas configurações familiares observadas por diversas óticas dão
ênfase à chefia feminina.
A comunidade também está sob a influência da globalização, que é de inevitável ajuda
na construção identitária dessas jovens, uma vez que as pessoas têm acesso à televisão, ao
telefone e à internet, entre outras tecnologias. Nessa perspectiva, os efeitos dos “fluxos”
(HANNERZ, 1997) de cultura afrouxam os limites territoriais, as fronteiras anteriormente
tidas como nítidas, definidas, impostas e rígidas, de modo a se expandirem, tornando-se cada
vez mais polimorfas, fluidas.
Por conseguinte, as pessoas da comunidade não se escondem mais quando chegam
“estranhos” à comunidade, como nos tempos antigos, em que a necessidade de autoproteção e
preservação era evidente. Hoje, ao contrário, à medida que a cultura se move por entre
correntes mais específicas, como o fluxo migratório, o fluxo de mercadorias e o fluxo da
mídia, como pondera Ulf Hannerz (1997), bem como as combinações entre eles, introduz toda
uma gama de modalidades de percepção e comunicação, que se diferem muito na maneira de
fixar seus próprios limites em comparação ao limite anterior.
O que temos, então, é o novo contrapondo-se ao antigo. E, como resultado dessa
mobilidade e desses fluxos, as agentes transitam para a “rua” mais larga a cada geração,
ampliando o campo de possibilidades, levando-as a pontos mais distantes, nos quais elas se
apropriam de novos valores e acessam novas possibilidades de estar no mundo. E retornam.
Muito embora as agentes não reflitam diretamente sobre suas influências, ao juntar suas
histórias, experiências e aprendizagens com as interações que estabeleceram “na rua”, para
além da fronteira da Boa Vista, trazem consigo novos valores e novos hábitos adquiridos no
encontro com “o outro”. São fluxos de ideias, novas ideias que fazem pouco a pouco a
diferença no cotidiano local, impondo uma mudança social e cultural, mesmo lenta, porém
visível e inevitável.
Nesse cenário, as próprias fronteiras que se abrem e as relações que os moradores –
homens e mulheres da Boa Vista – vão estabelecendo diante das novas demandas conduzem à
saída da “casa”, procurando o caminho da “rua” e abrindo para as “novas” configurações, que
não tão novas assim. Para Roberto DaMatta (1997) a “casa” e a “rua” consistem em
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Ver mais em Sarti (1992), Grossi (2003), Fonseca (2003).
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categorias sociológicas cuja atuação de alguma forma estabelece certos códigos sociais
complementares e diferenciados, uma vez que:
[...] o código da casa (fundado na família, na amizade, na lealdade, na pessoa
e no compadrio) e o código da rua (baseado em leis universais, numa
burocracia antiga e profundamente âncorada entre nós, e num formalismo
jurídico-legal que chega às raias do absurdo).[...]
[...] se a casa distingue esse espaço de calma, repouso, recuperação e
hospitalidade, enfim, de tudo aquilo que define a nossa ideia de "amor",
"carinho" e "calor humano", a rua é um espaço definido precisamente ao
inverso. Terra que pertence ao "governo" ou ao "povo" e que está sempre
repleta de fluidez e movimento. A rua é um local perigoso (DAMATTA,
1997, p. 24 e 57).

A apropriação dessas mulheres do “mundo dos homens”, não somente do trabalho
para seu sustento mas também quanto ao acesso a novas informações via formação pelos
estudos, com a saída em busca de trabalho e independência, afasta-as do mundo de “dentro”,
do “feminino”, da “casa”. Nesse caso, partem em busca de sustento e encontram outras casas
fora da comunidade, na “rua”.
Diferentemente de alguns casos estudados (WOORTMANN, 1995; LANNA, 1995) –
em que a saída da comunidade é parte de um ritual de passagem masculino –, na Boa Vista,
são as mulheres que mais se afastam em busca de trabalho (e estudos). Os homens, na maioria
dos casos, encontram-no próximo de sua casa, na indústria cerâmica. Essas mulheres
apropriam-se, portanto, do “mundo dos homens”, pois são elas que saem de casa e adaptam-se
ao “local perigoso” da vida e da civilização urbana. Essa aptidão, por assim dizer, em adotar
modelos urbanos, lembra a pesquisa que Bourdieu (2006) realizou em sua cidade natal, em
1960, na qual relatava a adaptação das mulheres para as mudanças:
Se as mulheres são muito mais aptas e mais dispostas que os homens para
adotar os modelos culturais urbanos, tanto corporais como indumentários,
isso se deve a diversas razões convergentes. Em primeiro lugar, elas são bem
mais motivadas para adotar os modelos culturais urbanos que os homens,
uma vez que a cidade representa para elas a esperança da emancipação [...]
O atrativo e a influência exercidos pelas novas técnicas e pelos novos
produtos em prol do conforto, pelos ideais de civilidade e pelas diversões
oferecidas pela cidade, devem-se ao fato, em grande parte, de que neles se
reconhece a marca da civilização urbana, identificada, correta ou
incorretamente, à civilização... o modelo se impõe de cima. As mulheres
aspiram fortemente à vida citadina e essa aspiração não é sem razão, pois,
segundo a própria lógica das trocas matrimoniais, as mulheres circulam de
baixo para cima [...] adotando a aparência da mulher urbana. Além disso, as
mulheres são preparadas, por toda sua formação cultural, para estar atentas
aos detalhes exteriores da pessoa e, mais particularmente, de tudo que se
refere à “apresentação” (tênue), nos diferentes sentidos do termo
(BOURDIEU, 2006, p. 88).
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Essa adaptação à “rua”, pela qual as mulheres parecem ter mais facilidade em transitar,
não deve ser considerada como uma experiência fácil. Como veremos, elas elaboravam
estratégias de socialização que possibilitaram a sobrevivência no “mundo dos homens”. Leiase também das desigualdades entre os gêneros e entre as classes (que acabam por demonstrar
estigmas e discriminações), como relatadas nos depoimentos colhidos.
Mas é a partir dos anos 1990 que a mudança na estrutura social e econômica na
comunidade – que se encontra numa das áreas mais críticas de desertificação da região –
agrava-se, e apresenta como consequência direta a redução drástica das atividades agrícolas.
Como resultado, o aumento da migração, de modo que esses sujeitos migram, impulsionados
por razões econômicas, reconfigurando outras possibilidades de interação social e,
consequentemente, alterando a lógica da constituição familiar.
No próximo capítulo abordarei as relações de trabalho mais detalhadamente, mas cabe
uma breve reflexão no intuito de compreender as novas configurações que vão se
estabelecendo e promovendo mudanças, pois é pela relação do trabalho que essas mulheres,
embora de modo inconsciente, começam a elaboração de seus projetos de vida. Mesmo que a
priori a necessidade primeira seja a de sobrevivência, com o passar do tempo e experiências
acumuladas, é o trabalho fora da comunidade que forma a base para a construção de seus
campos de possibilidade. Muitos dos moradores e, entre eles, várias mulheres da segunda
geração (grande parte são interlocutoras desta pesquisa) migram para regiões que possam lhes
garantir uma possiblidade melhor de trabalho. Quanto aos homens, saem da Boa Vista para
procurar empregos nas cerâmicas próximas ou morar “na rua”.
À mulher resta o serviço doméstico ou com crianças, como cuidadora de idosos ou
doentes em outras localidades – nas cidades vizinhas ou nas capitais da região Nordeste e no
Sudeste. São mulheres que deixaram de morar na Boa Vista principalmente por falta de opção
de trabalho. Desse modo, elas saem da vida dura na terra para outra quase tão difícil quanto,
numa realidade algumas vezes humilhante por causa de algumas “patroas” ou dos chefes
homens. A pouca idade e a inexperiência em lidar com essa outra realidade em casa de
pessoas que “não são da família”, não se mostrou diferente. Nesses casos, segundo elas
relataram, ou “aguentava” os maus tratos ou “voltava para casa” e continuavam a procurar
alternativas melhores. Como naquela época, não existiam oportunidades diferentes daquelas
já conhecidas, embora pudessem optar por melhores condições de trabalho e relações de
convivência com seus empregadores, nem sempre as alternativas eram favoráveis.
A esse respeito, Nemézia comenta como eram esses momentos, que ficaram tão
marcados em sua memória, tal como na das outras informantes e são relembrados a cada
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conversa em que se trata da temática, como verificado em todo o período desta pesquisa no
campo:
[...] eu saí daqui [de Parelhas] “puxando um cachorro”, “sem eira nem
beira”... eu fiquei 3 anos sem trabalhar... eu cheguei em Natal com 18, 19
anos... o meu melhor tempo foi lá mesmo... aqui foi uma – [balança a cabeça
de um lado pro outro]. Quando eu digo que não tive adolescência, tava
trabalhando em Parelhas – era uma escravidão... trabalhar sem saber pra
quem... perdi tempo demais... e quando saía só tinha má fama... Trabalhei
para uma mulher que não valia nada, tinha que lavar galinheiro todo dia, às
cinco da manhã... eu passava por um o cachorro brabo, grande, morria de
medo... E à noite, depois que as alunas iam embora, eu afastava as máquinas
de costura para eu dormir no chão. Ela me chamava às 5 da manhã... eu tinha
uns13, 14 anos... ela era uma megera... Eu sentia falta de casa... aí eu falei
que ia embora, ela falou que eu não ia e que não ia me pagar... daí eu fugi.
Graças a Deus tive o apoio de pai que dizia “se é pra passar fome, que venha
pra dentro de casa!” (Nemézia, 51 anos, entrevistada em 26/02/2014, em sua
casa em Parelhas).

Ela, como as demais, passa então a “vender sua força de trabalho”, condição imposta
pelo trabalho doméstico nas casas da “rua”, integrando-se ao mercado de trabalho informal.
Quanto à comunidade, vê cada dia mais sua autonomia fragilizada devido à recorrência dos
períodos de seca e outros problemas decorrentes. Ademais, o que era uma economia
“primitiva”, constituída da agricultura, pecuária, pesca e caça, alia-se agora ao trabalho
assalariado.
Hoje, a Boa Vista configura-se como um bairro rural destinado a oferecer moradia
para as famílias quilombolas, uma maioria de aposentados e crianças, havendo também a
prática de acolher os parentes menos privilegiados; configura-se, ainda, como um quilombo,
acionando também essa categoria política de território. Desse modo, percebem-se formas de
organização social que podem ser entendidas necessariamente a partir da dinâmica existente
entre os múltiplos grupos domésticos que se perpetuaram ao longo dos últimos séculos e cujos
registros são encontrados nos documentos históricos:
[...] os membros da comunidade quilombola conservam laços de
solidariedade importantes para a reprodução social e a transmissão dos
valores do grupo; é por isso que, em relação a outras comunidades
quilombolas do Rio Grande do Norte, Boa Vista aparece como um modelo
de organização e de coesão social (CAVIGNAC, 2011, p. 136).

As relações dessas interlocutoras são dinamizadas devido à autonomia, visto que
fazem uso dela para poderem ir e vir, não estando mais atreladas às ordens de pai ou de
família, pois saem para trabalhar ou estudar. Por essa razão, elas acabam por optar pela
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residência fora da Boa Vista, afastando-se temporária ou definitivamente de seus familiares,
seja por questões de trabalho, seja por casamento, seja por motivos de estudo, permitindo,
assim, além das novas configurações socioeconômicas, o aumento do capital cultural ligado
aos estudos e ao contato com diferentes estilos de vida.
É nesse momento da pesquisa que percebo o início das concepções dos projetos de
vida, pois são a família e a terra (como local de morada e referência familiar) os principais
estímulos ou os principais elementos coercivos para mudarem de vida. A meu ver, a família é
diretamente responsável por esses comportamentos.
A realidade dessas mulheres é constantemente permeada por dificuldades financeiras.
E é a família que as apoia em suas escolhas à procura de trabalho fora da comunidade,
visando a uma vida melhor ou que propicie no mínimo mais recursos (mesmo que básicos
para ajudar no sustento dos filhos deixados com os avós). A família também age
incentivando-as a estudar e a ser independentes, aproveitando oportunidades que não existiam
no tempo em que os pais eram novos e, nesse caso, estudar para “ser alguém na vida” era algo
muito difícil.
Ao mesmo tempo que reforçam a importância da educação, essas famílias procuram
manter fortes os laços familiares principalmente com as filhas jovens, o que acaba por
influenciar de todo modo suas escolhas, seus projetos de vida que são readaptados para poder
manter a ligação e a afetividade que vivenciam em suas casas. Nessa perspectiva, as mulheres
da segunda geração influenciam as jovens da geração subsequente (mães e filhas entre as
interlocutoras), por isso, quase todas concluíram o ensino médio e se não o fizeram no período
regular, retornaram à sala de aula por imposição do trabalho, como são os eventos narrados
por Nemézia e Suelma.
Como primeiro caso, temos Nemézia, que fez o curso de gastronomia exigido pela
21

Liga onde trabalhou por 23 anos: “Meu trabalho ficou mais maneiro de 12 anos pra cá... Eu
comecei a fazer curso, depois me botaram pra gerenciar uma turma...” socializa. Ela fez o
curso de gastronomia “com muito custo”, mas também contou com o apoio do diretor Dr.
Matias “depois do curso ele me botou na função de cozinheira”. Isso proporcionou a ela
qualidade de vida necessária e direitos profissionais – ter acesso aos direitos trabalhistas
(férias, 13º salário) e salário digno e compatível com seu cargo e tarefas executadas. Sem
mencionar a estrutura para seguir rumo à concretização de seus projetos individuais: a

21

A Liga Norte-rio-grandense Contra o Câncer é reconhecida pelo Ministério da Saúde como um centro de alta
complexidade em oncologia, o único do Rio Grande do Norte. Essa classificação se deve à amplitude e à
qualificação da assistência oncológica oferecida. Mais detalhes em: http://www.ligacontraocancer.com.br/.
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construção da casa própria em Natal e posteriormente em Parelhas, um carro que facilita o
transporte duas vezes por semana até a comunidade, além de outros ligados ao
desenvolvimento sustentável na própria comunidade, que pretende realizar, como a “pousada
e o restaurante para receber as pessoas no final de semana”.
O outro caso é o de Suelma. Ela procura realizar seu “sonho”, depois de trabalhar por
quatro anos em Natal e “voltar para casar”. Atualmente, ela cursa o “técnico em
enfermagem”, curso que irá proporcionar, segundo ela, a realização de seu projeto individual,
que teve início quando era criança e foi, com o tempo, tomando forma, fortalecido quando
teve contato com o mundo “fora” da comunidade, no período que trabalhou em Natal e
chegou a vislumbrar o curso de medicina, interrompido pelo casamento. Seu objetivo está
sendo concretizado com o apoio do marido, de uma tia dele e das filhas. Por isso, a
possibilidade de poder morar “na rua”, ou seja em uma casa fora da comunidade, facilita,
proporciona praticidade e segurança, para ela e as filhas, pois “Voltar à noite para casa, na
comunidade, era perigoso”. Assim, enquanto ela e as filhas estudarem, morar na “rua” é “mais
seguro”. Dentro dessa ótica, é mais uma mudança no paradigma local: a “rua” é o mais seguro
nesse momento de transição na construção dos projetos de vida femininos desse núcleo
familiar.
Quanto ao seu projeto de vida ponderado desde pequena, ela segue em frente mesmo
diante dos obstáculos que diz ter enfrentado, visto que não desiste de trabalhar na área de
saúde. Apesar das dificuldades financeiras, do casamento e do nascimento dos filhos, até a
preocupação com a segurança, diz que não foram suficientes para impedi-la de seguir rumo à
realização de seus projetos:
Eu acredito que eu já nasci com um sonho que veio dentro de mim... porque
eu lembro quando tinha 4, 5 anos minha mãe trazia umas bonecas eu furava
os braços das bonecas, a bunda das minhas bonecas e eu dizia que eu era
enfermeira! E minhas bonecas eram todas furadas. Todas eu furava com um
prego... por isso eu já bem novinha assim eu.. [Pergunto: então já tinha o
instinto de cuidar?] De cuidar... [Ela afirma sorrindo]. [Pergunto: e voce tem
preferência?] É porque é assim, eu não tenho escolha eu adoro cuidar, só
cuidar... pode ser idoso, criança, eu adoro então uma coisa que eu gosto
muito... eu já cuidei de criança, de idoso... Lá na enfermagem não faz
diferença não... mas o que a gente tem de cuidar mais, os mais carentes, mas
eu adoro os idosos... (Suelma, 39 anos, entrevista em 03/03/2013, realizada
na casa do pai, na Boa Vista).

Atualmente Suelma trabalha no posto de saúde de Joazeiro, comunidade vizinha à Boa
Vista. Conta que trabalhou em Natal de 1987 a 1992 e não realizou “o sonho de fazer
medicina, porque voltei pra casar”, mas não tem arrependimentos, pois conta com o apoio da
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família. Suas filhas seguem na mesma direção de realizar seus projetos, no que contam com o
apoio do pai que vê nessa atitude uma alternativa para não ficarem “sujeitas a nada” e nem a
ninguém.
Para o pai, as filhas precisam “ter autonomia, ser independentes”, pois isso as ajudará
a ter melhores opções na vida e acredita que, inclusive, nos relacionamentos “Não ficarão
dependentes nem do dinheiro, nem terão que abaixar a cabeça pra homem nenhum... elas
terão poder de escolha, de escolher o que é bom pra elas”. Ele me conta sobre seu caso, como
perdeu a mãe e a avó muito cedo, não teve oportunidade de estudar e teve de trabalhar ainda
criança.
Quem não tem pais não teve adolescência não sabe o que é adolescência, não
sabe o que é isso, não. Só sabe o que é trabalho pesado e não ter
oportunidade na vida. Eu não pude estudar, minha vó morreu e eu tive que
me virar pra comer. Por isso a gente, mesmo com sacrifício, faz de tudo para
que elas [as filhas e a mulher] estudem (Sandro Eduardo, 41 anos, entrevista
realizada em 25/02/2014, na sala da casa dele).

Durante a entrevista, Suelma fez um desenho (Figura 46).
Figura 51 – Desenho livre de um ambiente

Fonte: Interlocutora Suelma
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Acerca do desenho, Suelma explica:
Esse banquinho existe até hoje, eu gosto muito desse banquinho! Ele [o
marido] nem sabe que eu gosto muito desse banco, mas esse banco tem uma
história de vida. Depois que a gente casou, esse banco existia na casa da
finada vó dele... aí era onde a gente sentava e eu ia conversar com ele. Na
minha casa não tinha energia [elétrica], não tinha nada, então a gente ficava
conversando e era muito bom [...] eu sentada, conversando sobre o meu
sonho, falando pra ele que “Queria trabalhar no hospital. Eu gosto de
trabalhar na área da emergência, que é uma área lá do hospital e tal”. Aí eu
ficava contando tudo pra ele. Aí ele dizia assim: “pois eu vou fazer de tudo,
que o seu sonho vai se realizar!” (Desenho realizado por Suelma, em
25/02/2014, na panificadora próxima à casa dela, em Parelhas).

Mesmo que algumas mulheres mantendo-se afastadas da Boa Vista, de modo
permanente, seja por casamentos, empregos em locais distantes da região – Natal, São Paulo)
ou temporariamente como aquelas que moram e trabalham (e/ou estudam) em Parelhas,
Currais Novos, ou outros municípios da região, o retorno à comunidade para as casas
maternas aos finais de semana é algo que comumente faz parte da cultura local. É o regresso
das moradoras da “rua”, que mesmo tendo família (e casa) na Boa Vista – estão afastadas
devido aos compromissos profissionais ou de formação pelos estudos, como no caso dos
cursos técnicos – necessitam de uma segunda habitação que facilite a locomoção e o acesso
aos compromissos. Nessa perspectiva, muitos entre os ex-moradores procuram manter
vínculos de solidariedade (visitas aos familiares, nas férias e nas festas). Entretanto, há os que
foram para locais mais remotos, inclusive para o sul do país, que se mostraram
impossibilitados de retornar (poucos recursos financeiros é o principal motivo), perdendo
assim o vínculo de parentesco e com a terra.
Uma ocasião agregadora dessas famílias, em que há um grande fluxo de familiares
moradores fora da comunidade, é quando ocorrem as férias ou os períodos festivos das Festas
de Nossa Senhora do Rosário na Boa Vista e da Festa da Padroeira em Jardim do Seridó.
Esses são momentos oportunos para a confraternização e o compartilhamento de informações
sobre os acontecimentos ocorridos quando estavam ausentes.
Como relatei, as mulheres da primeira geração apresentam histórias de vida e
compartilham suas experiências na família e sobre as relações de trabalho pautadas na prática
do campesinato. O que regulava suas vidas era a relação com a terra e com as normas do
grupo familiar. Como será observado no capítulo quatro, as interlocutoras comentam a luta na
terra desde meninas, o trabalho na casa e no roçado com os pais ou cuidadores – os pais de
criação, normalmente uma avó ou tio – e, posteriormente, o casamento e a chegada dos filhos.
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Desse modo, elas relatam como foram as estratégias para descansar após o parto, a
criação e educação dos filhos e a vida de escassez de recursos. Era o período no qual o espaço
da “casa” era do domínio feminino, ao passo que a “rua”, as negociações da feira e as
compras semanais era espaço masculino. A esse respeito, dona Chica e Nemézia relatam, por
exemplo, que o coentro produzido na Boa Vista era referência na região. Para vender o
produto, Nemézia e sua tia, também a mãe dona Chica e a comadre, saíam a pé da
comunidade até a cidade oferecendo os temperos de porta em porta.
Quanto aos produtos cultivados nos “roçadinhos”, eram parte do sustento da família,
sendo a mesa abastecida com feijão. Mas esses relatos sobre a terra fértil remetem a um tempo
no qual na Boa Vista também se cultivavam diversos tipos de alimentos, pois a água do açude
propiciava terra boa para o plantio. Dona Chica, Nemézia e dona Geralda, ao relembrarem os
tempos de criança, ou quase “mocinhas”, comentam:

Tinha tanta bananeira ali, nessa época tinha horta. Minha mãe levava pra rua
[para vender]. Ah minha filha... era tomate, cenoura, batatinha, cebola,
coentro verde... muita horta... A parte da bananeira era no açude por trás da
parede... Tinha um pé de manga bem grandão, cheio de manga... Mas aí
quando o pessoal veio fazer a reinstalação do açude, ele [o pé de manga]
teve que sair... teve que tirar o pé de manga... nem lembro [que ano era] Ele
sangrou antes... passava bem pertinho da casa do meu irmão (Dona Chica,
Ponto de Cultura, 26/02/2014).
Eu andava também mais minha tia vendendo coentro eu vinha bem
pequenininha, eu já tinha uns 10 anos... eu andava com uma bacia ela com
outra. Vendia de casa em casa, não vendia nas feiras... A mercadoria da Boa
Vista era especial, como o povo dizia... antes só tinha coentro normal de lá
[da Boa Vista]... Antes era coentro, pimentão, alface... meu pai tinha horta,
mas quem cuidava era minha tia... ele trabalhava mais no final de semana
[...] Tinha atividade no roçado e tinha horta... Meu avô tinha partida de
bananeira (ver Figura de nemézia*) e todo final de semana, tinha um
homem que levava de carga... Ele depois dividia com os filhos... Morreu
tudo... Tinha goiaba, macaxeira, mandioca, das duas qualidades, depois
acabou tudo... (Nemézia, na casa dela em Parelhas, 26/02/2014) .
A gente tinha horta de pau... Quando acabava botava fogo de palha, fazia de
vara, aí botava o lastro de vara e aí forrava de palha, botava lama e depois da
lama botava pau... aí plantava... Mas aí vieram com essa história da horta do
ANCAR22, aí eles disseram que era pra plantar no chão... Cada casa tinha um
bocado... era bonito!! (Dona Geralda, em sua casa na Boa Vista,
27/02/2014).

22

Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural do Rio Grande do Norte – ANCAR-RN (Natal-RN) –
Decreto n° 64.802, de 10.7.1969.
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Figura 52 – Desenho da Casa da Cultura

Fonte: Interlocutora Nemézia
Figura 53 – Desenho de uma horta, da casa do pai, do açude

Fonte: Interlocutora Dona Geralda

Em relação ao momento do desenho, elas comentaram:
Mas o que é que eu vou desenhar? Pode até desenhar uma casa? Nessa época
[a casa] era de taipa, tinha horta... Quer que eu faça uma horta? Pois eu vou
fazer... E o que eu coloco aqui dentro? Era cebola verde, secava e botava
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num balaião... Beterraba, feijão, chuchu... Era normal vender coentro,
cebola, pimentão... Plantava no açude... Hoje tá tudo diferente! (Dona
Geralda, em sua casa na comundade, 27/02/2014).
Eu estou representando minha comunidade, sei lá... Tem a horta, a
paisagem... Na época eu tinha cabelo curtinho... Vou pintar essa cara aqui de
marrom bombom... [risadas] Aqui eu tinha mais ou menos 15 anos e ainda
trabalhava lá... Era o salão, não a casa de cultura... O sol ilumina a casa e a
chuva que na época chovia muito na Boa Vista... (Nemézia, em sua casa “na
rua” em Parelhas, em 26/02/2014)

Observa-se, no relato de dona Geralda, além da lembrança dos tempos de solo fértil, a
ação do governo naquela comunidade. Nesse sentido, a ANCAR foi a primeira organização
no país a se dedicar à execução de um programa de Extensão Rural, cuja proposta de trabalho
visava ao incentivo à criação de organizações similares. Destaca-se que a Associação
Nordestina de Crédito e Assistência Rural surgiu no Nordeste, a central tinha sede no RecifePE e atuava nos Estados de Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Alagoas, Sergipe e Bahia. Logo depois outros estados aderiram ao programa 23 . Com o
objetivo fundamental de transferir tecnologia agropecuária e gerencial, tendo em vista a
elevação da renda e a melhoria dos padrões de vida dos produtores rurais e suas famílias,
tinham como meta propiciar o aumento da produção, da produtividade e da renda líquida
proveniente das atividades agropecuárias, bem como da área complementar da economia
doméstica, especialmente nos aspectos relacionados com a saúde e alimentação.
Com o passar do tempo, a escassez de chuvas e a diminuição dos subsídios
governamentais tornaram a vida dos moradores e as condições cada vez mais difíceis para
manter as pessoas na terra (e na comunidade). Por conseguinte, os moradores da Boa Vista
migraram para outras regiões mais promissoras. Como exceção dessa primeira geração de
mulheres, podemos observar dona Chica, cuja lógica familiar é diferenciada, pois ela tece
suas narrativas a partir de sua vida profissional iniciada aos 17 anos. Diferentemente das
demais conterrâneas, não teve necessidade de lidar no roçado quando solteira. Ela confessa
que quando era jovem “tinha preguiça”, comenta e dá muitas risadas ao lembrar-se do fato.
“Nunca trabalhei no roçado... a não ser assim, pai tinha um roçado de feijão... eu ia apanhar
23

A ANCAR e o Sistema Brasileiro de Extensão Rural (SIBER), estes formados pelas associações estaduais até
1975, lideraram o trabalho em prol do homem do campo. No entanto, em 14 de fevereiro de 1975, por meio do
Decreto Federal número 75.373, é criada a EMBRATER, sucessora da ANCAR, ocorrendo sua instalação oficial
em 29 de abril do mesmo ano. A própria lei que autorizou a criação da EMBRATER caracterizou também a
existência de mecanismos estaduais no cumprimento das atividades de assistência técnica e extensão rural, sendo
uma de suas tarefas iniciais um assessoramento aos governos estaduais com o objetivo de desativar as antigas
associações de crédito e assistência rural e institucionalizar as empresas estaduais de assistência técnica e
extensão rural. Com isso, surgiram empresas como a EMATER – PARAÍBA, em substituição à ANCAR –
PARAÍBA. Disponível em <http://www.emater.pb.gov.br/index.php/historico >. Acesso em: 12 Fev. 2014.
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mais mãe... a preguiça era tanta que chegava lá, mãe apanhando e eu lá sentada...
brincando...”, conta-me ela muito alegre e soltando muitas risadas ao lembrar desse episódio.
Mas relata que houve momentos, após o seu casamento, nos quais “ajudou” ao marido, fator
característico da dupla jornada de trabalho feminina. Saía de madrugada com ele e retornava
na hora do almoço para se preparar e ministrar as aulas na parte da tarde.
Com o Zé [o marido] apanhava feijão e algodão... porque quando eu casei,
eu já era professora há tempo... Mas eu voltava cedo, antes da hora da aula,
começava a aula 1 hora [da tarde]... Morava com mãe e mãe ficava em casa,
aí chegava, esquentava o almoço e ia embora dar aula, nunca gostei dessas
coisas não [trabalho no roçado]. Ave Maria! Aquele era longe, aí eu ia mais
ele... [...] Aquele [roçado] tem mais não... O roçado que a gente tem agora é
ali [aponta com a cabeça para a direção da rua principal que corta a
comunidade, um dos acesos a comunidade]... é lá no Gavião... nesse ano que
choveu não teve nada não... Mas nos anos que chovia, ah, tinha muito feijão
vixe! Eu lembro quando era de manhã bem cedinho, lá pelas 7h da manhã,
chegava com os sacos de feijão... Já a outra [a filha que mora na cidade] é a
mesma coisa que eu... puxou a mim... (Dona Chica, 75 anos, entrevista em
26/02/2014, no Ponto de Cultura).

Já para as mulheres da geração intermediária, como coloca Myriam Lins de Barros
(2008), podemos pensar a sua trajetória fazendo uma analogia a “pontes”, pois ligam a
geração anterior (suas mães) à geração subsequente (suas filhas). Embora carreguem grande
influência do modo de vida camponês, principalmente com a ligação com a terra e a
obediência às normas da família, apresentam novos arranjos referentes ao trabalho e à
formação de suas próprias famílias.
Além disso, apresentam um enfoque diferente ao pensar acerca de sua comunidade.
São mulheres que saem do mundo de “dentro”, da casa e do feminino e encaram desafios de
trabalhos em outras casas. Lá “fora”, na “rua”, adentram no “mundo dos homens”, aprendem
novas possibilidades de socialização, enfrentam conflitos em vários níveis e retornam à casa;
algumas de modo permanente, outras em caráter temporário. Mesmo as que permanecem
morando “fora”, mantêm ligação afetiva e de solidariedade, memórias e relações que atuam
como o amálgama que as ligam à díade terra-família.
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3.3 NAMOROS E CASAMENTOS: “A GENTE CASA PORQUE NASCE”

Minhas interlocutoras da segunda geração são a ponte que liga o mundo da “casa” ao
mundo da “rua”, trazendo como consequências novas configurações sociais via fluxos de
informação. Elas agora não somente “casam porque nascem para casar com aquele homem”,
são mulheres que podem escolher os homens “fora” da comunidade, inclusive contrariando as
regras internas.

Nas duas últimas gerações, elas casam com quem querem,

independentemente da imposição do meio. Casam se o homem apresenta as qualidades que
elas associam como positivas, quais sejam: ser “companheiro”, “carinhoso”, ou não ser
“aproveitador” ou “namorador”, como ressalta Nemézia.
Nessa comunidade, o grupo dos mais velhos também agia como regulador das relações
matrimoniais. Segundo duas interlocutoras, chegavam a impor casamentos apresentando
homens da comunidade. Esses mais velhos, embora sendo parentes, primos ou tios, tinham
como função social regular as normas internas de conduta. Desse modo, não se permitia, por
exemplo, que uma mulher tivesse seu filho sem um marido. Aquelas que eram contra as
regras impostas e tinham filhos sem casar, sem ter um marido, eram marginalizadas dentro do
grupo, eram tidas como “raparigas”, “prostitutas” ou “mulheres à toa”. Restava então a essas
mulheres poucas opções de convivência social, a saber: sair da comunidade, aceitar o
casamento arranjado pelo grupo ou casar escondendo a criança, assumida por outro homem
que tinha compaixão ou simpatia por ela. Por essa razão, algumas casavam e iam ter os filhos
fora, para “ficar longe das vistas do povo”, voltavam meses depois e a comunidade “fazia
vistas grossas, porque daí já tava casado mesmo”, ou então, o filho era adotado por outro
casal. Em geral, um irmão ou cunhado pegava a criança e criava como sua. Nesses casos, o
filho adotado tinha os direitos de acesso a terra e à herança do mesmo modo que os filhos
naturais.
Porque antigamente não podia ter filho assim não... porque aqui [as pessoas
da Boa Vista] não aceitavam não... Porque era filho de mulher à toa...
Antigamente eles chamavam de mulher à toa [mulher que não tinha marido].
Diziam que eu era o que: rapariga, que eu era prostituta, mas eu nunca fui,
porque tinha um filho do meu namorado... e que até hoje eu vivo com ele...
aí eu não considero que seja uma prostituta... porque prostituta é aquela que
vai com todo mundo, agora que eu sei que é!...Chegaram uma vez lá em casa
com um primo pra eu casar, eu não aceitei não...” (interlocutora da segunda
geração, 25/02/2014).
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Essas regras eram impostas pelo grupo e seguidas principalmente pelas mulheres da
primeira geração, mas algumas representantes da segunda geração ainda vivenciaram tais
acontecimentos em sua época de meninas. Desse modo, segundo elas, “Casamento por amor?
Não tinha isso não! Tinha uma convivência sadia”. O bom relacionamento acontecia como o
passar do tempo. Também era uma construção social, casava-se com “parente”, também como
prática de manter a terra, assim como acontece em outras sociedades ao longo da história.
No que se refere à época de namoros, os cuidados eram “de pai e mãe”. Nessa
perspectiva, algumas interlocutoras rememoram os períodos de namoro quando os pais
permaneciam na sala vigiando o casal. As regras internas variavam entre as famílias, podia ou
não “pegar na mão”, às vezes podia beijar no rosto.

[Pergunto: com quantos anos a senhora começou a namorar? E como era
esse namoro?]. Com 13, 14 anos, já chegava perto... [Pergunto: e o primeiro
beijo?] Com 18 anos, até os 18 não tinha beijado. Não, não... e se a pessoa
assim arranjava um namorado, tinha que ser em casa, pai não queria que a
gente saísse assim pra conversar... Lá em casa tinha uma calçada, pai não
queria nem que a gente sentasse no lado de fora... [risadas]. Não, não, não...
era difícil, mulher... Na minha época, o rapaz pra conversar com uma moça e
pegar na mão dela passava um tempão conversando, não sabe? Pra poder
pegar na mão!... Quanto mais pra beijar... [risadas]... Era... Na minha época
era assim... Demorava muito pra chegar perto” (Dona Damiana, entrevista na
cozinha da casa dela em 27/02/2014).
[Pergunto: sobre namorar e o que podia na sua época? Era diferente na epoca
de sua mãe?] Já no meu tempo de adolescência, já era no beijo e no abraço...
Agora que era escondido... [Pergunto: hum, bem avançado, então?] [risos]
Era... no [tempo] de mãe, não! Olhe lá se pegasse na mão e mesmo assim
ainda pegava escondido, que eu sei que pegava... E no tempo da gente já era
mais avançado, só que escondido, porque a gente não podia, sabe?...
[Pergunto: esses momentos eram onde? Nas festas?] Era mais na escola, na
saída... Não, nas festas, não... Porque se fosse nas festas, o povo via... Não
era pra ninguém saber, com medo de dizer aos pais... Aí como nos caminhos
da escola só era a gente... Aí a gente aproveitava... Chegava até a brigar uma
com a outra por causa daquelas paqueras, que não era pras outra chegar
perto, homi... Aí era uma brigaiada [risadas]... eu briguei só uma vez, não
cheguei a me agarrar não... só de boca. Foi uma vez só... Porque eu não
gostava muito de confusão não, até hoje não gosto... (Elza, entrevista na
cozinha da casa dela em 26/02/2014)

Outras já relatam o medo que as avós incutiam nas moças, inculcando nelas o cuidado
com o homem para não engravidar. Era uma época em que já se podia “beijar na boca”, mas
não como hoje. Ademais, era hábito entre os mais velhos não conversarem com os mais
novos, principalmente sobre assuntos relativos à sexualidade: primeira menstruação, relações
sexuais, contracepção. Por isso, as mulheres de todas as gerações relatam essa falta de
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diálogo, algo culturalmente imposto que, por ser uma tradição, naturalmente passa de mãe
para filhas e inclusive prejudica o diálogo entre as gerações mais novas. A esse respeito,
Suelma socializa sua experiência de quando moça e apresenta algumas dificuldades que tem
hoje como mãe de quatro mulheres, e de como a criação da avó afeta sua comunicação com
elas nesses assuntos ainda considerados tabus:

[Pergunto: mas como foi o seu namoro mesmo?] Ah, foi com 17 pra 18 anos
mesmo... [Pergunto: e antes vocês já se conversavam?] Conversava... ele
mandava carta pra mim... aí a gente ia só escrevendo... hoje sei lá, eu estou
vendo tudo diferente. A pressão de mãe é tão grande que a gente não
conseguia conversar... eu queria ter uma lógica das coisas que eu fazia, mas
não tinha uma lógica era somente do medo, medo, medo... [Pergunto: ao que
você atribui essa preocupação e esse medo?] Por eu não ter tido pai, ter sido
criada assim pelos meus avós... Ter sido criada completamente sozinha,
quando era mais jovem, minha avó passava pra mim que não podia chegar
perto de homem, e a gente só tinha alguma coisa boa assim com os amigos...
E hoje assim, eu dou essa liberdade para as minhas filhas, eu digo assim:
olha, o mundo aí está pra todo que é de direito... segura a barra aí... eu digo
assim para as minha filhas. Antes não, minha mãe dizia: cuidado! Vai
morrer! [...] vai chegar com a barriga desse tamanho [Faz o gesto com as
mãos simulando um arco com os braços] eu não queria casar com barriga
enorme, com um menino na barriga, e não sabia e não tinha liberdade de
chegar nem perguntar: Ei, como é que se pega uma criança? Como é que
uma criança fica na barriga? Até eu namorando, com meu marido eu tinha
um monte de cuidado... mas ele também, ele é uma pessoa assim, ele me via
tão menina que ele tinha que preservar essas coisas. Então ele também não
falava nada pra mim, ele falava de outras coisas, só de casa, do casamento,
mas não falava tudo, não... [Pergunto: sobre sexo não era conversado?] Não
falava e nem ultrapassava algum limite comigo. [Pergunto: o que era
ultrapassar algum limite na época?] Era namorar no escuro, ficar com um
menino sozinha, como o povo dizia... “Ah, ela tá lá no escurinho”... Ficavam
passando a mão, qualquer coisa assim [de intimidade]... Eu queria uma coisa
séria e a gente namorava, a gente foi conversando, conversando, a gente tava
pra casar e ele tinha casa” (Suelma, entrevista na confeitaria em Parelhas, em
25/02/2014).

Essas normas rígidas, tanto da família quanto do grupo, pretendiam regular os
comportamentos; sobretudo os vizinhos, “o povo”, que também eram da família (mais
extensa), afinal ali “eram todos parentes” e tinham o costume de “cuidar mais da vida dos
outros” do que olhar o que acontecia “dentro de sua própria casa”. E se o pai da família
morresse, “aí que o olho era grande pra cima da gente”, comenta outra interlocutora. O “olho
era grande” para exercer o controle sobre a vida do outro. A esse respeito, dona Chica
comenta que, embora fosse difícil saber o que existia entre um casal, as pessoas ficavam
revoltadas quando acontecia “alguma coisa”, como, por exemplo, uma gravidez sem
casamento, pois tinha a ver com a quebra das normas impostas às mulheres.
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Quando casa ela deixa de ser mocinha pra ser mulher... Vira mulher quando
casa, deixa de ser mocinha quando tem a primeira relação sexual... Se nunca
teve uma relação sexual morre virgem... Palavra do povo daqui: “Ai meu
Deus do céu, aquela nunca casou, ah, morreu virgem! Nunca casou”... Se
tinha algum nome que as pessoas daqui chamavam se soubessem que alguma
mulher tinha tido relação sexual mas não tinha casado? Naquela época era
difícil de descobrir... Era tão coberto! Se acontecesse alguma coisa assim na
comunidade, aí, sei lá, o povo ficava tudo revoltado... Mas hoje em dia não
tem mais isso não, mudou tudo... Era difícil, o povo [as pessoas da
comunidade] ficava dizendo... O povo não gostava... Era uma regra bem
rígida... Antigamente o povo [os filhos] ouvia, [os pais, os mais velhos] era
muito ouvido... não é que nem hoje, hoje o povo não ouve mais não (Dona
Chica, 75 anos, entrevista em 26/02/2014, no Ponto de Cultura).

Esses conflitos eram causados por uma recusa de algumas mulheres em seguir as
normas vigentes causando uma “revolta” nas pessoas mais velhas.

Antigamente, tal

comportamento era tido como desobediência às regras impostas pelo grupo. Atualmente, é
visto como reflexo das influências externas, dos amigos de “fora”, da televisão, do contato
com outros valores que influenciam mais do que a família, é o que justificam algumas mães e
avós.
Na Boa Vista, na época das avós, havia um ditado que conformava a mulher para o
casamento: “a gente casa porque nasce”. Ouvia muito essa resposta quando perguntava acerca
de como eram os namoros e casamentos na época delas. Era uma maneira de justificar o
enlace matrimonial com homens escolhidos por situações diversas, além dos sentimentos de
afeição. Quando perguntadas se estavam “apaixonadas” quando casaram, ou se “tinham
casado por amor” elas respondiam que tinham até namorado com outros, que até gostavam de
outro, mas que não “tinha dado certo” e que então casava com aquele porque não tinham
nascido para casar com quem gostavam de fato. Na época, mesmo gostando, namorando com
o rapaz por mais de um ano ou até ele sendo aprovado pela família, elas diziam que não
casaram com eles pois eram “muito namoradores”.
Toda a vida eu morei na comunidade... Casei com 25 anos... Eu comecei a
namorar com 16 anos e era com “J.” como o povo chamava. Eu passei 09
anos namorando com ele... Depois de muito tempo ele inventou de noivar e
nós noivamos por dois anos... Mais aí ele era muito namorador e eu fui e
acabei o casamento... Eu já tava prontinha pra casar... Me deu uma raiva...
Ele namorava com uma mulher no meu queixo... Aí eu não aguentei não...
Eu me arrumei comprei os meus negócios e fui pra Serra do Cuité que tinha
família nossa... Só faltava o vestido do casamento... foi num lugar chamado
Cachorro... Vim aqui pedir a mamãe pra ir com comadre “A.”, a safra de
algodão de lá era do tempo diferente de colher do algodão daqui... Aí mamãe
disse: “Vá. Porque não vai dar mais pra comprar o seu vestido”. Então foi
quando eu saí e ele ficou aqui namorando com uma moça que era amiga
minha... Ela morava bem pertinho de lá de casa... Aí quando eu cheguei...
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Deus a perdoe e tenha ela no reino dos céus... Aí eu disse: “Comadre „B.‟, se
tu vê „J‟, ele morava pras banda da Cachoeira, se tu vê ele passar pra casa de
(fulana), se for atrás de comadre (fulana) , tu me diz!”... E não é que ele ia
pra lá? Ele depois vinha dormir na casa do meu irmão, que era onde é a casa
de Elza [uma de suas filhas] (Dona Geralda, entrevista em 27/02/2014, na
varanda da casa dela).

Vejo, a partir desse relato, que havia o controle não apenas dos corpos mas também do
comportamento do homem pretendido como esposo e futuro pai de seus filhos. A rede de
solidariedadeera era acionada e a noiva era avisada sobre o comportamento do pretendido.
Este, ao não ser aprovado, teria o noivado desfeito. Mesmo que eles agissem com esperteza,
os “muito espertos” queriam “uma prova” para saber se a mulher ainda era virgem, também
era vigiados, observados e percebidos por aquelas representantes do sexo feminino que não
eram ingênuas nem se deixavam enredar.
Nesse sentido, Nemézia se lembra de um caso acontecido com ela, mas “como não era
boba” e não queria “cuidar de filho sem pai”, sem ver “futuro”, dentro do modelo de família
nuclear, não visualizando segurança no comportamento do namorado, preferiu continuar
solteira, responsável e “dona” de sua vida. Por isso, deixou o pretendente preterido, como ela
mesma comenta que “vai morrer com o gosto dentro”, ou seja, iria permanecer com a
curiosidade acerca de sua condição de pureza, se ainda era ou não “moça”.
Eu queria ficar com ele, mas depois eu não vi futuro nessa pessoa... E eu só
devo satisfação a minha mãe... Na minha família eles não aceitam muito bem
essas coisas, minha família é muito conservadora... Eu também nunca tive
vontade de ser mãe sem um pai, sem alguém do meu lado pra ajudar a criar...
Mas depende muito de cada um... Não acho errado pra quem quer ser... mas
não serve pra mim... ser mãe só por ser, eu acho que ninguém faz nada
enganado, por mais que a gente seja ingênua, não faz... Lá na comunidade
tinha coisa assim, quando você namorava com um rapaz e terminava com
ele, aparecia um outro bem de longe e começava a namorar com você... Aí
ele não confiava mais em você, e queria saber se você ainda era moça... Se a
mulher for besta: aí a abestalhada vai e se entrega... [risadas]... Mas, não sei
se eles queriam casar ou só queriam se divertir comigo... era a tal prova de
amor... falei pra ele: “se você tiver com essa sua intenção você vai morrer
com o gosto dentro... Eu sou uma pessoa que me garanto, se eu simpatizar eu
namoro na hora... se não... nem dou mais bola” (Nemézia, na casa dela em
Parelhas, 26/02/2014).

Também havia mulheres que optaram por não casar. Eram conhecidas como “moça
velha”. Essas mulheres morriam solteiras e virgens, pois não tiveram relações sexuais com
homens. Nemézia corrobora com as informações de outras interlocutoras sobre as imposições
quanto às escolhas matrimoniais dos mais velhos sobre os mais novos.
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Era, moça velha quando não casava, ficava solteira... O casamento aqui na
comunidade? Se gostasse casava, se não gostasse casava também... O
casamento era arrumado pelos pais... caso soubessem que o casal havia
transado... Seja quem fosse independente de um dos dois ser de fora...
Quando os pais não queriam, os dois fugiam, mas ia uma pessoa responsável
junto com o casal pra evitar alguma conversa [falar que estavam tendo
relação sexual]... Também tinha muitos casados e que antes já tinham vivido
juntos (Nemézia, na casa dela em Parelhas, 26/02/2014).

Em relação à mulher quanto ao controle sobre o corpo (e a conduta), era o
comportamento dela o mais evidente e, conforme o caso, demandava vigília e punição. Nessa
direção, família, namorado e vizinhança exerciam o controle. Independentemente da
“ingenuidade” (ou da falta de informação sobre assuntos tabus relacionados com a
sexualidade) das moças da época, cabia à mulher optar por obedecer às regras sociais e
familiares, não podendo, portanto, ceder a tal “a prova de amor”.
Se os homens tinham seu comportamento vigiado pelas mulheres da rede de
relacionamento de suas noivas e namoradas, nesse caso, nas relações de gênero, é o
representante masculino que obtém o poder e o controle sobre os corpos femininos. Restava à
mulher a opção de tomar para si esse controle e saber o melhor modo de administrar suas
opções – ingênua ou “abestalhada”, experiente ou “moça” – para o desfecho da relação:
mantendo-se dentro das normas sociais impostas sob pena que sofrer as sansões, na forma de
marginalização, e a pecha dos rótulos daquela época.
Penso se esses exemplos justificariam os atritos intergeracionais atualmente, pois o
número de mulheres jovens abaixo dos 18 anos com “filhos sem pai” é a principal queixa e o
motivo de preocupação entre as gerações mais velhas. Elza, outra interlocutora que morou em
São Paulo e retornou depois de casada com o atual marido, morou com ele antes de casar, fala
que os jovens hoje “têm muita pressa” e acabam fazendo besteira sem prensar nas
consequências, pois quando a mulher é “boba”, as responsabilidades recaem sobre ela. É ela
quem “se ferra” quando não tem cuidado, por essa razão, ela precisa usar a cabeça e ter
estratégias:
A primeira vez que eu vim namorar, assim mesmo pra valer, quer dizer, não
pra valer, né, ainda era escondido. Mas quando o pai veio vê eu com
namorado eu já tinha 17 anos, estava bem pertinho de 18... Mas mesmo
assim, quase que eu apanho... Porque eu levava Martinho lá pra casa
escondido, aí de lá do terreiro mesmo ele voltava. E às vezes que pai viu, ai
Jesus! Mas foi uma zoada! [Pergunto: chegou a apanhar?] Não, mas quase...
Foi uma falação, mas foi uma falação assim de utilidade, quase que eu
apanho... Eu que reclamei, aí ele não gostou. Porque eu já estava na idade
né, de namorar, e aí ele não gostou porque eu falei isso, aí quis brigar e quis
bater em mim... Mas aí depois ele aquietou-se... Aí pronto, daí em diante eu
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comecei a levar ele pra dentro de casa, daí ele não se importou mais não.
[Pergunto: quanto tempo voce namoraram?] 11anos... [risos] Porque quando
ele foi pra São Paulo, já fazia um tempão sabe, que a gente namorava? Aí ele
foi pra São Paulo e quando chegou lá passou 6 anos, aí depois, nesses 6 anos
foi o tempo que eu comecei a andar pra lá ... Quando a gente começou, foi
morar primeiro junto... passamos um ano morando junto aí depois a gente
casou... eu casei no civil aqui e casei no padre lá. E quando eu casei no
padre, a menina já estava com seis meses já, sabe? Quando eu casei a
menina já estava com seis meses de nascida. Porque primeiro a gente casou
no civil. Aí quando ela nasceu, com seis meses a gente casou no padre.
Ainda levei ela de guarda de honra... [risos] Eu já tinha casado no civil né?”
(Elza, entrevista na cozinha da casa dela em 26/02/2014).

Elza teve outra vivência diferente das suas conterrâneas, pois estava longe dos olhos
do “povo” e, consequentemente, das normas da comunidade. Já namorava fazia algum tempo,
e pôde usar estratégias diversas daquelas que poderia usar se estivesse próxima a sua família.
Quando perguntei sobre o que seus pais falaram sobre morar junto com namorado sem estar
casada ainda, ela conta que seu pai já havia falecido, que tinha conversado sobre o assunto
com sua mãe e que, naquela época, isso já era mais comum na comunidade.
Assim... Teve umas que casaram, teve outras que se juntaram e tão por aí...
nesse tempo já tinha essa história de morar junto... [Pergunto: os pais nao
reclamavam?] O meu [pai] eu não sei, porque quando eu fiz isso ele já tinha
morrido... Agora mãe, eu disse a ela: “Mãe, eu vou me juntar, depois eu
caso”, aí ela não disse nada. Já tava todo mundo fazendo isso, já era comum.
Agora pai eu não sei, porque ele era meio duro... eu não sei se teria coragem
de fazer se ele ainda fosse vivo, porque mãe era melhor do que pai. Aí dele
eu não posso falar... [Pergunto: quando ele morreu?] Eu tinha uns 18 anos...
mais ou menos isso... (Elza, entrevista na cozinha da casa dela em
26/02/2014).

As mulheres da comunidade relatam que não havia diálogo sobre assuntos como
sexualidade – no entanto, as interlocutoras viam isso como importante na construção de suas
identidades, principalmente, para evitar um filho antes de casar. E isso também era importante
para elas saberem sobre o que acontecia em seus corpos. Hoje elas têm acesso a todas as
informações que necessitam, inclusive na escola.
Apesar disso, as conversas sobre assuntos considerados tabus ainda são falados como
se fosse um código, não são abordados de maneira aberta: “...eu também não falava com elas,
não sei se no lugar delas terem vergonha, quem tinha era eu...”. Essa “vergonha”, relatada
pela interlocutora, não é sem razão, são os resquícios de tempos antigos, em que os mais
velhos não conversavam com os mais novos. A mesma lacuna está presente no tratamento das
mães com relação às filhas. Pelo que elas socializaram nas conversas que tiveram comigo,
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“não se falava sobre assuntos da intimidade entre os casais”, também ficam envergonhadas
em falar com suas filhas, isso quando falam.
[Pergunto: a senhora falava com elas sobre namoro?] Não, não falava, nem
depois de casada... Logo depois de casada eu logo vim morar aqui... E eu
também não falava com elas, não sei se no lugar delas terem vergonha, quem
tinha era eu, não sabe? Eu não falava não... Assim quando eu via assim que
não dava certo... Eu dizia, mas a decisão era delas... Às vezes a pessoa diz
assim, mas ninguém sabe se é aquilo que ela diz é verdade... [Pergunto: a
senhora dava algum toque, alguma pista sobre relações entre homem e
mulher? Cuidado sobre gravidez?] Dava... Ainda hoje dou muito conselho...
Tem que se cuidar... Pra minha mais velha não, porque ela já é bem
madura... Mas pra mais nova, Ave Maria... Eu digo muito a ela... “Nininha,
você tenha muito cuidado, hoje em dia não é que nem antes... Hoje em dia
tem tanta menina novinha que tem aí com os filhos nos braços”... Aqui
mesmo... A pessoa tá estudando, aí quando [a relação] não dá certo, fica a
pessoa com o filho no braço... Aí pronto, a vida fica parada, não tem mais
como fazer nada... eu digo tudo bem direitinho, não sabe? Eu conversando
assim mais ela, explico como é... Porque a pessoa vendo o caso dos outros se
liga também... Tem uns que ainda se junta um tempo, mas tem outros que
depois [que cansa], não olha nem pra trás... (Dona Damiana, entrevista na
cozinha da casa dela em 27/02/2014).

Hoje a escola assume boa parte desse papel de informar sobre assuntos tabus, porém,
não o bastante para conscientizar as jovens a respeito das funções de contracepção ou
prevenção. Isso promove novos conflitos, pois ao mesmo tempo que elas têm possibilidades
de acesso ao ensino superior via políticas públicas voltadas para os jovens, muitas mulheres,
por conta de uma gravidez não planejada e pela falta de informação, deixam de ter acesso a
esses benefícios. Desse modo, veem seus projetos de vida adiados ou inviabilizados,
dependendo da relação estabelecida entre elas e os companheiros e/ou suas famílias. No caso
de minhas interlocutoras mais jovens, tal situação não ocorreu, pois mesmo com namorados,
elas, apoiadas por suas famílias, têm como objetivo de vida concretizar os seus projetos
individuais. Dona Chica relembra que antigamente nem os professores podiam falar sobre
esses assuntos, ao contrário de hoje:
Nessa época ninguém falava nada sobre isso não... Nem sobre namoro nem
nada. Por que hoje em dia eu vejo assim, professor dizer, explicar pras mães
explicarem pras filhas principalmente quando casa ou quando está perto do
período de menstruação... Mas no meu tempo não tinha nada disso não...
Quando meus pais queriam falar sobre isso... Ninguém ficava por perto
não... E se o professor fosse falar sobre isso... Ave Maria!... Nem professor
podia falar... [ela dá risadas]. E além de tudo tem a televisão aí... A televisão
é pra tudo... Quem diria que eu ia ver essas coisas na televisão? Essas
novelas!... Antigamente não tinha disso não!... [Pergunto: e quando a
senhora está com seus netos, e passa alguma cena que a senhora nunca nem
tinha falado com sua mãe... qualquer cena assim mais picante?]. Eu até saio
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pra não ver... [risadas] A única coisa que eu assisto é jornal, novela eu vejo
uma parte quando está indo pro final [quando está nos últimos capítulos da
trama] (Dona Chica, 75 anos, entrevista em 26/02/2014, no Ponto de
Cultura).

Considerando que a memória e a identidade são valores “disputados em conflitos
sociais e intergrupais” mais especificamente no que se refere à memoria familiar, elas podem
ser fontes de conflitos entre as pessoas. Quando a avó refere-se ao comportamento dos mais
novos, ela pode, por exemplo, estar fazendo menção a uma perda de identidade do grupo.
Antigamente o povo [os filhos] ouvia, [os pais, os mais velhos] era muito
ouvido... não é que nem hoje. Hoje o povo não ouve mais não. (Dona Chica,
75 anos, entrevista em 26/02/2014, no Ponto de Cultura).
A pessoa tá estudando, aí quando [a relação] não dá certo, fica a pessoa com
o filho no braço... Aí pronto, a vida fica parada, não tem mais como fazer
nada... eu digo tudo bem direitinho, não sabe? Eu conversando assim mais
ela, explico como é... Porque a pessoa vendo o caso dos outros se liga
também... (Dona Damiana, entrevista na cozinha da casa dela em
27/02/2014).
E hoje assim, eu dou essa liberdade para as minhas filhas, eu digo assim:
olha o mundo aí, está pra todo que é de direito... segura a barra aí... eu digo
assim para as minha filhas (Suelma, entrevista na confeitaria em Parelhas,
em 25/02/2014).

Nessa perspectiva, o caráter conflitivo dos valores familiares podem ser detectados
nessas narrativas como evidência da reorganização familiar do grupo. Segundo as próprias
interlocutoras, esses novos comportamentos corroboram para a perda da identidade e dos
valores da comunidade de “antigamente”. Esse comportamento está ancorado nas memórias
familiares de “responsabilidade” e “obediência”, quando o “povo” ouvia os pais (e reproduzia
os hábitos), experiências que elas conheceram e vivenciaram.
A memória, bem como o sentimento de identidade nessa continuidade
herdada, constituem um ponto importante na disputa pelos valores
familiares, um ponto focal na vida das pessoas [...] há um preço a ser pago,
em termos de investimento e de risco, na hora da mudança e da
desarrumação da memória e [...] identidades coletivas” (POLLAK, 1992, p.
205).

As identidades coletivas, tal como colocada por Michael Pollak (1992), referem-se aos
investimentos do grupo, que são realizados ao longo do tempo, e são necessários para conferir
aos seus membros um sentimento de unidade, continuidade e coerência. Desse modo, tanto
memória quanto identidade, sendo bem constituídas, instituídas e amarradas, estariam acima
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de questionamentos externos. Nesse caso, no entanto, a unidade do grupo apresenta e
apresentava fragilidades que foram postas em xeque pelas próprias moradoras, visto que antes
mulheres que tinham mais de um filho sem marido, eram por isso, marginalizadas. Hoje são
as jovens das próprias famílias que marginalizavam, as que constantemente desafiam as
normas dos antigos e algumas inclusive criam filhos sem um pai, por exemplo.
Ainda mais agora que o contato com a rua é uma constante: vão às compras nas lojas
de roupas, calçados e móveis, ao mercado e à feira na segunda. Além disso, acompanham os
idosos em bancos ou atendimentos para saúde (hospital, consultas médicas ou dentárias) que
muitas vezes ficam sob sua responsabilidade.
Para as mais jovens, os estudos são a principal causa de aproximação com a rua, uma
vez que a comunidade não tem mais uma escola própria. Assim, esse trânsito em busca de
formação, para além do ensino fundamental, propicia às interlocutoras da terceira geração o
acesso aos bens de consumo e aos novos conhecimentos. Desse modo, as jovens transitam por
uma região de habitação e adquirem novos costumes, que seria uma vida “rurbana”
(CARNEIRO, 1998) – híbrida entre a tradição e costumes rurais, mas com livre acesso às
novas tecnologias como internet, as redes sociais, a televisão a cabo, novos celulares e a
consequente influência global.
Como comentei anteriormente, essa influência nem sempre é vista por mães e avós
como positiva. Seja pelo discurso saudosista do passado difícil em oposição à vida atual, pois
acreditam que “tudo hoje é muito fácil”, seja pelo percentual de mulheres que engravidam
sem uma “estrutura”, sem um marido ou companheiro para dar suporte causando, como
consequência, sua dependência financeira da família.
Se observado pela perspectiva interna, essa preocupação não é sem razão,
considerando o número de jovens entre 15 e 20 anos que engravidam. A esse respeito,
conversando com a filha de dona Chica, que é a atual responsável pelo posto de saúde Mãe
Gaudina, Aldecira, perguntei a ela se haviam dados sobre a primeira gravidez das mulheres na
comunidade e se tinha realmente diminuído a idade com a qual tinham filhos. Ela não sabia
responder ao certo, mas iria aproveitar o levantamento que estavam fazendo na comunidade
para ver a quantidade de meninas que iria receber a vacina na campanha sobre o HPV e me
retornaria. Dias mais tarde ela socializa que:
[...] os dados que temos aqui são que, desde 2000, foram 12 meninas entre
15 e 20 anos que tiveram o primeiro filho. No período de 2003 até 2014
foram 20 mulheres com idade entre 20 e 30 anos a serem mães pela primeira
vez. Agora, na época da minha mãe (dona Chica) – temos registro de que 7
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mulheres tiveram o primeiro filho entre 30 a 40 anos (Aldecira Maria do
Amaral, 48 anos, por telefone, em 28/03/2014).

Diante dessas informações, percebi que seria preciso um levantamento mais
aprofundado dos dados obtidos e uma análise mais específica por período. Essa informação
revela que 60% de mulheres tiveram o primeiro filho entre 15 e 20 anos em comparação com
as de 20 e 30 anos. Elza confirma que as mulheres “na época dela” tinham filhos com mais de
20 anos, e as mulheres que mais tinham filhos, normalmente eram obrigadas a casar, não
podia “fazer besteira”, pois naquela época havia “consequências”.
[Pergunto: Elza, na sua epoca qual era a idade para casar ou ter filhos?] Era
difícil ouvir falar de alguém que tinha filhos, assim com menos de 20 anos.
A não ser que casasse cedo, né? Tinha umas que casava com 16 anos... Às
vezes porque os pais não eram muito a favor, aí elas tinha aquela pressa
danada, às vezes faziam besteira e era obrigada a casar... Nesse tempo
casava!... Hoje em dia que eles... [balança a cabeça negativamente]
[Pergunto: e por que era besteira? sexo é besteira?]... Porque não é besteira?
Porque a pessoa só se ferra [risadas]. Olha, o meu primeiro eu tive com 28,
me segurei até onde pude... depois tive Heloisa (Elza, entrevista na cozinha
da casa dela em 26/02/2014).

Elza teve o primeiro filho com 28 anos, sua mãe teve com 27 e sua filha, hoje com 20
anos, não tem intenção de ter filhos antes de concretizar seu projeto individual. Dona Chica
teve o primeiro filho aos 32 anos e a primeira filha aos 36. Dona Iraci, por sua vez, teve o
primeiro filho aos 21 anos, sua mãe aos 23 e sua filha teve seu primeiro filho aos 20 anos. Já
as filhas de Suelma não têm filhos e pensam na realização profissional como prioridade de
vida. Preta teve o filho mais velho aos 23 anos e sua mãe teve o primeiro aos 24. Entre as
interlocutoras que tiveram filhos, nenhuma teve com menos de 20 anos e, com exceção de
dona Iraci, todas casaram.
Embora nas famílias das entrevistadas existam mulheres que optaram por não casar ou
por assumir seus filhos sozinhas – são exemplos que estão entre as irmãs, tias ou cunhadas –
algumas delas, inclusive, tiveram filhos com menos de 18 anos (que se encaixam nos dados
citados por Aldecira no levantamento feito por ocasião da vacinação de prevenção contra o
HPV ocorrido em março/abril de 2014 destinado a meninas a partir dos 13 anos). Apesar de
não ter conversado com essas mulheres especificamente, por uma questão de recorte e
metodologia, ao longo das conversas, as interlocutoras fazem as analogias e externam suas
preocupações, uma vez que aqueles projetos de vida são interrompidos ou adiados por tempo
indeterminado.
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Mas não é somente a identidade da comunidade que se transforma nesse processo, as
mudanças ocorridas na organização social do grupo se dão ainda por dois outros aspectos, a
saber: a recusa em seguir as normas rígidas impostas pelos mais velhos e o fluxo de
informações que acessam, descortinando outras possibilidades de existência e de estar no
mundo, apreendidas no período de trabalho fora da comunidade.
Quanto às normas locais que regulavam o corpo feminino, impostas ao longo dos
anos, gravadas na memória e no corpo, presentes nas narrativas das interlocutoras, produzem
significados no cotidiano e impõem condutas ou de aceitação ou de negação. Embora ambos
os comportamentos contraponham-se na vida das interlocutoras, os hábitos familiares se
reproduzem nas suas ações. Nesse cenário, existem, por um lado, aquelas que conseguem
burlar as imposições e cortar os vínculos mesmo que parcialmente e modificar tais hábitos
estabelecidos, como apresentei nas biografias.

Por outro lado, há as que continuam na

tradição, fazendo uso dos mesmos comportamentos rígidos de conduta para educar (ou
controlar) as suas filhas. Há ainda uma mulher ou outra que se relaciona com homens de fora,
ou têm filhos, sem, contudo, manter a união (independentemente dos motivos que geram as
separações). Todavia, esses comportamentos são o resultado obtido a partir da reprodução
dos padrões familiares observados.
Outra influência que age sobre suas vidas são os fluxos de informações diversas à sua
realidade social, a que elas têm acesso ao entrar em contato com a “rua”. Isso configura, a
meu ver, a maior aliada que elas têm dessa reconfiguração familiar. Estou falando apenas
acerca das interlocutoras, a partir da experiência que elas trazem, apesar de consistir em uma
pequena mostra daquele universo social em transformação, são o suficiente para servir de
objeto de estudo para o que tento analisar, que seria como esse poder simbólico influencia o
cotidiano das pessoas, visto de modo positivo ou não para as que lá habitam.
Assim, para que as transformações sociais possam ser entendidas com maior
objetividade pelos próprios moradores, seria importante uma participação mais ativa deles nas
ações voltadas para o coletivo. Não descartando, por sua vez, as que necessitam de
interferência das políticas públicas e as que possibilitam estratégias de atuação e melhoria na
qualidade de vida, como o interesse por projetos coletivos, por exemplo. Seria, para tanto,
necessária a promoção de ações que conseguissem a adesão de todas as representações
familiares. É esse o objetivo perseguido por Maria das Graças, que socializa as experiências
vivenciadas no período de seis anos à frente da Associação dos moradores. Essa abordagem
será evidenciada no quarto capítulo.
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Com base nas pesquisas de Ellen Woortmann (1995), a unidade elementar (família
nuclear) espelha-se em uma unidade maior, o “sítio”, que é visto como o território do
conjunto das unidades familiares que são interligadas por laços de parentesco, o qual, como
apresentado anteriormente, é questionado por algumas interlocutoras. Esses questionamentos,
aliados ao fluxo de informação a que estavam expondo-se ao adentrarem no “mundo dos
homens”, promove mudanças que paulatinamente foram se instalando e transformando aquela
organização social. Entretanto, não são apenas essas transformações que caracterizam a
comunidade como zona de conflito, há ali constituído um palco de intrigas e fofocas
(FONSECA, 2004), como foi visto neste capítulo e será visto adiante.
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4 O TRABALHO

Neste capítulo, a proposta é a de pensar as relações de trabalho (que as mulheres
estabelecem ao longo de suas vidas produtivas) dentro e fora da comunidade, considerando a
relação com a terra e a família na qual estão inseridas (WOORTMANN, 1987). Observo
ainda de que maneira essas relações interferem nas vidas das interlocutoras e na constituição
de seus projetos de vida.
Nessa perspectiva, o pensamento camponês mantém ainda hoje suas características
hierarquizantes e patriarcais no que se refere às relações de gênero e geração. Considero esses
pontos como uma forte influência no cotidiano local visto que alguns princípios morais
permanecem fortes das relações familiares das mais idosas. Contudo, essas mesmas
imposições são contestadas pelas mulheres da segunda geração, tanto que na pesquisa de
campo observei alguns exemplos de violação dessas regras, ao me deparar com mulheres mais
novas que agiram de modo totalmente contrário ao que se tentava manter como ordem moral,
como mencionei no capítulo anterior.
Assim sendo, procuro focar a relação das mulheres com o trabalho e as múltiplas
funções que elas vêm desenvolvendo ao longo da vida, fato historicamente já conhecido no
cotidiano de mulheres pobres e principalmente no das mulheres negras no Brasil, desde o
período da colonização. Quanto às mulheres da Boa Vista, são descendentes de uma geração
cujas mães e avós tinham como foco o trabalho doméstico no roçado e na casa. Atualmente,
são as mães e tias representantes da segunda geração, e estão numa situação intermediária
caracterizada pelas mudanças do comportamento das mulheres daquele grupo. Elas escrevem
em suas narrativas que desde 10, 12 anos, tinham vontade de ter o seu próprio dinheiro para
comprar suas “chinelas” ou “vestidos”. A meu ver, naquele período, já esboçavam indícios de
modificação dos hábitos (impostos pela ordem moral) no que se referia à organização interna
do grupo familiar. Inconscientemente, propunham desde aquela época diferentes trajetórias de
vida, quando comparadas com as vidas de suas mães. Mesmo que colaborassem em casa e
continuassem a se preocupar principalmente com suas mães, elas optam pelo trabalho fora da
comunidade (e da terra) não somente pela escassez de terra fértil mas também por não se
identificarem com aquele cotidiano.
Dessa maneira, como meio de sair daquela realidade imposta pela escassez de recursos
materiais ou financeiros, elas procuram alternativas de trabalho. Esse protagonismo vai
propiciar a elas uma ampliação de seus “campos de possibilidades” (VELHO, 1987; 2003).
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Tal agência possibilita, ao longo dos anos, o acesso a novos conhecimentos, bem como ao
“mundo dos bens” (diverso de seu cotidiano), por meio da relação de trabalho nas casas de
família e, posteriormente pela educação, propiciando a si mesmas elaborar seus projetos de
vida. Essas questões estão presentes na vida dessas mulheres que hoje percebem as mudanças
na comunidade inclusive como novas oportunidades de acesso devido às políticas públicas
principalmente nas áreas de educação e saúde.

Nesse sentido, elas podem usufruir de

benefícios como o ingresso nas universidades (com a lei das cotas de acesso ao ensino
superior) e a inserção no mercado de trabalho de modo diferenciado do que ocorria até então,
quando a única alternativa era o trabalho doméstico em “casa de família” (como cuidadoras
de crianças, organizadoras dos serviços de limpeza da casa e das roupas e como cozinheira).
Em relação às estratégias de sobrevivência impostas pela economia, requerem uma
postura diferenciada, visto que os projetos empreendidos na educação promoveram outras
possibilidades profissionais além do trabalho “nas casas de família”. De qualquer forma, o
objetivo das mulheres pesquisadas, ao sair de suas casas na comunidade, também é o de
alcançar autonomia e independência financeira e, nisso, as mulheres jovens da terceira
geração contam com o exemplo das mães e tias e ainda com o apoio de suas famílias na
realização de seus projetos de vida.
Dito isso, analiso, a partir da descrição das narrativas das interlocutoras, as suas
trajetórias individuais nas relações de trabalho. Na primeira parte, o foco está nas memórias
das mulheres da primeira e segunda gerações que realizavam o trabalho em casa e na terra;
depois as narrativas das relações externas à comunidade, nas experiências de trabalho na
“rua”, nas casas de família ou instituições e empresas. O conflito também é aqui manifestado,
ou na relação com suas famílias, ou com suas patroas – numa relação de subalternidade.
Ainda relato como elas emergem dessa situação de subalternas, conquistando seu espaço no
mundo do trabalho como agentes e lideranças locais, responsáveis por colaborar com outros
projetos sociais e individuais.

4.1 RELACÕES COM A TERRA E A CASA

O trabalho na terra (trabalho doméstico da casa ou no roçado próximo à casa) era a
base para a estrutura social e influenciava as práticas cotidianas e as relações familiares
observadas. O trabalho “fora” de casa, seja nos roçados distantes, seja nas casas de família, e
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as experiências advindas dessa prática, permitiram ir além das trocas de serviço na
comunidade. Para além dos trabalhos na terra, a principal característica da segunda geração de
mulheres reside na possibilidade econômica nas relações com a “rua”. Já a terceira geração de
mulheres, como será visto, transita por vias mais acessíveis, tendo seus campos de
possibilidades ampliados por consequência não somente da estrutura social atual, em
constante transformação, mas ainda pelos fluxos de informação aos quais têm acesso via redes
de sociabilização (como, por exemplo, as novas práticas governamentais de inclusão).
A “rua” é uma categoria local que, na concepção dos moradores da Boa Vista, é a
referência ao centro da cidade (de Parelhas). A cidade (Parelhas ou mesmo Natal) também é o
local onde se encontram as melhores oportunidades de emprego e estudo e é onde,
atualmente, os jovens da comunidade, na maioria mulheres, concluem o ensino fundamental e
médio. Aos homens, maridos, irmãos ou filhos das interlocutoras, a alternativa mais
procurada é o trabalho nas cerâmicas locais. Quanto aos motivos que fazem com que algumas
moradoras optem por uma segunda moradia na “rua”, reside na facilidade de acesso e na
segurança (sua e de sua prole). Esses foram os motivos que fizeram com que Nemézia (e seu
sobrinho, uma exceção masculina que trabalha numa empresa de confecção de roupas) e
Suelma (com seus filhos e marido) residissem em Parelhas.
O comércio local é outra forma de levar os morados da Boa Vista até a “rua”, pois é
onde fazem a “feira”. Antigamente era na feirinha que a dona Francisca Benvinda Vieira, a
mãe de dona Chica, vendia coentro. “Minha mãe ia mais comadre Clotildes vender coentro na
feira. Ela ia de pés, ia e voltava. Tinha muita saúde minha mãe...” relembra. Atualmente
existe menos disposição, porém, bem mais praticidade e comodidade. Toda segunda-feira pela
manhã se faz a “feira” e os moradores mandam as compras pelo “carro” – pequeno caminhão
que leva as compras de produtos alimentícios e de primeira necessidade e higiene, inclusive as
realizadas nos mercados locais. Levam as compras na ida e trazem os moradores de “carona”
na volta, inclusive aqueles das comunidades próximas que não possuem condução própria
(um carro ou uma moto).
A esse respeito, a autora Isaura Queiroz (1976) comenta que a economia constituía o
fator mais importante para “„arrancar‟ os sitiantes de seu isolamento” (QUEIROZ, 1976, p.
14). De fato, na época da infância e da juventude das minhas interlocutoras da primeira
geração, nascidas entre os anos de 1927 e 1939, os relatos da rotina de trabalho das mulheres
e crianças são circunscritos ao roçado perto da casa, caracterizado pela produção de consumo
da unidade doméstica. Nos roçados mais distantes, as mulheres que trabalhavam na terra iam
acompanhadas dos homens da família (pais, irmãos e posteriormente maridos), o produto era
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comercializado e a troca de mercadorias visava suprir a família contribuindo com o que era
consumido em casa.
Já o comércio dos produtos era realizado pelos homens. A venda de produtos do
“roçadinho”, como nos casos relatados por Nemézia e Suelma, por exemplo, dava-se na
maioria das vezes “de casa em casa”, num comércio mais informal, que contribuía com as
despesas da casa. Nesse sentido, a mãe de dona Chica e sua comadre eram exceção. Quando
ocorria a ausência do marido, normalmente por falecimento, a mãe deixava os filhos sob os
cuidados dos avós, os quais passavam a chamar de “pais de criação”, que se
responsabilizavam pela família do “finado” e organizavam a divisão sexual do trabalho, e
esses homens, então, passavam a ser a referência masculina para esse grupo doméstico.
As mulheres, depois de casadas, normalmente migravam com os maridos para roçados
em terras de fazendeiros locais, em propriedades próximas às serras do Maracujá e da Rajada,
ou permaneciam na terra e cultivavam seu próprio roçado. Os nomes de fazendeiros mais
citados por dona Quintina, dona Geralda e dona Damiana, nesse período são os de Zé Enéias,
no “Riachão” e de Antônio Adônis24, onde cultivavam algodão. Eram latifundiários poderosos
daquela região, os patrões para os quais os chefes de família na Boa Vista prestavam serviços,
como a plantação e colheita do algodão, a principal economia da época.
Dona Quintina conta que seu pai faleceu cinco anos após o casamento com sua mãe e
que foi criada pelo “irmão do pai”. Sua mãe trabalhava com ele nas fazendas próximas, conta
ela que:
Meu Pai! Já tá com 60 e poucos anos que ela [a mãe] morreu... Olha só, olha
só… Ela só passou casada 05 anos... Ela já tinha casado já velha, daí... Ela
casou-se bem em 1924, por aí assim... E ele morreu em 30 [1930]… Só
deixou dois filhos, quer dizer três filhos [contando] com eu. Eu lembro que
ele [o pai] fazia cerca e trabalho na enxada. Esse tempo de serviço eu não
alcancei não [fala referindo-se ao pai que falecera]… Agora se tivesse sido
meu pai de criação… Ahhh… meu pai de criação... [a expressão do rosto
suaviza, sorri e ela dá um longo suspiro] ele trabalhou em cerca, trabalhou
em roçado, era agricultor…... Ele trabalhou bem uns 15 anos na Cachoeira.
Isso mesmo... Por que tinha a Cachoeira de baixo e a de cima. Ele trabalhou
na Cachoeira de baixo, na fazenda de Antônio Adônis, um ricão daqui do…
[ela balança a cabeça de um lado para o outro esquecida do nome do lugar]
Nas terras do povo de lá... Era... [balança a cabeça afirmativamente como se
tivesse lembrado]. Ele trabalhava em roçado de algodão… na colheita de
feijão e algodão, tudo! Fazia tudo. Esse meu pai de criação era irmão do meu
pai, então, meu pai morreu e nós fiquemos na companhia dele, ele que criou
nós. Uma que ficou com três anos e outro com seis meses… foi ele quem
24

Antônio Adônis dos Santos era um grande latifundiário do município de Parelhas, que tinha possessões nos
Sítios Olho d‟Água Seco e Cachoeira, nas vizinhanças da Serra da Rajada e que faleceu na segunda metade do
século XX (MACEDO, 2010).
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criou, foi nosso pai de criação. Era um homem trabalhador, trabalhava
muito. Trabalhava aqui na partezinha dele e ia direto pra Cachoeira,
trabalhar lá. Ele ainda morou lá uns seis anos trabalhava aqui e ia trabalhar lá
também. Tinha aqui e tinha lá uma roça, trabalhava lá. [Pergunto se a mãe
dela trabalhava com ele] Ave Maria, minha mãe trabalhava no campo,
trabalhava mais ele, mais ele e mais todo mundo. Tinha Adônis, mamãe
trabalhou em cumpadre Marculino25? Fazia um trabalho pra ajudar ele [o
cunhado], ela trabalhou mais em roçado direto. Durante os anos que ele foi
vivo… depois se acabou, ela tomou conta da gente, ficamos morando aqui,
ficamos morando mais um tantinho ali [aponta com a cabeça para uma
região à direita de sua casa] Aí foi o tempo de 23 anos. Lutei 23 anos mais
ela no campo, limpando mato, apanhando feijão, quebrando milho,
apanhando ou limpando algodão, de tudo nós fazia” (Dona Quintina, 87
anos, entrevista em 27/02/2013).

Como descreve dona Quintina, a rotina de trabalho de sua mãe junto ao cunhado era
árdua, eram três filhos para criar. Era uma rotina dura, “pesada” e, segundo a própria
interlocutora, essa ajuda à qual se refere parece diferir do conceito de “ajuda” característica
da divisão sexual do trabalho colocada por Heredia (1979). Era uma tarefa igualmente pesada,
tanto para as mulheres como para os filhos (e filhas), quando estes já se encontravam em
condição física de colaborar, trabalhando na terra, aproveitando o período das colheitas
visando ao consumo doméstico. Eram oportunidades de trabalho desenvolvidas em tarefas
iguais às do pai. Outra atividade que contava com a participação das mulheres na terra eram
aquelas que envolviam a venda da lenha, às vezes eram os filhos homens, mas também as
mulheres estavam envolvidas nessa atividade de corte e comercialização, como comentam
Suelma e dona Geralda :

[Ela e a avó faziam horta de coentro] Eu vendia coentro pra ajudar em
alguma coisa, vendia na vizinhança. Metrava lenha pra vender. Era uma vida
muito dura, muito sofrida [de trabalho]. Nunca fiquei parada, desde
criancinha que eu ajudava. [Pergunto: o que é metrar lenha?] Era assim, os
homens cortavam a lenha, fica aquilo tudo desorganizado, aí nós ia, botava
por metro... Organizamos os pauzinhos, cortava tudinho em metros,
colocamos em metro e amarrava. Como a lenha era vendida em metro, a
gente tinha que saber pra ver quanto a gente tinha, pra que a gente pudesse
vender e apurar, sabe, aquele dinheiro” (Suelma, entrevista em 03/03/2013,
realizada na casa do pai, na Boa Vista).
Tinha um homem que tinha um armazém, papai cortava lenha, Dedé vinha
trazer. Às vezes fazia até três viagens. Daí papai fazia a feira. Neste tempo o
dinheiro não era nada (Dona Geralda, 87 anos, 28/02/2013, casa de Nemézia
em Parelhas).

25

Francisco Macolino, proprietário de terras na região.
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No que concerne às atividades das mulheres que ficavam na casa e que não tinham a
necessidade de ir para o roçado com os maridos, a rotina já era caracterizada por uma
produção que visava propiciar o básico para o consumo, como feijão e frutos, entre outros
gêneros alimentícios. Essas atividades da casa, que não envolviam o comércio com os
homens, mesmo que estivessem ligadas ao consumo da família, não eram consideradas como
trabalho propriamente dito, como explica Beatriz Alásia de Heredia (1979).
Por sua vez, as tarefas que pertenciam ao roçado, quando eram efetuadas por
elementos femininos, perdiam o caráter de trabalho. Por essa razão, ao “descrever o trabalho
no roçado a mulher nunca é incluída”, o que a colocava como coadjuvante no papel doméstico
e, mesmo sendo elas as responsáveis por todas as tarefas propriamente masculinas, elas
estavam subordinadas às decisões e, consequentemente, “à autoridade paterna” (HEREDIA,
1979, p. 81). A ajuda fazia parte das convenções da época, dona Chica conta que mesmo não
gostando de trabalhar na terra ajudava o marido:
Apanhava feijão e algodão com meu marido. Porque quando eu casei eu já
era professora há tempo... Eu ia mas voltava cedo, antes da hora da aula,
começava a aula 01 hora. Eu morava com mãe, mãe ficava em casa, aí eu
chegava, ela esquentava o almoço e eu ia embora dar aula, nunca gostei
dessas coisa não [trabalho no roçado]. Ave Maria aquele era longe, aí eu ia
mais ele... [Pergunto se ainda existe?] Tem mais não. O rocado que a gente
tem agora é pra ali, na estrada... É lá no Gavião. Neste ano que não choveu
não teve nada não... Mas nos anos que chovia, ah, tinha muito feijão, vixe!!
... Eu lembro quando era de manhã bem cedinho, lá pelas 7h da manhã,
chegava com os sacos de feijão (Dona Chica, entrevista realizada no Ponto
de Cultura em 02/03/2013).

O trabalho no roçado é o trabalho do pai, definindo-o assim como masculino, como
também é do homem o papel de atender ao consumo familiar, e igualmente corresponderia a
sua esfera de controle o da venda dos produtos. Nesse cenário, o dever da esposa, a mãe de
família e de todos os membros, era o de contribuir para que a imagem do homem, pai de
família, “seja a que retrate frente ao mundo exterior a própria unidade” (HEREDIA, 1979, p.
87).
Ao se reportarem ao comércio, atividade de responsabilidade do homem da casa, pai,
irmãos e posteriormente os maridos, dona Geralda relembra as idas do pai e do irmão Dedé
até a cidade para negociar a madeira colhida da serra (do Maracujá), que seria comercializada
e negociada por comida.
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[...] no tempo dos Imbú, ia pra Carnaúba (dos Dantas) vender. Vendia de
litro, de taba26. Quando vinha, aí trazia do jeito que era a goela do boi (risos)
trazia com garganta, com tudo... Bofe... trazia com tudo. Só não trazia o
coração, tinha dia que trazia três! Trazia farinha... Tinha tempo que tinha três
burros, tinha tempo que tirava madeira na serra. Trazia em Parelhas para
vender (Dona Geralda, 87 anos, 28/02/2013, casa de Nemézia em Parelhas).

Esse era o ritual conhecido por dona Geralda e pelas demais mulheres do período na
rotina diária. Os filhos homens (e algumas mulheres entre as interlocutoras) atuavam nos
serviços da terra com o pai, o marido ou um tio ou cunhado, “o marido trabalha fora pra
comprar o pão” conta dona Geralda, pois o que era produzido na casa era de consumo das
pessoas da casa. Nesse caso, não havia excedente, as famílias eram numerosas e, por isso, era
necessária uma boa organização interna.
Observa-se que as interlocutoras mais velhas mantinham uma rotina de trabalho que
regia a organização do grupo. Dona Geralda relata vivências de quando era solteira – quando
junto com os irmãos traziam para casa sua colaboração para as despesas, além de aquisições
de primeira necessidade para a família – e ressalta como essa experiência e educação foram
igualmente transmitidas para os seus filhos após a vida de casada.
Aí, os meninos [os irmãos] davam o dinheiro a ele, aí quando era na safra de
algodão, que tinha muito algodão e aí a gente trabalhava por todo canto. Aí
nós, era Ana, comadre Maria, Seim, eu e Santina, aí nós apanhava algodão e
quando era no sábado nós vinha com dinheiro cada uma chegava com o
dinheiro pra dar, ficava só com um pouquinho. Comprava uma chinela, um
vestido, nesse tempo tudo era barato né? Aí quando era no sábado, a gente
chegava e dava o dinheiro pra ele, quando não ia pra uma coisa, ia pra outra.
Se não era coisa pra casa, era de comer. [...] Quem limpava mato mais eu era
Teca... Maria mais Nemézia vivia trabalhando nas casas. Ele [o marido]
trabalhava fora, pra comprar o pão! E eu trabalhava em casa. Eu nem
deixava ele trabalhar. Ele trabalhava assim: quando começava a chuva que
tinha aqueles mato, aí ele ia arranca, arrancava os mato mode eu plantar!”
[plantava para a família comer, nao era pra vender] Ele trabalhava fora, fazia
a feira e eu trabalhava em casa. Aí quando chegava o tempo da colheita, aí
pronto, ele só comprava as coisa que precisava, carne, o que não tinha no
roçado (Dona Geralda, 87 anos, 28/02/2013, casa de Nemézia em Parelhas).

Segundo Klass Woortmann (1987), uma comunidade tipicamente camponesa
apresenta uma organização social que está pautada nos princípios do parentesco. Algumas
categorias do universo camponês brasileiro eram, inclusive, focalizadas como pontos centrais
“para a reconstrução da ética mais geral representada pelo trabalho, pela família e a liberdade
além da comida” (WOORTMANN, 1987, p. 23). Embora fosse uma liberdade vigiada, como
26

Os litros de tábua, de madeira que eram utilizados na época como sistemas de medidas para pesar os
alimentos.
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foi mostrada no capítulo anterior. Para o autor, essas questões estavam agregadas e não se
poderia pensar um ponto sem os outros. Como compartilhar, desse modo, os relatos femininos
sem essa divisão, visto que a nossa intenção é a de pesquisar também, por meio dessas
narrativas, as histórias de família, as relações familiares e os modos de trabalho, com o
objetivo de descobrir em que medida a família influencia os projetos de vida das filhas?
As obrigações tanto na esfera produtiva como na reprodutiva definem o lugar dos
indivíduos na estrutura familiar, lembra Maria José Carneiro (2006). Nessa perspectiva, a
imagem da complementaridade entre marido e esposa é hierarquizada e reforçada pela
simbiose entre família-terra-trabalho. É isso, segundo a autora, que está nítido nos diversos
“grupos sociais de camponesas” (CARNEIRO, 2006, p. 4). Assim sendo, lembro-me das
narrativas de mulheres da segunda geração e começo a tecer a colcha dos retalhos
disponibilizados pelas interlocutoras. Elas começam a não se identificar mais com a rotina
imposta e as normas internas infligidas ao grupo. “Quem limpava mato mais eu era Teca.
Maria mais Nemézia vivia trabalhando nas casas”. De acordo com a narrativa de dona
Geralda, tanto Maria como Nemézia já mostravam esses sinais de não identificação com
aquele cotidiano. Posteriormente, Elza, uma das filhas mais velhas, assume seu desejo de sair
para “comprar” as suas “coisas”:
Eu precisava sair, que era pra eu comprar as minhas coisas, ganhar meu
dinheiro pra comprar minhas coisas, porque meu pai, ai Jesus. Ói, o dinheiro
que pai ganhava era pouca coisa e assim mesmo era pra comprar a feira e
assim o dinheiro que ele ganhava não dava pra comprar assim nem um
chinelo, pra tirar pra comprar pra gente! (Elza, na cozinha da casa dela em
26/02/2013)

Elza reitera o fato de que na época o dinheiro era pouco: “... o dinheiro que pai
ganhava era pouca coisa...”, bem como sua mãe: “Neste tempo o dinheiro não era nada”, fato
que deveria dificultar ainda mais a vida das mulheres na sua inserção do mercado de trabalho
como domésticas, pois ainda hoje é considerado um trabalho que remunera aquém da
demanda cotidiana realizada.
Além disso, chama também a atenção seus cuidados para com a mãe, particularmente
redobrado após o falecimento do pai, a preocupação com os trabalhos da casa (embora esse
cuidado não se manifestasse na relação com trabalho na terra) e o cuidado com a família,
nesse caso, expressa na figura da mãe, que no momento já estava viúva:
O meu cuidado em casa era só fazer as coisas, eu tinha muito cuidado em
mãe, não queria muito que ela fizesse as coisas. Eu fazia tudo, tudo. Assim
daí quando me afastei pra trabalhar fora, eu vinha de final de semana fazer o
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serviço. Deixei quando fui pra SP, não dava mais pra vim né? Aí foi que eu
deixei, mas eu sempre tive o cuidado, de sempre fazer as coisa para ajudar a
ela (Elza, na cozinha da casa dela, em 26/02/2013).

Assim como no interior das famílias, os trabalhos afetivos, o cuidado da casa e com os
irmãos, a preparação da comida, pequenos reparos são desempenhados de imediato sem que
haja despesa ou pagamentos pela ação, também desse modo funcionava a lógica da família
camponesa. Erick Wolf (1976) explica que um dos problemas da vida camponesa consistia
justamente em contrabalançar as exigências do mundo exterior referente às necessidades para
atender a sua família, incrementar a produção e reduzir o consumo.
Margarida Moura (1986), por sua vez, comenta que certas relações são características
do universo das comunidades camponesas. Segundo ela:
Elos longos e assimétricos como os que ligam uma aldeia, a algum lugar
distante, elos próximos e igualitários, como os que caracterizam a troca de
bens ou de trabalho entre camponeses, sempre envolveram o parentesco e os
poderes político e jurídico. Tais interesses é que são capazes de movimentar
economias e sociedades através da criação de princípios de organização,
explicação e submissão dos grupos humanos a rotinas de trabalho e exercício
ritual (MOURA, 1986, p. 12).

O poder político, na figura dos prefeitos ou donos de cartórios e na representação do
poder jurídico andavam lado a lado, era também representado pela figura dos patrões. Ao
final, esses patrões ou políticos locais estendiam as relações de trabalho também para a esfera
do compadrio, os “compadres” – escolhidos para batizar os filhos dos moradores – que eram
também os donos das terras nas quais os homens da comunidade mantinham uma relação de
trabalho. A esse respeito, temos o exemplo do “compadre” Marculino, citado por dona
Quintina quando tratava das terras em que seu “pai de criação” e sua mãe trabalharam. Ainda
hoje essas visitas são frequentes e as relações de socialização próximas.
Durante a pesquisa, eu participei de um “ritual de passagem” do filho mais novo de
uma interlocutora. O batizado da criança teve como padrinhos, além dos parentes “de sangue”
– sua prima e marido – um casal de políticos locais (ele, o secretário de cultura da cidade; e
ela, uma vereadora eleita na ultima eleição de 2012). Esse contato com políticos passa além
dos laços de compadrio, uma vez que suas presenças são constantes desde os tempos de dona
Maria Benvinda, a mãe de dona Chica (Figura 49).
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Figura 54 – Foto de Dona Maria Benvinda de Jesus [mãe de Dona Chica] e o então governador do
RN, Geraldo José da Câmara Ferreira de Melo – sem data

Fonte: Arquivo pessoal de dona Chica

Sendo comumente representado pelo prefeito ou vereadores, mas principalmente pelos
patrões latifundiários e bem relacionados com o poder local, o poder político caracterizava as
relações verticais (WOLF, 1976), ou patronagem, que era o modo mais comum de
relacionamento com as pessoas influentes. E, segundo Cruz (2004 apud CAVIGNAC et al.,
2007) esse tipo de relacionamento acontece na Boa Vista desde os anos 1960, visto que a
comunidade vem recebendo benfeitorias conseguidas graças às alianças feitas localmente.
Essas relações eram dinamizadas pelas redes de sociabilização e solidariedades,
vivenciadas também pelas mulheres, conforme observado nas narrativas compartilhadas das
memórias do tempo em que as mulheres da comunidade cuidavam de mulheres que tinham
filhos na região. Esse era um costume de dona Geralda, e mais tarde de suas filhas Nemézia e
Elza, nas suas experiências de empregos fora da comunidade, em que cuidavam de criança ou
da mãe que recém dava à luz:
Eu saía pra tratar de mulher, não parava em casa. O povo tudo doido pra eu
tratar de mulher de resguardo, naquele tempo quando elas descansava tinha
que botar uma pessoa, que nos outros tempos o resguardo era muito fino...
botava uma pessoa pra tratar, pra cuidar da casa, da criança cuidar de tudo
no mundo... lavava roupa e tudo... Eu ia na Rajada... na Boa Vista dos
Luciano, no Juazeiro... por todo canto... quando elas tavam perto de ganhar,
[a criança], vinha me chamar, pra mode eu tratar (Dona Geralda, em sua casa
na Boa Vista, 27/02/2014).
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Mesmo com as transformações ocorridas na organização social e econômica na região,
as relações de dependência em relação aos vizinhos “brancos” 27 são frequentemente
comentadas pelas mulheres, nas formas de contrato de trabalho, somando-se às relações de
sociabilidade características entre os vizinhos camponeses, além das trocas de bens e serviços.
As atividades agrícolas realizadas hoje na comunidade, segundo Julie Cavignac (2011, p. 124125), “[...] são um pálido reflexo do que se fazia, até os anos 1970: pelos depoimentos dos
nossos interlocutores, aparece claramente que, apesar das dificuldades, o grupo conseguia
manter-se em grande parte graças às atividades agrícolas”.
Fossem os patrões – os donos das terras para os quais trabalham como empregados –
ou, na época de seca, fossem as ações de emergência construindo estradas, barreiras ou
açudes, o objetivo final era o de manter em equilíbrio a economia e garantir a subsistência
familiar. Como exemplo de um desses patrões, temos Antônio Adônis dos Santos, que foi um
grande latifundiário do município de Parelhas. Ele tinha possessões nos Sítios Olho d‟Água
Seco e Cachoeira, nas vizinhanças da Serra da Rajada e faleceu na segunda metade do século
XX (MACEDO, 2010). Muitos dos moradores mais antigos da Boa Vista trabalharam 28 para
Antônio Adônis, como seu Zé de Biu, marido de dona Chica, além dos maridos de dona
Damiana e o de dona Geralda. Este último ia trabalhar inclusive nas chamadas frentes de
emergência no período de seca, quando o trabalho com a plantação ficava difícil. “Eles (os
homens da comunidade que ficavam sem emprego) trabalhavam na rodagem, na construção
de estradas, barreiras e açudes”, relata sua filha Elza, acrescentando que o açude na própria
comunidade foi construído naquele período. Dona Chica confirma essa informação e diz que
teve de dividir espaço de alimentação com alguns dos funcionários do governo na época da
construção do açude, que ficaram sob sua responsabilidade para as refeições.
Só teve um tempo que pai trabalhou fora de casa... foi o tempo de uma seca
muito grande que eles tiveram que se afastar pra trabalhar... É uma
emergência que o pessoal chamava... não sei se você já ouviu falar, que
chama Emergência, no tempo da seca... pois era isso que ele trabalhava. Ele
se afastou só nesse tempo, nesse tempo a gente era pequena... depois [o
trabalho] era só por perto de casa mesmo... nesse tempo o povo chamava
27

Categoria nativa usada para se referir aos vizinhos da Boa Vista “dos Lucianos”, marcador fenotípico de
distinção fronteiriça de terras.
28
Marcos Lanna (1995) apresenta definições importantes quanto aos tipos de trabalho existentes no Nordeste,
especificamente no RN, na relação desses trabalhadores com seus patrões, que eram denominados de “condição
ou foro” (LANNA, 1995, p. 67). Não aprofundo essa discussão neste trabalho, pois, como entrevistei
particularmente as mulheres, elas não tinham informação específica ou não lembravam como era essa relação
estabelecida de fato. Conversando com o secretário de cultura, em 22/09/2013, por ocasião do batizado do filho
de Preta, ele me contou que a relação de trabalho com os moradores da Boa Vista, moradores empregados na
fazendo de seu avô (Antônio Adônis) era como meeiros (produção de meia), ou seja, quando a produção era
dividida em 50% com o patrão.
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rodagem... que hoje é pista, é asfalto essas coisas assim... e depois que
começou a chover... aí, passou pra colheita... Este ano [2012/13], com essa
seca, só não botaram esse serviço pra cá por causa das [empresas de
produção de] cerâmicas. Colheita era só quando chovia né... aí acabava essa
história de serviço de rodagem... era a colheita do algodão, feijão, milho...
quando chovia... E se não fosse isso, era a rodagem... a construção das
estradas... e agora se não fosse do jeito que está essa seca, se não fosse essa
cerâmica, com certeza seria como era do meu tempo. Era... se não fosse a
cerâmica, o povo ia pra qualquer canto... onde tivesse precisando desse
serviço, aí fazia barreira, fazia açude... era... trabalhava nas estradas...
justamente esse açude que tem aí foi feito num período desses, um período
de seca (Elza, na cozinha da casa dela, em 26/02/2013)

Quanto ao fenômeno da seca (Figuras 50 a 53), existe há décadas em muitas regiões
do interior do Nordeste. As causas são várias e passam por questões que incluem o descaso
político com os fenômenos naturais – constituição do solo, clima e localização geográfica.
Figura 55 – Foto de barco no Açude da Boa Vista

Fonte: Centro de Estudos, Documentação e Articulação da Cultura Negra.
Figura 56 – Açude da Boa Vista no inverno em época de chuva por volta de 1989

Fonte: Centro de Estudos, Documentação e Articulação da Cultura Negra.
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Figura 57 – Foto do Açude da Boa Vista em setembro de 2013 totalmente seco

Fonte: Acervo da autora (2013)
Figura 58 – Açude da Boa Vista visto por outro ângulo em setembro de 2013

Fonte: Acervo da autora (2013)

Desse modo, analisar as implicações da seca no contexto local é importante, uma vez
que a região pesquisada sofre diretamente um impacto profundo nas estruturas sociopolítica e
econômica da comunidade e, consequentemente, atua diretamente nos projetos de vida dos
moradores, principal motivo das migrações temporárias ou permanentes. Como mencionei
anteriormente, a agricultura era a atividade mais importante naquela comunidade rural. As
interlocutoras contam que entre as décadas de 1930 e 1960 toda a região da Boa Vista e a
vizinhança tinha outra paisagem. Era uma vegetação “exuberante”, com muitos pés de
“bananeira, mangas, plantações de feijão, mandioca, algodão e melancia”.
Dona Geralda, atualmente com 83 anos, começou a trabalhar no roçado aos 10 anos e
comenta que após a limpeza do terreno ou do roçado, “com dois meses tava roxinho de feijão,
era melancia, era tudo... isso aqui ficava branquinho de algodão”. O roçado era a primeira
referência para as crianças do tempo em que dividiam o dia entre a escola – que na época era
na comunidade da “Cobra”29 – e as tarefas da limpeza do mato, as miudezas como buscar

29

Povoado de Santo Antônio, bairro rural de Parelhas/RN.
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água ou acender o fumo, pois acompanhavam desde muito jovens a dura rotina dos pais, tios e
avós.
Boa parte das interlocutoras da primeira e segunda geração também foi criada pelos
avós, ou tias, que chamam de “mães de criação”, característica das famílias camponesas que
tinham um número alto de descendentes e a força braçal como principal colaboração nas
despesas familiares. Assim, no caso do falecimento de um dos progenitores, era uma situação
recorrente ser cuidado pelo “pai velho”. Dona Quintina, sua irmã e irmão foram criados pelo
“irmão do pai” desde muito novas. Sua mãe ficara viúva cinco anos depois de casada e
trabalhava nas terras de roçado do pai dela, na Cachoeira, deixando os filhos com o “pai de
criação”. Dona Geralda também relata ter sido criada com o avô até seus 15 anos. Sua filha
Nemézia ficou até os 11 anos convivendo com as tias, quando então saiu da casa dos avós
para trabalhar em casa de família. Suelma foi criada pela avó, pois sua mãe, dona Iraci, que
trabalhava no roçado desde os 11 anos, fora trabalhar como empregada doméstica em Natal
por conta de um período de seca, deixando a filha com a mãe.
A esse respeito, Maria José Carneiro (2001) comenta acerca das atividades familiares
de cada integrante. A oferta de emprego urbano e a valorização do estudo como meio de
ascensão social apresentaram efeitos sobre a desvalorização do trabalho agrícola. A autora
explica que aconteceu uma flexibilização do padrão de herança no qual não haveria mais uma
regra a seguir. Desse modo, ficava em casa aquele que tivesse “mais aptidão” para a
agricultura e “menor vocação para os estudos”.
Podemos exemplificar esse fato a partir do que foi citado por dona Geralda ao me
apresentar o número de filhos e as funções que cada um passara a exercer na organização do
grupo doméstico após a morte do pai: é o caso de Dodoca, o filho mais moço e único homem
da casa, esposo de Preta, que, além da perda paterna, incorporada naquele tempo, a “demora
em sair a aposentadoria”, perdera a chance de estudar em Natal sob a tutoria de um professor
da UFRN, que sempre levava os alunos daquela instituição para visitar a comunidade. Dodoca
relembra que: “Ele, o [professor Crispim] queria me levar a todo custo mas mãe não deixou
não... eu até chorei”, comenta lembrando aquele período de estrema dificuldade e carência
financeira:
Eu trabalhava o dia todo porque eu deixei de estudar. Mas no meu tempo é
porque quando meu pai morreu existia assim o aposento [aposentadoria]. A
esposa era quem ficava, certo? Só que naquele tempo custava muito de
chegar. Hoje não, se você se aposenta hoje daqui um mês você está
recebendo. E naquela época não... passou muito tempo pra mode chegar. Aí
eu tive que abandonar os estudos. Eu trabalhava em Parelhas, saía na
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segunda-feira de madrugada, às 4 horas da madrugada eu saía, pra pegar um
ônibus lá aquela paradinha, na pista (Dodoca, esposo de Preta em conversa
informal, na cozinha de sua casa, ao ver as fotos que eu coletara na casa de
sua irmã Nemézia, em 27/02/1014).

Preta concorda com o marido, uma vez que a decisão de ele se manter na cidade para
dar conta do sustento da família influiu de modo invariável em seu futuro profissional:
Dodoca tá trabalhando hoje na cerâmica porque teve que deixar de estudar
com 15, 16 anos pra trabalhar, como o pai dele faleceu. Ele já virou dono de
casa, trabalhava pra sustentar a família. Ele não teve a oportunidade que
Jefferson [o filho mais velo deles] tem (Preta, na cozinha de sua casa em
27/02/ 2014)

Esses depoimentos vêm ao encontro do que define Carneiro (2001) que, de um modo
ideal, ainda é o mais novo quem deve ficar com a responsabilidade financeira, mas essa regra
vem sendo abandonada face aos projetos individuais e às aptidões pessoais; isso abriria de
certa forma espaços de negociação entre os filhos e os pais. No caso de Dodoca, essa
negociação não foi possível. Considerando a época e as dificuldades, inclusive de localidade,
os projetos pessoais de João Batista Fernandes (Dodoca) foram relegados em nome de uma
organização familiar campesina. Provavelmente se ele tivesse um irmão mais velho, seu
projeto não teria sido comprometido, havendo possivelmente certa flexibilidade nas normas
internas. Assim, diante da necessidade de haver um sucessor, outro filho homem teria
assumido tal responsabilidade.
Dentro desse modelo campesino, no caso de invalidez ou morte do pai, ou do seu
sucessor, quando existem outros filhos homens, há sempre um que retorna à casa para dar
continuidade às funções estabelecidas pela família. Na Boa Vista, é possível citar outros
exemplos a partir dos relatos das interlocutoras da primeira geração: no caso de dona
Damiana, o filho não saiu de casa nem constituiu uma família nuclear, visto que assumiu a
responsabilidade do cuidado com a mãe. Esse também é o caso de dona Geralda, já que
Nemézia, uma das filhas mais velhas, que mora em sua casa na “rua” é também a responsável
pela “feira” semanal que leva para a casa da mãe todos os finais de semana, prestando-lhe
assistência e colaborando com os irmãos casados no cuidado com a matriarca.
Na comunidade da Boa Vista, os “mais velhos” não residem na casa dos filhos. São os
filhos que passam a residir na casa dos pais, incluindo ajudá-los, sendo solteiros ou
descasados. Contudo, vejo na comunidade que, embora as relações familiares ainda
apresentem situações hierarquizadas e com forte submissão feminina, “coerentes com um
padrão de reprodução social sustentado na primazia dos interesses familiares” (CARNEIRO,
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2001, p. 41-42), essa situação estaria em transformação, com consequências para as relações
sociais de gênero. Essas relações, a meu ver, encontram-se em mutação em parte também
devido aos fluxos de informação causados pelas constantes migrações femininas (temporárias
ou permanentes) motivadas pela seca, principalmente a partir da década de 1980.
Característica marcante, segundo Ellen Woortmann (1995), a migração diferencia-se
em três tipos: migração temporária 30 , sazonal e definitiva. O mais comum naquela
comunidade era o sazonal – período de relativa vacância 31 agrícola, havia, então um
deslocamento com o propósito de utilizar a força de trabalho que permaneceria ociosa. Isso é
exemplificado por algumas mulheres da Boa Vista quando fazem referência aos períodos de
seca, no qual seus pais ou maridos saíam da comunidade para conseguir empregos nas frentes
de emergências ou na “rodagem”, ou seja, na construção de estradas.
Na migração do tipo definitiva, “fundamental para a reprodução do grupo como um
todo, opostamente ao primeiro tipo” (WOORTMANN, 1995, p. 271), temos o caso dos filhos
que “são „expulsos‟ do sítio, tornando-se assalariados ou pequenos comerciantes, podendo
ainda tornarem-se sitiantes em outros locais” (WOORTMANN, 1995, p. 271), ou que saem
pela necessidade de estudos. No caso da Boa Vista, as famílias saem da terra em busca de
melhor qualidade de vida, indo morar em Parelhas, Natal ou mesmo em São Paulo. Partem em
busca de emprego e lá se instalam em definitivo.
Quanto aos fatores de maior relevância para a migração na Boa Vista, estão os vários
períodos de escassez ocasionado pela seca que excluía a capacidade tanto de produção quanto
de acesso aos bens de consumo. Por essa razão, muitas mulheres da segunda geração também
migraram. Nessa perspectiva, várias das entrevistadas narram que as dificuldades eram
enormes e que hoje são as “cerâmicas locais que ainda mantêm os homens na comunidade”32.
São inegáveis as consequências que os processos migratórios acarretam para a organização
social da Boa Vista, tanto no que refere aos novos hábitos que chegam a cada nova visita
(novidades tecnológicas, influências da globalização, modismos) quanto em relação à

30

De acordo com Woortmann (1995), a migração temporária estava relacionada com os rapazes que iriam se
casar. Seria como um ritual de passagem para provar sua maturidade transformando-se em homem. Assim, seu
sucesso demonstra que é capaz de assumir o papel de pai. Essa situação não foi presenciada ou narrada nas
entrevistas ou conversas cotidianas na comunidade.
31
Condição ou estado do que não se encontra ocupado ou preenchido; vacatura, vagância, vagatura. Ex.: v. de
um cargo. Disponível em: <http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=vac%E2ncia>. Acesso em: 23/06/2013.
32
A maior parte dos depoimentos foi gravada entre fevereiro e março de 2013. Já em final de setembro do
mesmo ano, ao retornar ao campo, as mulheres relataram que o longo período sem chuva já preocupava as
famílias, pois duas cerâmicas já estavam fechadas, causando desemprego. Dois dos trabalhadores de cerâmicas
próximas, maridos das interlocutoras pensavam em migrar para outros locais como Minas Gerais e Goiânia em
busca de novas oportunidades de emprego, fato que sinaliza uma nova estruturação da comunidade e a
consequente diminuição de seus moradores.
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oportunidade de repensar novos projetos sem a obrigatoriedade da reprodução do modelo
familiar.
Dessa forma, as questões de gênero e as porosas relações familiares são atentadas por
Claudia Fonseca (2003), no que se refere a esse período de transformação social na família
camponesa entre as esferas doméstica e pública, o que permitiu que o campo de parentesco
(mais clássico, mais masculino) fosse invadido por pesquisadores de gênero (mulheres, na sua
grande maioria), tornando quase irreconhecível o território em disputa (FONSECA, 2003).
Para a autora,
[...] nas práticas familiares dos euro-americanos (dependendo do país:
diminuição das taxas de casamentos, alta das taxas de divórcios, alta do
número de crianças nascidas fora do casamento, proliferação de unidades
domésticas de três gerações etc.) –, mudanças que levantavam a suspeita de
que “a família” (entendida como conjugal e nuclear) não era – nem no
mundo euro-americano – tão hegemônica como os evolucionistas tinha
imaginado” (FONSECA, 2007, p. 15)

Como define Fonseca, em vez de ser concebida como unidade natural, “célula básica”
de qualquer sociedade e instituição chave para a saúde mental de todo indivíduo, “a família”
passa a ser analisada como uma noção política e científica “historicamente situada”
(FONSECA, 2007, p. 16).
Nessa perspectiva, e entre outras “verdades” que vieram a se impor no pensamento
acadêmico antropológico, segundo a autora, foi que a vida familiar enquanto espaço poroso,
perpassado por forças (flutuações no mercado de emprego, políticas de financiamento da casa
própria, perseguições políticas, leis de nacionalidade...) e relações (como babás, patrões,
autoridades, pais biológicos de filhos adotivos...) estende-se muito além da unidade
doméstica. Aqui, o “contexto” não consta como alguma “entidade fixa que age de forma
abstrata sobre pessoas e instituições particulares „dentro‟ da sociedade” (FONSECA, 2007, p.
30-31), mas sim atuando organicamente e mostrando-se constantemente em mutação.
É possível entender que, embora a Boa Vista esteja circunscrita numa região do Seridó
do RN, suas fronteiras não são mais delimitadas e seus moradores não mais precisam se
“preservar” adotando normas rígidas internas como as uniões endogâmicas como uma das
estratégias de manter a terra. Agora ela está constantemente influenciada por novidades,
fluxos de informações, novas tecnologias e possibilidades como internet ou celulares.
Também está, por assim dizer, amparada nas leis de preservação de terras de
remanescentes de quilombos. A esse respeito, espera-se que se garanta a posse e que isso
possibilite novas reconfigurações sociais, pois não são somente os parentes que chegam em
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momentos específicos para as férias ou para as festividades, mas ainda há as filhas que saem e
retornam, cujas trajetórias e circuitos são constantemente alterados, seja pela mudança de
trabalho, seja pela residência, configurando fronteiras fluidas. Por conseguinte, o acesso e as
oportunidades não são mais restritos como antigamente e, desse modo, o que se observa em
termos de construção de projetos de vida são as multiplicidades dos campos de possibilidade.
Mas, o que se observa de fato acerca dessas mudanças e influências trazidas para a
comunidade? É o que veremos a seguir.

4.2 RELAÇÕES COM A RUA E NAS “CASAS DE FAMÍLIAS”

Com exceção de dona Chica, todas as mulheres da primeira geração (nascidas entre
1927 e 1939) e suas filhas relatam a experiência no roçado. Quanto às nascidas entre as
décadas de 1950 e 1970, todas ajudavam com a terra, e as que não tinham afinidade,
arrumavam estratégias para trabalhar em casa de família, como era o caso de Elza e sua irmã.
Já dona Chica, como já relatado, era professora.
Figura 59 – Alunas de dona Chica Vieira e alunos, na Boa vista, em 21 de novembro de 1957

Fonte: Arquivo de dona Chica, fotografia tirada pelo inspetor de educação municipal. Apesar da pouca
nitidez, o que se observa são as diversidades etárias que compunham a turma, é possível ver crianças
adolescentes e adultos dos dois gêneros.
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Nesse sentido, Nemézia conta que saíra da casa dos avós “à força para trabalhar em
casa de família cuidando de menino”. Chegava para trabalhar como babá, mas acabava por
fazer todo o serviço doméstico, inclusive lavar, passar e cozinhar. Aumentava o serviço, mas
não o salário:
Eu não era boba, mas se dependesse das patroas eu tinha que trabalhar na
casa da mãe num período e depois do almoço, lavava a louça e ia pra casa da
filha. Eu não aceitava isso não, mas sei de muita gente que fazia isso e faz
até hoje (Nemézia, 28/02/2013, em sua casa na cidade de Parelhas).

De acordo com os relatos das interlocutoras, elas enfrentaram situações de exploração
desde muito novas. Comentam que foram trabalhar fora de casa por volta dos 11 anos, sendo
o trabalho necessário tanto para suprir as necessidades de subsistência como para colaborar
com o alimento da casa, adquirir de roupas, bem como para ter certa autonomia ou
independência. Porém, isso não era, do ponto de vista das irmãs Nemézia e Elza, um fator
determinante para permanecerem numa situação de humilhação e exploração. Nesse caso,
relatam situações que enfrentavam nas casas por onde passaram determinadas pela relação de
socialização que estabeleciam com as patroas. Em geral, as situações de conflito existentes
estavam relacionadas com a exploração, sendo elas decisivas para mantê-las ou não na casa.
Aí depois que a gente começou a dizer: “ah, agora eu preciso comprar as
minhas coisas”, agora tá precisando ter que trabalhar... Aí pronto cada qual
foi procurar seu serviço, porque só era um só serviço que tinha... era
trabalhar em casa de família... Cada qual procurou seu serviço e foi, aí
acabou a brincadeira... Eu comecei com mais ou menos 15 anos que eu
comecei a trabalhar sério, sério mesmo... pra tomar conta das casas, com 17
anos eu já fui pra Natal trabalhar lá. Mas assim, a gente ia, trabalhava nas
casas, mas quando não dava certo, podia ser até um dia, no outro a gente já
saía pra ir procurar outro canto, até encontrar um lugar que desse “certo”.
[Pergunto: o que era dar certo?] Porque às vezes a gente chegava numa casa
né que a gente não sabia como era o comportamento das pessoas, sabe, os
dono de casa...Aí às vezes quando chegava lá eles começava a querer
maltratar, mandar muito e querer que as pessoa fizesse as coisas nas carreira
sem poder. Ou então às vezes reclamava muito, ou dizia que o que a pessoa
tava fazendo não prestava! Aí nisso, a gente se zangava, aí saía. Porque se
fosse ficar, ia acabar brigando, não é não? E a gente não tem natureza pra
ficar aceitando essas coisas. Aí era onde a gente saía e procurava... mas eu
graças a Deus nesse meu tempo que eu trabalhei assim em casa de família,
só teve umas duas casa que eu não fiquei muito tempo (Elza, na cozinha da
casa dela, em 26/02/2013)

Pelo relato, o ponto de conflito para ela consistia na questão do desrespeito com o
trabalho realizado, pelos “maus tratos” e pela falta de consideração que alguns empregadores
demonstravam. Assim, para Elza, esses eram motivos suficientes para fazê-la procurar “outro
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canto” para ela, ou seja, um lugar em que ela pudesse se adaptar àquela relação de trabalho.
Nessa perspectiva, a vivência adquirida e o exemplo de sua irmã mais velha foram-lhe dando
possibilidades de escolha e a aquisição de uma agência, ter voz e força para a tomada de
decisões de como sair daquela situação à procura de novas opções que “dessem certo”.
Para quem cresceu numa realidade de escassez e vida dura, essas lembranças não eram
positivas, “da infância só lembro as dificuldades” da lida na terra, Nemézia ainda ressalta os
maus tratos dos patrões, do tempo trabalhado em Parelhas, antes de mudar-se para Natal onde
ficou por 23 anos, lembrança que é muito forte e negativa:
Aqui foi uma... [balança a cabeça negativamente] Quando eu digo que não
tive adolescência, tava trabalhando em Parelhas, era uma escravidão...
Trabalhar sem saber pra quem... Perdi tempo demais! E ainda quando saía
[da casa] só tinha má fama. Lembro que trabalhei para uma mulher que não
valia nada, mandava limpar um galinheiro todo dia, de madrugada, eu ficava
toda suja pra limpar aquilo.. e ela tinha um cachorro brabo, eu morria de
medo porque pra passar por ele eu passava me arrastando pelas paredes. Ela
dava aula de costura até tarde da noite e eu dormia no mesmo canto onde
ficavam as máquinas. Ia dormir tarde, pois tinha que esperar a última aluna
sair, empurrar as máquinas num canto e dormia no chão. Ela me chamava às
5 da manhã. Nessa época eu tinha 13, 14 anos. Ela era uma megera, aí eu
falei que ia embora, ela falou que eu não ia e que não ia me pagar. Eu
inventei que meu pai tinha mandado que era pra eu ir pra casa. Mandei
recado pro meu pai por um primo avisando em casa que eu ia voltar. Meu
pai era assim, ele dizia, “se for pra passar fome, venha passar em casa”
(Nemézia, 28/02/2013, em sua casa na cidade de Parelhas)

Essas situações parecem ter dado a elas coragem para transpor obstáculos e, no caso
das que se aventuraram em Natal, essa força encontrou respaldo na necessidade de procurar
melhores alternativas, como no caso de Nemézia, que demonstra satisfação pelos desafios
vencidos na cidade.
Em Natal tinha muita coisa boa, eu trabalhava, me divertia, tinha meus
amigos, meu salário, fui reconhecida pelas pessoas. E que eu não era uma
pessoa fraca [profissionalmente falando]. Até hoje eu sou reconhecida. Eu
estudei, porque aqui eu só fiz até a sétima serie, mas não terminei. Desde
pequena eu queria trabalhar e ser dona do meu dinheiro. Meu trabalho ficou
mais maneiro de 12 anos pra cá. Eu comecei a fazer curso, depois me
botaram pra gerenciar uma turma... eu saí daqui “sem eira nem beira”. Eu
fiquei 3 anos sem trabalhar... Eu cheguei em Natal com 18, 19 anos. O meu
melhor tempo foi lá mesmo [sorri] (Nemézia, 28/02/2013, em sua casa na
cidade de Parelhas).

Já no caso de Suelma, a experiência de trabalho e de amizade com seus empregadores
foi de apoio e solidariedade, estabelecidos ao longo das experiências compartilhadas e pela
convivência desenvolvida com suas patroas. Para Suelma, trabalhar e morar em Natal só foi
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possível por ela “ter muita sorte” com as pessoas para as quais trabalhou e que suas patroas
foram uma constante fonte de incentivo e recuperação de sua autoestima. Elas tinham
confiança em sua capacidade profissional, mesmo ela tendo “apenas 15 anos”, deixando sob
sua responsabilidade casa e filhos. Também eram pessoas esclarecidas quanto às situações
sociais e às possíveis ocorrências de discriminação que ela poderia enfrentar: “Graças a Deus
que eu bati na porta de uma pessoa que não tinha preconceito, eu bati na porta de uma pessoa
que dizia não ao preconceito”.
Eu fui pra Natal com 15 anos... fui trabalhar na casa de uma mulher que
trabalhava no aeroporto, ela morava só com o filho, ela chamou para que eu
tomasse toda a responsabilidade da casa dela. Ela vivia pro mundo, eu que
cuidava da casa dela, eu trabalhei lá dois anos. Mas não continuei porque ela
foi transferida e eu não queria ir mais longe de Natal” (Suelma, entrevista
em 03/03/2013, realizada na casa do pai, na Boa Vista).

Para todas as interlocutoras que saíam de casa para trabalhar em outras cidades,
principalmente em Natal, a pior situação a ser enfrentada era o racismo, a discriminação
determinada pela pigmentação da pele. Não tinham como combater o racismo que ora lhes
negava os direitos de um salário mais digno e carteira assinada, ora lhes impedia o acesso ao
trânsito nos locais públicos.
Suelma comenta que por duas vezes ela havia sido barrada por seguranças quando
trabalhava em Natal. A primeira foi no Nordestão 33 , quando fora com sua patroa fazer
compras, e o segurança a chamou para que deixasse a pequena bolsa no guarda-volumes. Na
ocasião, foi preciso a intervenção da patroa que ameaçava denunciá-lo “porque aquele não era
um procedimento normal” e que estava agindo aquela forma “por ela ser negra”, que ele devia
mudar a postura e que a deixasse entrar no mercado. Nessa época, Suelma tinha uns 15 anos.
Numa outra ocasião, em outro emprego a cena se deu em uma festa na qual ela havia entrado
com a patroa e seu filho. Suelma, depois de um tempo, saíra para passear com a criança em
frente ao prédio. Na volta, o guarda além de não deixá-la entrar também “não quis acreditar”
que ela estava na festa. Somente mais tarde, quando a patroa percebeu sua demora, veio
verificar o ocorrido e, segundo Suelma,
[...] ela ficou muito brava com ele, disse que eu não era empregada dela, era
a secretária e que eu ia entrar e sair a hora que eu quisesse e ela queria ver
ele falar alguma coisa” (Suelma, 03/03/2012, na casa do pai de criação/avô).
33

O Nordestão – uma empresa potiguar de Leôncio Etelvino de Medeiros, agricultor e comerciante que, em 1958
saiu da cidade de Cruzeta, na região Seridó do Rio Grande do Norte, para estabelecer-se em Natal. Com oito
lojas distribuídas pela cidade e aproximadamente 3.200 funcionários, treinados e capacitados para atender bem o
cliente. Disponível em < http://www.nordestao.com.br/o-nordestao >. Acesso em: 23 Jun. 2013.
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Pelas razões mencionadas e a relação estabelecida com sua patroa propiciou a ela
fortalecer a autoestima, uma vez que essas situações de discriminação, por um lado, afetam o
sujeito, interferindo na construção, inclusive de sua autoimagem. Por outro lado, também
marca a relação vertical, de dependência da patroa para lhe dar suporte e fortalecê-la,
emponderando-a e restabelecendo a confiança em si mesma.
E ela me incentivava: “Você é uma negra bonita! eu vou fazer isso,
[comprava uma roupa]... você vai ficar mais bonita ainda”... A gente se dava
muito bem, ela era uma galegona alta e o marido dela chamava a gente de
“black and White”[comenta sorrindo pela lembrança]. E eu ficava com
aquela vontade de ir no shopping e comprar uma roupa bonita. Ir também
pro cabelereiro, comprar uma chinela que eu gostava, porque as roupas que a
gente usava era sempre daquelas roupinhas bem simples (Suelma, entrevista
em 03/03/2013, realizada na casa do pai, na Boa Vista).

Ao observar as situações narradas por ela, verificamos exemplos de agressão moral,
uma vez que nos dois momentos fora julgada a partir do conceito de dois homens quanto a
sua cor. Nas situações citadas, esses profissionais – embora fossem empregados
representantes de uma instituição (um supermercado e um condomínio) e que supostamente
deveriam ter passado por uma capacitação mínima de formação para o atendimento ao público
e o respeito à diversidade – agiram de modo inaceitável e, não fosse a atuação de sua
“patroa”, ela teria sido impedida (ou proibida, como no caso do condomínio) de exercitar seu
direito de ir e vir simplesmente por ser negra.
Torna-se, assim, inevitável uma reflexão acerca das situações pelas quais passam essas
interlocutoras no que tange às situações de estigma e racismo, dentro do contexto que venho
pesquisando (mulheres e negras de uma comunidade quilombola na região do Seridó,
igualmente racista e discriminador). Ser mulher e negra já são pontos de discussão em virtude
da realidade cotidiana, que inflige exclusão, marginalização e discriminação agravadas pelas
relações de gênero e subordinação. No caso de Suelma, os dois homens eram empregados
hierarquicamente da base da pirâmide social, em postos similares ao de um trabalhador
doméstico, salvo diferenças óbvias, mas o fato de se verem diante de uma mulher jovem e
negra colaborou para o contexto de hierarquização e poder masculino, posto em xeque pelo
poder social, representado pela mulher, classe média e branca.
Para Avtar Brah (2006), o significado de ser mulher – “biológica, social, cultural e
psiquicamente – é considerado uma variável histórica” (BRAH, 2006, p. 343). Além disso,
era uma linha do feminismo que se distanciava da suposta ênfase feminista “radical”, por
considerar as relações de poder entre os sexos como um determinante quase exclusivo da
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subordinação das mulheres. Porém, na década de 1990, o debate se modificou totalmente, e
essas “tipologias” agora adquirem um interesse “histórico”.
Convém lembrar que, até recentemente, perspectivas feministas ocidentais,
como um todo, deram pouca atenção aos processos de racialização do
gênero, classe e sexualidade. Processos de racialização são, é claro,
historicamente específicos, e diferentes grupos foram racializados de
maneira diferente em circunstâncias variadas, e na base de diferentes
significantes de “diferença”. Cada racismo tem uma história particular.
Surgiu no contexto de um conjunto específico de circunstâncias econômicas,
políticas e culturais foram produzido e reproduzido através de mecanismos
específicos e assumiu diferentes formas em diferentes situações [...] (BRAH,
2006, p. 344).

Tais questões eram tão polêmicas que chegaram a abalar as convicções de
feministas34. Quanto ao caso de Suelma, tais situações reportam marcadores de diferenças em
momentos de interação social. Acredito que as situações vivenciadas – e que foram
socializadas comigo – têm gerado, ao longo dos anos de vivência e de experiência
profissional, uma mudança nos modos de pensar e agir dessas interlocutoras que, apesar dos
obstáculos, conseguem transpô-los com a colaboração de um mediador que “diz não ao
preconceito” ou que tem consciência da diversidade e da necessidade do respeito ao “outro”
nas situações de interlocução.
Nas interações sociais no campo profissional, social e com relação aos estudos, elas
têm requerido e conquistado, mesmo que lentamente, outro lugar que não somente o dos
serviços domésticos. Elas vão, então, sendo dotadas por uma agência35 (ORTNER, 2006, p.
52) que as fazem querer valer seus direitos. Ademais, ser estigmatizadas não as impede de
continuarem estudando e procurando profissões outras além das que encontraram como
primeira opção quando saíram de suas casas aos 11 ou 12 anos, inexperientes e sem
capacitação. Desse modo, constroem na luta uma nova identidade.
Segundo Goffman (2004), estigma é o termo usado em referência a um atributo
profundamente depreciativo e, na realidade, é uma linguagem de relações e não de atributos.
Um atributo que estigmatiza alguém pode confirmar a “normalidade” de outra pessoa,
34

Discussões sobre o feminismo e o racismo muitas vezes se centram na opressão das mulheres negras e não
exploram como o gênero, tanto das mulheres negras como das brancas, é construído a partir da classe e do
racismo. Isso significa que a “posição privilegiada” das mulheres brancas em discursos racializados (mesmo
quando elas compartilham uma posição de classe com mulheres negras) deixa de ser adequadamente teorizada, e
os processos de dominação permanecem invisíveis.
35
Agência, nos termos de Sherry Ortner, tem a ver com intencionalidade que pode “incluir enredos, planos e
esquemas altamente conscientes; metas, objetivos e ideais um pouco mais nebulosos; e, finalmente, desejos,
vontades e necessidades que podem variar de profundamente encobertos bastante conscientes. Em suma,
intencionalidade como conceito quer incluir todas as maneiras como a ação aponta, cognitiva e emocionalmente,
para algum propósito (ORTNER, 2006, p. 51).

140

portanto, ele não é, em si mesmo, nem horroroso nem desonroso, depende no contexto e da
interação social. Nesse sentido, o autor emprega os termos normais 36 e estigmatizados.
Quando eles, digamos os atores em interação social, realmente se encontram na presença
imediata uns dos outros, especialmente quando tentam manter uma conversa, acontece uma
das cenas fundamentais da sociologia porque, em muitos casos, esses momentos serão aqueles
em que ambos os lados enfrentarão diretamente as causas e os efeitos do estigma. Penso que
essa situação aplica-se as várias interações sociais pelas quais passaram essas interlocutoras.
São mulheres da segunda geração que têm sido os “exemplos” nos quais se baseiam suas
filhas e sobrinhas, e colaboram para uma transformação na vida, pelo menos, das jovens
referidas nesta pesquisa.
Seja pela experiência de Suelma quando trabalhava em Natal; seja pelos comentários
de dona Iraci acerca das diferenças de salário entre ela e outra mulher branca que, embora
fazendo tarefas similares, o valor do salário era sempre menor; seja o caso de Nemézia, que
havia trabalhado “tanto tempo sem carteira assinada e sem reconhecimento da sua profissão”,
essas mulheres sofreram forte estigmatização. Esses exemplos são suficientes para comprovar
e, por isso, elas estão além de encarar como “mal entendidos” 37, visto que a violência não é
apenas simbólica, é vivenciada diariamente em seus corpos, por mais sutis que possam
parecer, representados por ora na exploração da força de trabalho e na ação de coerção dos
seguranças.
Diante de situações como essas, o indivíduo estigmatizado pode descobrir que se sente
inseguro em relação à maneira como os “normais”, os outros o identificarão e o receberão
(GOFFMAN, 2004, p. 8). Felizmente elas, as interlocutoras, depararam-se com algumas
pessoas que não apenas não tinham preconceito como ainda diziam “não ao preconceito”,
conforme cometa Suelma.
Como dito anteriormente, percebo, nas narrativas, que elas têm encontrado estratégias
para transpor suas inseguranças e vencer os obstáculos sociais impostos, indo ao encontro da
realização dos objetivos, assim como tem sido feito por outras mulheres negras ao longo da
história do país desde os primórdios da colonização. Assim, apesar das situações que
enfrentam de racismo cotidiano, apresentam conquistas e seguem em frente e de “cabeça
erguida” moldadas pela responsabilidade adquirida nos tempos de trabalho duro no roçado,

36

Irving Goffman considera “„normais‟ aqueles que não se afastam negativamente das expectativas particulares
em questão” (GOFFMAN, 2004, p. 8) .
37
Para saber mais, artigo de Gilberto Velho – Goffman, mal-entendidos e riscos interacionais. RBCS, v. 23, n.
68, outubro/2008.
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sendo exemplos para as mulheres das gerações mais novas que as acompanham nas lutas e nas
vitórias.
A primeira vez que me deparei com isso em sala de aula foi em 2003 quando
fui fazer o curso de auxiliar de enfermagem. Isso me deixou abatida, bem
preocupada, a ponto de dizer assim: “vou desistir de tudo”. Porque o negro
não tem oportunidade e essa foi uma coisa bem difícil. O que eu passei, eu
psicologicamente fiquei muito mal com a atitude da professora no curso. Até
alguns alunos vieram dizer que estavam vendo que ela estava sendo injusta
nas notas. Alguns me ajudaram a passar por esse momento difícil. Durou
mais de nove meses e eu pensei em desistir. Mas depois eu tive ajuda para
denunciar, veio um pessoal de Natal que acompanharam várias atividades e
foi provado que ela estava me discriminando. Aí depois que ela foi mandada
embora ficou muito melhor... E depois eu consegui um trabalho no posto de
saúde no Joazeiro por causa do meu esforço e de pessoas que viam este
esforço... (Suelma, em entrevista na casa de seu pai, em 03/03/2013).

Nessa ocasião, Suelma pôde contar com o suporte psicológico e emocional para
transpor os obstáculos relativos à discriminação rumo à realização de seus projetos de vida.
Foram apoios importantes de pessoas próximas, colegas de sala ou patroas que tinham outro
entendimento de mundo.
Isso significa que a “posição privilegiada” das mulheres brancas em discursos
racializados (mesmo quando elas compartilham uma posição de classe com as mulheres
negras) deixa de ser adequadamente teorizada e os processos de dominação permanecem.
Nesse sentido, Elza relata situações nas quais tinha de estar atenta para os “abusos” que
permeiam as relações entre patroas, atitudes que se revelam nas explorações costumeiras
típicas do passado colonial e das relações de poder:
[...] Mas eu graças a Deus nesse meu tempo que eu trabalhei assim em casa
de família, só teve umas duas casas que eu não fiquei muito tempo, foi numa
casa daquele pessoal de Chiquinho Assis e... Numa casa de uma mulher que
mora ali no Juazeiro, mas no restante, até hoje, as minhas patroas quando a
gente se encontra, é se abraçando no meio da rua. Porque essas foram boas,
eu trabalhei em muitas, mas só essas duas que não se deu... Porque era
chato... Mas nos outros, tudo foi bom pra mim. Não tenho do que reclamar ...
[Pergunto: o que tinha de bacana nesse período?] Menino, [sorri] era,
cuidava da casa e dos meninos, mas não me chateava não... Queria muito
bem a eles, tudinho e eles também queriam muito bem a mim e com as
patroa também a gente se dava muito bem... E é por isso que eu não me
esqueço... Era bom demais (Elza, na cozinha de sua casa em 26/02/2013)

Elza demonstra que estratégias podem ser pensadas nas situações de interação, nas
relações de trabalho. Ela possui, portanto, uma agência que a faz dona de seu trabalho.
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Para Maria José Carneiro (2001, p. 42): “a unificação dos mercados econômico e
simbólico são decorrentes da maior proximidade entre os modos de vida urbano e rural e da
ampliação das atividades não agrícolas no campo”. Isso estaria produzindo uma mudança no
sistema de referência do mundo rural. A autora questiona o papel da família como “instância
privilegiada de mediação entre o indivíduo e a sociedade” (CARNEIRO, 2001, p. 42). Esse
papel é neutralizado, abrindo, desse modo, espaço para estratégias concorrentes e antagônicas
entre esse indivíduo e a família, fazendo com que isso surta efeitos nas relações sociais de
gênero e na posição da mulher na sociedade rural. Levando em conta o enfraquecimento da
autoridade do patriarca –

decorrente da própria crise do sistema de reprodução e do

estreitamento das relações entre o campo e a cidade –, abrem-se, dessa forma, novos espaços
para a socialização feminina.
Assim, continua a autora, a busca por novas possibilidades de trabalho na cidade
seria uma tendência que vem se confirmando em várias regiões do país, gerando uma crise de
sucessão na agricultura familiar. “Para as moças, a vida na lavoura se torna cada vez menos
atraente quando se vislumbra a reprodução do papel da esposa tradicional” (CARNEIRO,
2001, p. 42). As influências desse novo tipo comportamento vão desde o casamento ao
trabalho fora de casa, bem como à compreensão de conjugalidade que se diferencia a partir da
geração intermediária, das relações de gênero nas dinâmicas interacionais e das tensões
decorrentes disso nas relações familiares e profissionais (LINS DE BARROS, 2008).
Dessarte, seria possível observar as mudanças na estrutura social da Boa Vista, as
quais podem ser identificadas, tipicamente, na modificação dos comportamentos femininos
por meio da “tomada” do poder, da possibilidade de agência, do empoderamento na atuação
do campo político. São as novas possibilidades de configuração familiar, em que a mulher é a
chefe de família ou mora sozinha, sem a preocupação de arranjar um parceiro por obrigação
ou imposição familiar ou social, sem ter a posição marginalizada dentro do próprio grupo
doméstico.
Porém, se elas não mais se preocupam com a questão das configurações familiares
atuais, o mesmo procedimento não se pode afirmar quando o assunto se refere à afetividade
entre os membros dos grupos domésticos. A preocupação que elas têm com sua família (pai,
mãe, filhos) é um fator que atua diretamente na vida das mulheres que avaliam seus campos
de possibilidade, sua capacitação profissional e a sua formação acadêmica. Elas levam, então,
em consideração a proximidade com a “comunidade” (leia-se com o grupo doméstico),
desinteressando-se por instituições de nível superior mais distantes, mudando, inclusive, os
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cursos que inicialmente lhes havia despertado o interesse, o que pode caracterizar a influência
do grupo familiar na concepção de projetos de vida para as jovens da terceira geração.
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5 PROJETOS – IDENTIDADES, LIDERANÇAS, POLÍTICAS E JUVENTUDES NA
COMUNIDADE

Neste último capítulo proponho a análise das histórias de vida de mulheres de diversas
idades, observando suas concepções de projetos a partir da problemática mais ampla de
indivíduo e sociedade, numa tentativa de compreender o interior do domínio das ideologias
individualistas e seus campos de possibilidade (VELHO, 1987; 1994). Meu interesse foi o de
investigar influências, contextos, condições ou concepções de projetos a partir dos cotidianos
e dos discursos femininos com base em suas trajetórias de vida. Mas, afinal, a que está
atrelada essa possibilidade de compor projetos? Nesse cenário, são as múltiplas identidades
assumidas por essas mulheres que afloram ao longo dos anos, forjadas nas convivência com o
outro, nas experiências compartilhadas capazes de dotá-las de resistência. Elas desafiam o
grupo, assumem um papel político na comunidade, promovem políticas, propõem projetos
coletivos e realizam projetos individuais.
Além disso, as mulheres da Boa Vista agregam diversas identidades, as quais estão
atreladas à sua condição quilombola como uma “forma de organização, de luta, de espaço
conquistado e mantido através das gerações” (LEITE, 2000, p. 335). Desse modo, torna-se
importante ter em perspectiva que essa identidade perpassa pela relação simbólica
estabelecida com a terra que, por sua vez, atua subjetivamente na construção de seus projetos
de vida.
São mulheres que, independentemente da idade, são múltiplas e, por isso, possuem
múltiplas identidades ao longo da vida. Nesse sentido, ressalto que “ser jovem” ou “ser velho”
é dado culturalmente, e é também um fenômeno sociocultural. Por conseguinte, há sempre
uma fronteira nebulosa entre as diversas categorias (infância, adolescência, juventude,
maturidade e velhice), fazendo com que as etapas das suas vidas estejam sujeitas a constantes
revisões, definições e interpretações, assim como as próprias mulheres estão sujeitas, a
depender dos desafios que se propõem a vencer. São elas que tecem relações no espaço
“privado” e no espaço “público”, o que lhes possibilita emergir com o status de
independência.
Nesse processo de construção de identidade, a socialização e as relações com
familiares e o universo de parentesco em geral são fundamentais. Nesse caso, a família e o
parentesco constituem um domínio em que a hierarquia é, por definição, estruturante
(VELHO, 2012). Desse modo, relações entre parentes e gerações normalmente são cheias de
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regras e os indivíduos são englobados em unidades maiores, que estabelecem precedentes e
limites, constroem e disciplinam sentimentos e afetos. Nessa perspectiva, é admirável como a
transmissão de valores individuais provoca contradições uma vez que a ênfase no valorindivíduo contrapõe-se à tradicional hierarquia da família nuclear numa dimensão mesmo que
superficial de englobamento38(VELHO, 2012).
A própria família nuclear é, segundo Gilberto Velho (2012), a expressão do
individualismo que, ao mesmo tempo, não se encontra isolada, visto que as redes de
parentesco ocupam parte considerável do universo de relações sociais de indivíduos cujos
meios, classes, estratos e segmentos sociais são os mais variados. Como procurei mostrar nos
capítulos anteriores, as redes de parentesco, a sociabilidade, as relações intergeracionais e as
dinâmicas de gênero foram fundamentais e se mostraram imprescindíveis na elaboração e na
execução dos projetos de vida dessas interlocutoras. A partir da mudança do contexto social
no qual mulheres mais velhas estavam inseridas, produzido, atuando e resistindo como
agentes, elas promovem resultados importantes que influenciam a forma como as jovens
planejam sua vida futura.
Ainda que nos estudos de comunidades camponesas as categorias família, terra e
trabalho sejam categorias nucleares e relacionadas, “não se pensa a terra sem pensar a família
e o trabalho, como não se pensa o trabalho sem pensar a terra e a família” (WOORTMANN,
1990, p. 23). Essa situação inverte-se nos momentos de itinerância ou migração, quando as
mulheres adentram ao “mundo dos homens” e passam a conviver com duas ordens sociais por
assim dizer: uma ordem moral e uma ordem econômica. Como comentei, essa experiência
além das fronteiras agrega mudanças internas nas mulheres e, consequentemente, na própria
comunidade.
Por isso, é preciso ter em mente que hoje a Boa Vista agrega princípios de duas
sociedades, ou ordens sociais, são dois mundos, o rural e o urbano, o que lhes conferem um
caráter “rurbano”, como aponta a pesquisadora Maria José Caneiro (1998), especialmente no
que concerne às jovens que moram na comunidade e estudam ou trabalham em outras
localidades. Desse modo, as mulheres mais novas acabam inseridas num contexto rural que as
vincula de modo estreito a valores e princípios – como honra e hierarquia – típicos da ordem
moral e dos modelos relacionais. Porém, também convivem num mundo oposto. É a ordem
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Trata-se de uma situação de contradição clássica de valores individuais, ligada ao sucesso e à realização
pessoal. Nessa perspectiva, convive com normas e expectativas de submissão e conformismo diante de valores
familiares holísticos. Daí a dimensão dramática do processo que produz com frequência situações de impasse,
acusações e crise (VELHO, 2012).
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econômica, de modelo individual, que está voltada para o mercado, o que é típico das
sociedades “modernas” (WOORTMANN, 1990).
E, nesse sentido, o projeto de vida está relacionado com possibilidades futuras, que é
um “vir a ser”, algo que se pode ajustar, organizar, estruturar e traçar como objetivo para a
realidade dos sujeitos, que altera de modo significativo a ordem social do local,
principalmente no que concerne às jovens da comunidade. Também articula interesses e
desejos pessoais e pode passar a estabelecer objetivamente as relações do indivíduo com o
mundo.
O conceito de projeto de vida de Gilberto Velho (1994, p. 40), formado a partir da
influência de Alfred Schutz (1970-1971) é a “antecipação no futuro dessa trajetória e
biografia, na medida em que busca, através do estabelecimento de objetivos e fins, a
organização dos meios através dos quais esses poderão ser atingidos”. Nesse sentido,
concordo com o autor, uma vez que é preciso verificar a biografia e a trajetória das mulheres
para entender a partir de qual geração e idade as mulheres da comunidade passam a prever seu
futuro, a organizar e traçar objetivos de vida. E é a partir dessa construção individual – que
necessita de uma atitude de protagonismo – que os projetos se constituem e as influências são
percebidas.
Para Gilberto Velho (1987) é a noção de projeto que está relacionada com a
problemática mais ampla de indivíduo e sociedade, e é compreendida no interior do “domínio
das ideologias individualistas”. Nesse processo, a possibilidade da existência de projetos
individuais está vinculada ao modo como se lida com a dúvida entre fragmentação e
totalização em contextos socioculturais específicos. É nesse sentido que Gilberto Velho diz
não existir um projeto individual puro. Ele problematiza a partir daí a relação entre projetos
individuais e os círculos sociais em que o agente se inclui ou participa:
A ideia central é que, primeiramente, reconhece-se não existir um projeto
individual puro. Os projetos são elaborados e construídos em função de
experiências socioculturais, de um código, de vivências e interações
interpretadas [...] o projeto não é um fenômeno puramente interno, subjetivo.
Formula-se e é elaborado dentro de um campo de possibilidades,
circunscrito histórica e culturalmente, tanto em termos da própria noção de
indivíduo como dos temas, prioridades e paradigmas culturais existentes. Há
uma linguagem, um código através dos quais os projetos podem ser
verbalizados com maior ou menor potencial de comunicação (VELHO,
1987, p. 27).

Segundo o autor, para que o projeto possa existir, é necessário expressar-se por meio
de uma linguagem dialógica que vise ao outro, ou seja, ele é potencialmente público e sua
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matéria-prima é cultural e faz sentido em interação com seus contemporâneos. No entanto, os
projetos são dinâmicos, podem mudar, são substituídos e transformam-se: “na medida em que
os atores têm uma biografia, isto é vivem no tempo e na sociedade [...] sujeitos a ação de
outros atores e as mudanças sócio históricas” (VELHO, 1987, p. 27).
Considerando o exposto e para fins desta pesquisa, torna-se importante observar o
contexto atual da comunidade; as representações identitárias das quais fazem uso e em quais
situações; as relações políticas dentro e fora da Boa Vista; como é definida a categoria
“jovem” para as interlocutoras; como é construída essa identidade juvenil quilombola. Dessa
maneira, será possível depreender quais as possibilidades apresentadas por essas jovens 39
moradoras de terras quilombolas acerca de seus objetivos e projetos de vida.
Nesse cenário, algumas entre as interlocutoras exercem (ou exerceram) papéis de
liderança, são exemplos (referência) dentro e fora da comunidade, e mesmo assim elas ainda
enfrentam (ou enfrentaram) situações de conflitos sociopolíticos. Também são aquelas que,
dotadas por uma agência de poder, mudaram suas trajetórias devido a muita resistência
(ORTNER, 2007), como pode ser observado por meio de suas histórias aqui relatadas.
A Boa Vista também é um local privilegiado no que se refere ao trânsito de políticos,
como narram dona Chica e Preta. Esses representantes governamentais, ao visitarem parentes
e eleitores na região, estendem a visita à comunidade “em busca de votos”, como comenta
dona Chica. Algumas vezes essas redes de relacionamento “horizontais” podem implicar em
benefícios para a comunidade, além da reafirmação da identidade coletiva. Podem diferenciar
ainda essa comunidade quilombola no panorama local com ações que oportunizam projetos
que beneficiam os moradores, mesmo que temporariamente, e influenciam a qualidade de
vida de todos (como, por exemplo, se comparada a outras comunidades quilombolas do
estado) distinguindo a Boa Vista das demais.
No dia 22 de Novembro de 2009 foram realizados na comunidade os festejos
do Dia da Consciência Negra. Na reunião, que aconteceu na igreja local, e da
qual participaram políticos locais e estaduais, sancionou-se o projeto de lei
2135/2009, segundo o qual se declara a comunidade de Boa Vista
patrimônio histórico e cultural do município de Parelhas e se institui o Dia
da Consciência Negra como feriado municipal (BÖSCHEMEIER, 2010, p.
208).

39

A categoria jovem aqui descrita tem como referência a discussão apontada por Bourdieu em entrevista a AnneMarie Métailié, publicada em Les Jeunes et le premier emploi, Paris, Association des Ages, 1978. O corte
geracional oficialmente usado para fins de dados populacionais ser jovem compreende a faixa que vai dos 15 aos
29 anos (COSTA, 2006).
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Essa aproximação da comunidade com políticos locais igualmente pode ser observada
nas ocasiões das festas religiosas, o que também oportuniza a implementação de projetos
coletivos, os quais anulam temporariamente os projetos individuais.
Com esse fluxo de pessoas e, consequentemente, de informação, percebe-se o quanto
as mulheres estão inseridas num contexto diversificado e podem acessar suas múltiplas
identidades, mesmo que ainda estejam subordinadas à ordem familiar, como é o caso das
jovens da terceira geração. Elas também querem conquistar sua independência, como
estudantes e (futuras) universitárias ou donas de suas casas ou companheiras, ou esposas ou
mães e, para isso, objetivam ser bem sucedidas nas profissões que pretendem exercer, visando
à realização de seus projetos de vida.

5.1 AUTONOMIA E IDENTIDADE

As mulheres da Boa Vista são ainda as fiéis do Rosário, são chefes de família, donas
de suas casas, assalariadas, (in)dependentes, aposentadas ou em pleno processo produtivo,
compartilham suas estratégias, modos de ser e de estar no mundo. Essas mulheres têm estado
conscientes da conquista da autonomia, visto que está presente em suas narrativas de histórias
vida, quando tratam da experiência de trabalho fora da comunidade, das relações familiares e
das interações sociais.
Na sociedade brasileira, a condição de mulher chefe de família ganha mais visibilidade
a partir da década de 2000, com a “constatação do crescimento acelerado do número de
famílias com esta característica” (NEPUMOCENO, 2012, p. 396), fato que para as mulheres
negras não é novidade, como atesta Bebel Nepomuceno (2012). As transformações familiares
nas últimas décadas apontam uma redução de famílias do tipo casal e um número cada vez
mais significativo de famílias chefiadas por mulheres, além do crescimento de famílias de
uma só pessoa (nos grandes centros urbanos principalmente). A autora aponta que esses novos
arranjos familiares trouxeram visibilidade e legitimidade para uma situação vivenciada há
muito pelas mulheres negras (NEPUMOCENO, 2012).
Nesse sentido, a capacidade de transformação dos agentes é apenas uma dimensão de
como o poder opera nos sistemas sociais. Apesar das adversidades, as mulheres não desistem,
elas resistem. Como exemplo, temos as experiências compartilhas pelas mulheres da Boa
Vista, que apontam que um dos mecanismos de que elas lançam mão para viabilizar seus
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projetos é a resistência. A resistência pode ser traduzida como intenção, propósito e desejo
reformulado como “projetos”, segundo os termos de Sherry Ortner (2007, p. 55). Essa
resistência é entendida por muitos pesquisadores40 como agência de poder, com “capacidade
de afetar coisas” (ORTNER, 2007, p. 56) e está “estreitamente ligada a questões de poder e de
desigualdade” (ORTNER, 2007, p. 57) e também tem a ver com intencionalidade e com o fato
de perseguir projetos (culturalmente definidos) (ORTNER, 2007, p. 58).
Na visão da autora, agência e poder social estão estreitamente relacionados, ligados a
relações de poder e de desigualdade contendo em seu centro as emoções humanas, o que
justifica as questões de agência ser sempre complexas e contraditórias. Sherry Ortner (2007)
defende que projetos e poder seriam “duas „faces‟ que se misturam/transfundem um no outro”
(AHEARN, 2001 apud ORTNER, 2007, p. 68).
Em termos gerais, pode-se dizer que a noção de agência tem dois campos de
significado [...]. Em um campo de significado, “agência” tem a ver com
intencionalidade e com o fato de perseguir projetos (culturalmente
definidos). No outro campo de significado, agência tem a ver com poder,
com o fato de agir no contexto de relações de desigualdade, de assimetria e
de forças sociais. Na realidade, “agência” nunca é meramente um ou outro.
Suas duas “faces” – como (perseguir) “projetos” ou como (o fato de exercer
ou de ser contra) o “poder” – ou se misturam/transfundem um no outro, ou
mantêm sua distinção, mas se entrelaçam em uma relação de tipo Moebius.
Além disso, o poder, em si, é uma faca de dois gumes, operando de cima
para baixo como dominação, e de baixo para cima como resistência
(ORTNER, 2007, p. 58).

Para Sherry Ortner (2007), é útil distinguir agência como a “forma de poder” que
abrange as questões relativas ao empoderamento do sujeito, à dominação de outros e à
resistência à dominação, por exemplo. Seria ainda uma “forma de intenção e de desejo”, como
o fato de perseguir objetivos e de realizar projetos. Segundo a autora, essa distinção é
proveitosa pois, no plano mais simples, trata-se de usos bastante distintos do termo, que
produzem diferentes “campos de significado”, mas que, em separado, é possível ser
examinadas as articulações entre ambos os significados.
Quanto ao tema da chefia feminina, esse assunto não é novo nem no Brasil nem em
outros países. A esse respeito, Klass Woortmann (2002) comenta que, nas camadas mais
pobres da população, a existência de unidades monoparentais com chefia feminina não é algo
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Nesse artigo Sheery Ortner (2007) discute, em especial, os conceitos de agência e poder com base nos
conceitos de Ahearn (2000, 2001a, 2001b); Comaroff (1985, 1987); Comaroff; Comaroff (1991, 1992, 1997,
2001, 2003); Giddens (1979); Sewell (1992), Ortner (1972, 1981, 1996, 1999, 2001, 2003).
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recente. Com relação ao Brasil, nos estudos clássicos, a chamada “matrifocalidade” 41 já era
característica dos padrões familiares de camadas sociais mais pobres. Entretanto, a chefia
feminina de grupos domésticos deixou de ser algo restrito às camadas pobres, ganhando nova
relevância associada ao surgimento de estudos de gênero referidos anteriormente.
É bem possível que boa parte do crescimento de unidades caracterizadas
como monoparentais seja o resultado dessa nova presença ideológica na
classe média. Mudanças na ideologia de gênero tanto favorecem a expansão
de famílias com chefia feminina como conduzem à sua tematização
acadêmica. Por outro lado, com relação às camadas urbanas mais pobres,
onde a matrifocalidade tem estado presente desde há muito, é provável que
tal expansão resulte de transformações na sociedade rural, com o
crescimento de migrações temporárias ou permanentes (WOORTMANN,
2002, p. 2).

Para o autor, é conveniente distinguir a família (entendida como uma ideia-valor) do
grupo doméstico. Este último é elástico e percebido como um agregado de pessoas cuja
composição geralmente varia ao longo de um ciclo evolutivo. Essa distinção é importante,
uma vez que família – como modelo ideológico – pode ser permanente, já o grupo doméstico
pode variar no tempo.
Na Boa Vista, no caso das mais velhas, a mulher viúva segue como a “mãe da
família”, ou seja, continua no controle do consumo da família. A diferenciação é (como em
qualquer grupo camponês) que o grupo doméstico é a unidade de produção e de consumo, o
que constitui uma das especificidades da lógica da economia camponesa. Assim, reúnem-se
na mesma casa o “pai de família” e a “mãe de família”.
Nos casos de viuvez, “existe a separação residencial entre os dois papéis sociais,
possibilitada pelas relações de parentesco e também de compadrio, pois não raro o tio materno
é padrinho de algum de seus sobrinhos” (WOORTMANN, 2002, p. 35), como vemos na Boa
Vista nos exemplos do marido de Preta, filho de dona Geralda e no caso de Jota, irmão de
Preta e filho de dona Damiana. “Com o crescimento dos filhos, o mais velho tende a assumir
o lugar deixado pelo pai” (WOORTMANN, 2002, p. 40).
Com a “migração” temporária das minhas interlocutoras para a cidade,
começaram a surgir um número maior de mães solteiras e grupos domésticos
monoparentais com chefia feminina. Desaparecendo o controle exercido pela
família e pela comunidade, as relações sexuais não maritais, mesmo que não
frequentes, podem conduzir à monoparentalidade. Segundo Woortmann
41

Para dados relativos a Salvador, ver de Landes (1967) e de Pendrell (1968). Mais recentemente, Woortmann
(1975; 1987), Neves (1985) e Scott (1988) trataram do tema. Na verdade, hoje existe um grande número de
pesquisadores que estudam essa temática. Para este trabalho, eu me aterei às concepções e aos estudos indicados
no texto.
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(2002), mulheres chefes de família eram pouco frequentes em áreas rurais,
mas se verifica o maior crescimento relativo dessa condição. Os estudos
sobre o campesinato tradicional revelaram a pequena probabilidade de
mulheres se tornarem chefes, e os dados recentes parecem indicar uma
transformação, e podem sinalizar algo mais denso. Estaria havendo uma
desorganização dos padrões sociais e dos valores hierárquicos nesses grupos
ou então estariam surgindo novas configurações, relativas a processos
migratórios sazonais ou permanentes (WOORTMANN, 2002, p. 53).

Na Boa Vista, nota-se que, nas famílias nucleares42, as mulheres são as donas de suas
casas, as responsáveis pelo cuidado da família e ainda dividem a responsabilidade na
manutenção da prole com seus maridos. Também é característica da comunidade a
matrilocalidade (devido à proximidade da família materna, típica na comunidade, e nos casos
em que o marido não é nascido no local), casos em que a mulher se casa e passa a morar nas
terras da família do marido (e permanecer nele após a morte do cônjuge). Também se
observam os casos de filhas solteiras, sem filhos e chefe de família, que assumem os cuidados
da casa da mãe e dividem a responsabilidade com o irmão. Outra configuração é a da filha
que sem ter mantido um parceiro (marido ou companheiro) procura na casa materna a rede de
solidariedade de modo que possa sair da comunidade para obter o sustento dos filhos.
Klass Woortmann (2002) considera, com base em suas pesquisas, que a maioria das
mulheres inicia sua vida sexual e/ou conjugal por volta dos 16 anos de idade, e que isso
poderia conduzir a uma série de uniões temporárias gerando, por conseguinte, uma série de
díades maternas ou retornos à casa materna. Nesse caso, a instabilidade conjugal, para as
mulheres, teria como sentido a troca de marido ou de companheiro como “uma forma de
garantir sustento para si próprias e para seus filhos, isto é, para a família, tal como definida
por elas” (WOORTMANN, 2002, p. 59).
Esses dados permitem uma abstração probabilística: uma mulher mantém relações
sexuais em idade jovem e provavelmente tem um ou mais filhos. Por algum tempo, ela
permanece na casa de seus pais (ou de sua mãe) formando uma família extensa ou uma “díade
dupla”. Após algum tempo, ela pode encontrar um companheiro e estabelecer sua casa
independente, já a relação conjugal poderá ser duradoura (ou não).
Muito frequentemente, porém, ela não dura muito e segue-se um período de
alternância entre momentos nucleares e momentos sem cônjuge. Pode haver
um retorno estratégico à casa materna, mas muitas mulheres preferem
continuar a viver em suas próprias casas, usando a residência materna apenas
para lá deixar os filhos enquanto trabalham (WOORTMANN, 2002, p. 59).
42

Como exemplo de família nuclear, já citada anteriormente, temos o caso de dona Chica, dona Quintina, Elza,
Preta e Suelma.
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Essa situação, contudo, não foi observada entre as interlocutoras no período da minha
pesquisa na comunidade, embora o número de jovens grávidas seja relevante, segundo os
padrões locais.
Ao atingir a meia-idade, a posição da mulher tende a se estabilizar, seja como esposa
numa família conjugal, seja como chefe de uma díade materna. Mas a esse tempo suas filhas
já começaram a se relacionar com homens, e o ciclo se repete para a geração seguinte. Na
velhice, “a mulher se torna dependente de sua prole, principalmente no que se refere aos
cuidados pessoais e de saúde” (WOORTMANN, 2002, p. 59). Não obstante, é uma
dependência objetiva, ela poderá ser definida como chefe da casa se vive com a filha em sua
própria casa, como é o caso de duas das interlocutoras, que vêm reproduzir essa condução em
sua descendência.
Os estudos relativos ao campesinato também sugerem uma distinção entre
grupo doméstico e família, nem sempre levada em consideração, distinção
essa igualmente sugerida pelos estudos relativos às camadas pobres urbanas,
onde a noção de família pode se restringir à díade materna. Nesse contexto,
pode-se falar de família monoparental mesmo no caso de grupos domésticos
onde existe um casal e filhos. Os dados examinados revelam ainda que
diferentes formas do grupo doméstico refletem não diferentes tipos de
família, mas distintos momentos ao longo de um ciclo de desenvolvimento
do grupo doméstico. A variação na forma (famílias conjugais nucleares,
díades maternas, famílias extensas etc.) não corresponde a diferentes
modelos de organização familiar, mas a momentos alternativos e reversíveis
do mesmo modelo, cujos aspectos mais conspícuos são a instabilidade
conjugal e a matrifocalidade. Temos então que grupos domésticos podem ser
monoparentais em certos momentos de seu ciclo de desenvolvimento; em
outros momentos podem se agregar a outros grupos domésticos
(WOORTMANN, 2002, p. 93).

Essa característica de se agregar a outros grupos domésticos parece ser a prática mais
utilizada, uma vez que as redes de solidariedade são acessadas e a rede de parentesco é
fortemente centrada nas mulheres, tanto para o cuidado com crianças como para o trabalho,
sendo essas ações realizadas geralmente por mulheres parentes entre si. Dessa prática,
também se observam relações de dependência, seja pela ajuda, seja pela impossibilidade de
sustento.
Na Boa Vista, todas as mulheres da primeira geração tiveram acesso à aposentadoria,
delas ou do falecido marido. Mesmo com os rendimentos escassos, se comparado aos gastos
ocasionados pela quantidade de dependentes menores moradores na casa, a isso são acionados
estratégias e programas governamentais como o “Bolsa Família”, o vale gás, entre outros,
visando à manutenção e ao sustento do núcleo. “Meu sonho é poder construir minha casa, era
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mais independência” comenta uma das interlocutoras. Já me inscrevi no “Minha casa minha
vida43”, comenta dona Iraci que mora com a mãe, sua filha e duas netas. Embora a mãe, dona
Quintina, não seja viúva, ela declara estar separada do marido, que mora em outra casa,
construída próxima a sua, no mesmo terreno.
Situação de independência goza dona Damiana, viúva e aposentada, que mora com
dois de seus filhos homens, um deles o responsável pelo cuidado da mãe, pelo roçado e por
outras tarefas tidas como masculinas; assim como dona Chica, casada com seu Zé de Biu, que
mantém uma situação privilegiada como ex-professora e aposentada. Ela é a matriarca da
família que, junto com o marido, reúne “na mesma casa o „pai de família‟ e a „mãe de
família‟” (WOORTMANN, 2002, p. 35).
Quanto às mulheres da segunda geração, já se observam diferenças nas configurações
familiares, sendo elas donas de casa, chefes de família ou não, apresentam uma característica
importante que é a condição de independência adquirida com o trabalho fora de casa. São
exemplos os casos de Suelma, Elza e Nemézia. Conforme citado anteriormente, suas decisões
de sair da comunidade à procura de independência financeira propiciaram o contato com
relações diversas, desde o encontro com situações de preconceito até com a possibilidade de
adquirir bens de consumo e cultura que direta ou indiretamente contribuíram para novas redes
de sociabilidade.
Ao observar os grupos domésticos dessas interlocutoras e aliar as narrativas das
histórias das famílias da Boa Vista, é possível perceber como as configurações familiares,
trajetórias e deslocamentos, configurações espaciais de moradia, a escolha dos cônjuges vai
modificando a organização social, principalmente ao verificar as alianças matrimoniais
realizadas fora do grupo de origem. Nesse cenário, as novas configurações na composição das
famílias e a manutenção com os vínculos de permanência na comunidade transformam-se
ainda mais nessa geração “ponte”.
Além disso, foi importante entender como são concebidos os projetos de vida na
comunidade, por meio da observação das dinâmicas relativas ao trabalho doméstico e às
43

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2009/03/540229-governo-investira-r-34-bilhoes-paraconstruir-1-milhao-de-casas.shtml>, o Minha Casa Minha Vida é um programa habitacional do Governo Federal
do Brasil, anunciado no dia 25 de março de 2009, que consiste no financiamento da habitação. O investimento
do Governo é previsto em R$ 34 bilhões e serão construídas 1 milhão de moradias. A parcela mínima do
financiamento é de R$ 50,001. Para participar do programa, as famílias devem ganhar até R$ 4.650,00. O
Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV foi instituído pela Lei nº 11.977, de 7 de Julho de 20093 e é
constituído por dois programas: Programa Nacional de Habitação Urbana – PNHU, que objetiva promover a
construção ou aquisição de novas unidades habitacionais, ou a requalificação de imóveis urbanos, para famílias
com renda mensal de até R$ 5.000,00. Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR: objetiva construir ou
reformar imóveis de agricultores familiares e trabalhadores rurais cuja renda familiar anual bruta não ultrapasse
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
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itinerâncias comuns no cotidiano feminino da Boa Vista. Nesse caso, itinerâncias são
entendidas como fluxo de pessoas de caráter transitório, e definem as entradas e saídas
provisórias da comunidade, tanto por causa do trabalho quanto para a manutenção das redes
de parentesco (BÖSCHEMEIER, 2010).
Nesse turno, observei até agora as relações das mulheres com o trabalho e as múltiplas
funções que vêm desenvolvendo ao longo da vida, inicialmente, apresentei a geração das avós
com o trabalho no roçado e na casa e sua prole numerosa. Depois, vieram as mães ou tias,
representantes da geração intermediária que sinalizavam uma transição da organização interna
e dos hábitos, casadas ou não, com filhos ou não, que já não sentem nas filhas o peso da
discriminação e das cobranças internas que algumas representantes sentiram em sua época de
juventude. Isso se dá pelas possibilidades produtivas da atualidade, pelo interesse renovado
com os estudos, que geram reconfigurações nas relações familiares e casamentos,
diferentemente do que se tinha observado na primeira geração.

5.2 AS LIDERANÇAS E OS CONFLITOS NA GESTÃO

As identidades femininas, como já dito, são múltiplas. São esposas, mães, avós,
profissionais, e ainda participantes da irmandade do Rosário e devotas da santa padroeira
Nossa Senhora do Rosário. Graças às suas mobilizações, conseguiram estabelecer e manter
redes de solidariedade com representantes do poder público, o que resultou em benefícios e
outras obras, cujo resultado foi um melhoria na qualidade de vida da população local.
Apesar dos problemas ligados à falta de infraestrutura e à ausência, durante
décadas, de políticas públicas voltadas para a população quilombola ao
longo dos anos, e graças à mobilização das suas lideranças comunitárias, a
comunidade conseguiu manter laços com autoridades locais, trazendo
benefícios e construindo pequenas obras. A mobilização e a atuação das
lideranças femininas possibilitaram o desenvolvimento de projetos de
melhoria das condições de vida, no que diz respeito ao acesso à educação, à
saúde e ao emprego (CAVIGNAC et al., 2007, p. 170).

Entre essas representantes, destaco dona Chica e Preta, mulheres cujo status as
diferencia das demais moradoras da comunidade, consistindo em forte referência dentro e fora
da Boa Vista. Nesse sentido, ambas exerceram e exercem funções políticas que vêm
propiciando ao local um caráter diferencial. Casadas com homens também conhecidos por

155

serem lideranças locais e estarem diretamente ligados à Irmandade do Rosário e à Dança do
Espontão, Seu Zé de Biu e Dodoca, respectivamente, levam à frente esse estatuto cultural e
religioso de performance religiosa cerimonial.
Dona Chica, ou melhor, Francisca Benvinda Vieira do Amaral, casada com Zé de
Biu, foi a primeira professora da Boa Vista. Sempre morou na comunidade e era a responsável
pela recepção de personalidades ilustres em momentos cerimoniais na comunidade. A escola
foi criada em 1958 para atender aquele público, porém não funciona desde 1998.
O motivo de eu ser professora, eu não sei não. O que fez mais para a
comunidade foi o grupo escolar, que também era a minha casa... Por que só
existia ele, de tijolo. As outras casas eram tudo casa de palha, tudo de barro.
Aí tudo que existia era isso. Quando foi no dia da inauguração dele, o
prefeito Florêncio Luciano veio inaugurar aí ele falou bem assim “Isso aqui
vai ficar pra filhos e netos”, pronto, era pra tudo, e ainda hoje é. Já teve
creche. Agora não tá mais como era porque não tem mais escola. Mas agora
tem a capela ali, a gente já tem essa quadra, tudo isso foi através disso (Dona
Chica, Ponto de Cultura, 26/02/2014).

Dona Chica foi a primeira mulher a exercer essa posição política, recebendo, primeiro
com o irmão e depois com o marido, os políticos que por ali transitavam. Esses momentos
foram por vezes registrados em fotografia. Acerca da frequência dos políticos na Boa Vista,
ela comenta que:
A foto era o do governador Geraldo Melo, tem uma que eu tô falando e outra
que ele tá falando. Eu tenho uma foto antiga com José Agripino, Geraldo
Melo. Por aqui já passaram Aluísio Alves, Dr. Mauro, eles vinham em época
de política. Vinham para arrumar voto. A primeira vez que Rosalba veio, só
tinha o salão. Fátima Bezerra já veio duas vezes, uma delas na inauguração
da quadra. Wilma também já veio. Eles tão passando pelo Joazeiro, a
passagem da Cobra e acaba que passa por aqui... Sim, Álvaro Dias já veio
também, quando esteve em Caicó (Dona Chica, Ponto de Cultura,
26/02/2014).
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Figura 60 – Dona Chica, primeira professora da comunidade, participação em momento político no
RN com o então governador Geraldo Melo – sem data

Fonte: Acervo pessoal da interlocutora
Figura 61 – Dona Chica com o irmão, Zé Vieira, em movimento político, com o então governador do
RN, Geraldo Melo – sem data

Fonte: Acervo pessoal da interlocutora

Dona Chica lecionou desde os 17 anos, começou em 1954 e teve o apoio de
Florêncio Luciano, o prefeito de Parelhas na época. Ela conta que primeiro a escola era feita
de palha e só em 1958 foi construída a primeira escola com tijolos, com o nome de Maria
Serafina de Jesus. Naquele tempo, também foi construída a casa onde morou com sua família
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por 24 anos. Sua casa atual foi construída em 1962, quando aconteceu um projeto do governo
e algumas casas foram construídas na comunidade.
Além de professora ela também era merendeira, embora achasse pesado dar conta da
merenda para 20 alunos. E para piorar a situação, quando chegaram os homens que iriam
ajudar a construir o açude, coube a ela, já que era uma demanda do prefeito, alimentar esses
trabalhadores. Posteriormente, foi auxiliada por Tereza e Teca, filha de dona Geralda, esta
última trabalhou como merendeira por 14 anos. Para terminar seus estudos, dona Chica
lembra da dificuldade que era para ser aprovada àquela época.
Foi bem difícil, era bem rígido! Tinha que decorar todo o caderno, não podia
errar nadinha, se não tinha que fazer tudo de novo, vixe Maria, eu fazia tudo
direito. E não era só decorar as palavras, a professora olha o jeito da pessoa,
tinha que ter uma postura e um jeito certo pra falar... Foi em 1968 (Dona
Chica, em 02/03/2014).

Concluiu o curso primário no Joazeiro e depois fez outros cursos e projetos até
concluir o ensino médio (à época chamado de 2º grau), antes de sua aposentadoria. Sempre
gostou de estudar e ressalta a importância dos estudos e de ter uma escola na comunidade.
Realizada e feliz conta que até deu aulas para seus filhos por um tempo:
Eu me sinto feliz... Cheguei a dar aula para os meus filhos... mas quando
Admilson começou a estudar e a secretária de educação disse que filho não
era pra estudar com mãe porque não aprendia... (Dona Chica, em
02/03/2014).

Ela é mais uma entre as mulheres mais velhas que se mostram preocupadas com os
jovens da comunidade atualmente. O comportamento, segundo sua percepção, está muito
diferente do de jovens de antigamente, principalmente na questão da motivação. Ela observa
que eles sentem dificuldade para estudar, além de uma atitude de descaso e da
irresponsabilidade, se comparado com o tempos antigos.
Antigamente as pessoas não tinham a boa vida que têm hoje, todo mundo
tem boa vida... principalmente para o estudo. Tem estudo o dia todo, além
disso tem lanche, creche, o menino sai de 7h e volta às 6h da noite. Pode
passar o dia todinho lá. Os professores, tem médico. Até mesmo a farda
escolar. Tudo [o que precisa pra estudar] por aí recebe. A maior parte já
recebeu e quem não recebeu ainda vai receber... Almoço, lanche e janta todo
mundo tem. Transporte na porta! Já faz um bocado de ano que vai e vem
pega aqui, e ainda com tudo isso ainda os meninos não fazem questão. Não
querem estudar não. [Pergunto: o que a senhora acha que aconteceu?] Eu não
sei o que foi que aconteceu! O tempo melhorou, a também vida melhorou e
as criançada tudo piorou [risadas]. Porque no tempo da gente... Ave Maria!!!
Era uma viagem pesada, nessa época não tinha nem papel, hoje em dia esses
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meninos querem tudo, caderno, lápis de cor. Eu vejo pelos meus netos (Dona
Chica, em 02/03/2014).

As preocupações relatadas não são apenas em virtude de ela ter sido educadora, todas
as interlocutoras com filhos ou sobrinhos em idade escolar externam a mesma preocupação,
não somente com relação aos estudos mas principalmente em relação às mulheres que são
mães muito jovens, com o agravante de não estarem emocional e estruturalmente apoiadas em
um casamento.
Essas são também preocupações de Preta – Maria das Graças Fernandes – casada e
mãe de três filhos homens. Ela assumiu a responsabilidade sobre a presidência da Associação
de Desenvolvimento Comunitário de Boa Vista por seis anos e criou o Ponto de Cultura
Espaço de Resistência. Para ela, não é fácil ser liderança em uma comunidade como a da Boa
Vista. Para tanto, a pessoa não apenas precisa ter em mente a execução de projetos coletivos
mas também ser boa intermediadora entre o que é importante para o coletivo e para os
poderes local e governamental. Ademais, deve saber administrar a vida pessoal sem se deixar
abalar com as críticas.

[Pergunto: quais são as características que uma pessoa deve ter pra poder ser
uma lideranca na comunidade da boa vista?]. Primeiro de tudo ser
verdadeira, gostar do que tá fazendo e ser uma pessoa que seja na dela.
Como eu posso explicar? Que saiba receber as críticas numa boa, por mais
que aquelas críticas sejam destrutivas, mas que aquelas críticas não possa
destruir o trabalho que ela esteja fazendo, porque como ela está fazendo por
amor e gostar do que está fazendo. Eu acho que eu só trabalhei este tempo
todo porque eu gostava do que eu fazia. Por mais o meu marido não
querendo que eu trabalhasse, ele nunca quis que eu trabalhasse à frente da
Associação, mas como era uma coisa que eu gostava de fazer, então eu
fiquei durante seis anos... Só deixei de fazer parte da Associação, quando eu
percebi, eu tomei a decisão de não querer mais, porque era um trabalho que
estava me desgastando muito. Já tava me afetando... eu tive problema de
doença. Eu ficava muito triste com alguma coisa que acontecia, com
algumas coisas que eu ouvia. E assim, por que eu ficava mal? Porque eu
sabia de tudo que eu passava pra tá à frente da Associação, pra correr, pra
resolver, porque às vezes eu deixava menino pequeno, saía para participar de
reuniões, tinha vez que não tinha dinheiro pra mim, para poder participar de
reuniões, eu tirava do próprio bolso pra poder participar. Tinha vez que saía
daqui pra Natal só com o dinheiro da passagem, não tinha nem dinheiro de
comprar um lanche pra comer. E tudo isso eu passei, e as pessoas, assim... o
que me doía muito, era que as pessoas da própria comunidade não viam isso
e a única coisa que eu tava fazendo era buscar melhoria pra comunidade,
procurar dar uma visibilidade pra comunidade, que até então a comunidade
parecia que nem sequer fazia parte do município de Parelhas (Preta,
entrevista realizada em sua casa em 27/02/2014).
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Mesmo não tendo sido entendida pela comunidade e ter ficado “triste”, a experiência à
frente da associação além de gratificante abriu seus horizontes como mulher e ampliou seu
campo de possibilidades. Hoje ela reconhece que foi por causa da experiência na sua atuação
política pela comunidade que pretende fazer ainda uma faculdade, ou seja, a vivência a partir
de um projeto coletivo ampliou seu campo de possibilidades e ela pode vislumbrar um novo
projeto individual.
E assim, com o trabalho que a gente fez, a gente conseguiu que a
comunidade fosse mais respeitada, que algumas coisas viessem pra
comunidade e foi só através desse esforço e também assim, passei muito
tempo assim, fiquei triste, foi um trabalho árduo, é muito complicado, que
trabalhar com várias mentalidades diferentes, com várias maneiras de pensar,
mas num certo ponto, pra mim foi importante esse trabalho, porque a partir
desse trabalho que eu fazia, que não deixa de ser um trabalho social, me fez
despertar pra outras coisas.[...] Ter um pensamento melhor sobre o que eu
queria para meu futuro. Porque antes, o meu pensamento era o quê?
Terminei o segundo grau logo cedo, o meu pensamento era casar e ter filhos.
E a partir do momento que eu comecei a fazer esse trabalho social, eu fui
despertar pra outros gostos, fui tendo o prazer de conhecer pessoas novas, de
me gostar mais, de ser valorizada, e tudo isso, foi através desse trabalho que
eu realizei. E isso foi que me deixou, vamos dizer assim, foi a coisa boa que
esta experiência me deixou. Foram as pessoas que eu conheci, foi o respeito
que eu consegui adquirir com esse trabalho, o respeito de pessoas que até
então eu nem tinha nem a possibilidade de chegar perto, e esse respeito, esse
espaço que eu consegui, só não foi o fato de na época eu ser presidente. Mas
eu acho que eu consegui conquistar o respeito daquelas pessoas pelo fato de
ser quem eu sou. E a prova é que até hoje, pessoas que eu consegui o
carinho, o respeito, a amizade, ainda hoje continua... E continua conhecendo
outras pessoas mais legais ainda [ela da uma olhadinha de lado e cai na
risada] (Preta, entrevista realizada em sua casa em 27/02/2014).

Preta aponta em sua narrativa muitos assuntos a ser analisados, como a intriga
ocasionada pela fofoca44, cujo pano de fundo coloca em xeque a sua gestão e como tal sua
competência em gerir a Associação. Nesse ponto, também se evidenciam os conflitos quanto
às hierarquias e disputas pelo poder e pela visibilidade. Além disso, ela externa problemas na
comunidade, como a disputa de gêneros e a falta de reconhecimento pessoal e profissional.
Por essas experiências, ela aponta seu descrédito em ações coletivas, tendo, assim, como
impulso pensar e executar estratégias que viabilizem os seus próprios projetos pessoais como,
por exemplo, retomar os estudos.
O Ponto de Cultura Espaço de Resistência, onde hoje atua como voluntária, também
tem sido um palco no qual pôde atuar como agente de transformação, não somente no âmbito
44

Claudia Fonseca (2001) também aborda o tema da fofoca em suas pesquisas e as implicações no cotidiano dos
envolvidos.
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social, colaborando na formação de pensamentos e reflexões visando à mudança das posturas
e o modo de ver e sentir o mundo dos moradores, mas ainda no que concerne às suas
conquistas pessoais, reformulando seus projetos individuais.
Com essa participação, me despertou a vontade de fazer um curso... e eu
comecei a trabalhar com criança, adolescente... e assim, sempre fiz tudo pra
ter uma boa relação com a comunidade... Isso foi mais o que me levou a
passar 6 anos... porque assim... eu nunca tive problema assim, por mais que
eu soubesse que ali tava acontecendo algum problema, mas eu sempre
tratava todo mundo por igual sabe? Sempre procurei tratar as pessoas bem...
e com isso eu consegui passar 6 anos... [para um momento pra refletir sobre
as fofocas, dá um suspiro e comenta]. Hoje, assim, querendo ou não eu
passei a ser uma referência pra comunidade. Que a partir desse trabalho, até
hoje as pessoas me procuram quando quer saber alguma coisa da
comunidade... E assim em algum momento eu fiquei triste de ter passado por
algumas coisas que eu passei, mas em outros eu agradeço, sabe? Porque foi
com esses trabalhos voluntários, com esses trabalhos que eu organizei na
comunidade que eu me despertei para outra vida... e hoje eu sou outra
mulher... (Preta, 02/03/2013, na casa dela).

Para Velho (1987, p. 32), quanto mais exposto estiver o protagonista a “experiências
diversificadas, quanto mais tiver de dar conta de ethos e visões de mundo contrastantes,
quanto menos marcada será a sua autopercepção de individualidade singular”. Dessa forma,
quanto mais o agente tiver essa consciência da individualidade, que é produzida no cerne de
uma experiência cultural específica, maior será a correspondência de uma maior elaboração
de um projeto (VELHO, 1987).
Hoje, Preta reconhece que foi a partir dos obstáculos que transpôs e por causa das
questões que enfrentou estando à frente da Associação que percebeu uma abertura em seu
campo de possibilidades e novas formas de atuação, constituindo uma nova agência tanto na
vida pessoal quanto no que se refere ao futuro profissional. Porém, quando reflete sobre as
ações e atitudes de alguns entre os moradores da comunidade, com base nessa experiência e
nos conflitos vivenciados, ela apresenta uma opinião pouco otimista para o futuro.
Primeiro é a falta de interesses comuns, e segundo, eu acredito que a
comunidade em si, o grupo em si, só vai pra frente, dependendo do interesse
da comunidade. Então assim quando as coisa vem tudo de graça, não é
valorizado... As coisas daqui, só vai pra frente, as coisas aqui só vai
acontecer um dia, quando as pessoas assim, começar a valorizar o local que
você mora... valorizar a cultura, valorizar o que você tem na comunidade. A
partir do momento que começar a valorizar, começar a participar, as coisas
vão mudando... Tipo assim as pessoas chegam aqui... Tem pessoas que se
admiram, quando chegam aqui, tem pessoas se admiram... Dizem que aqui é
um espelho, que é uma referência pra comunidade. E em certo ponto é! Eu
conheço algumas comunidade e eu vejo a dificuldade. E aqui tudo vem fácil,
e as pessoas não valorizam. Acho assim, que a partir do momento que você
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não valoriza, como já teve vários cursos aqui, você não tem a oportunidade
de você fazer um curso e você tem que pagar por aquele curso, aí eu acho
que você valoriza mais. E já veio vários cursos pra aqui e muitas vezes não
tem participação. Por quê? Porque as pessoas não valorizam, sabe? Aí existe
aquela coisa que eu percebo, muita picuinha. Se uma pessoa tá à frente de
uma coisa, “ah! Não vou participar porque fulano tá à frente”... Enquanto
tiver acontecendo isso, eu acredito que nada vai mudar não, sabe? (PRETA,
02/03/2013, na casa dela).

Para ela, será necessária uma mudança geral na postura comunidade, no sentido de
entenderem a importância de pensar coletivamente e de se investir em projetos coletivos.
Nesse sentido, ela externa preocupações relevantes quanto ao futuro dos moradores,
principalmente os mais jovens, aqueles que não valorizam as facilidades alcançadas à custa
dos sacríficos dos mais velhos. A esse respeito, ela chama a responsabilidade para os pais
desses jovens, tanto pela atitude de descaso quanto pela desunião nos momentos em que são
chamados para as reuniões de naturezas diversas, mas que visam implantar projetos de
benefícios coletivos, inclusive voltados às políticas públicas.
Mas se você se esforça pra trazer um projeto, como eu me esforcei pra trazer
esse Ponto de Cultura pra cá. Saiu logo a 1ª parcela, as outras duas eu nem
sei se vai sair... mas trouxe. Um projeto que assim, num primeiro momento
facilitou muita coisa na comunidade; 1º um espaço físico, 2º equipamentos
que a gente nunca imaginava de ter na comunidade e com a chegada do
Ponto de Cultura isso facilitou, mais isso a comunidade nem valoriza, o que
fizeram foi ficar criticando... então, assim, isso deixa a pessoa muito triste.
Então, assim, chega um momento que a pessoa cansa... As vezes eu fico
preocupada assim: quando essas pessoas têm aquele grupinho, 2, 3 que
corre, que faz. Quando essas pessoas cansarem? Quem é que vai fazer? É
muito complicado. A partir do momento que todo mundo começa a lutar,
porque, assim, um exemplo, se você está fazendo uma coisa pelo bem de
todos os moradores... então vamos todos se unir, vamos todos trabalhar
naquilo? Não ficar com essa disputa, sabe? E, assim, se isso não mudar, pode
vir o que vier porque eu mesmo não acredito que vá pra frente nada não. Não
acredito mesmo, e eu sou das pessoas que se depender de mim pra dizer
assim: eu vou correr atrás pra trazer, vou não. Não vou mesmo porque já sei
a situação como é aqui... (Preta, 02/03/2013, na casa dela).

Conforme o exposto nos depoimentos dessas duas mulheres, a Boa Vista tem grande
visibilidade enquanto grupo étnico, por ser uma comunidade quilombola na região. Se por
um lado tal status dá ao grupo possibilidades de acessar benefícios nas relações verticais,
como visto anteriormente, nas “trocas” simbólicas com políticos e com a igreja; por outro, nas
relações, coligações horizontais, questões internas ao grupo, o diálogo se mostra difícil. Nesse
caso, surgem disputas de poder, particularmente por aqueles moradores que são contrários à
gestão e expõem suas críticas de modo indireto, afinal, também existe o desejo pela retomada
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de poder e pela visibilidade que o cargo possibilita. Com isso, as tensões são acirradas,
comprometendo o andamento do projeto coletivo.

5.3 INFLUÊNCIAS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

A comunidade da Boa Vista está inserida em um contexto de crescente
desertificação, com recursos naturais cada vez mais escassos. Tal ocorrência leva o
observador externo a tentar entender quais seriam as estratégias que a comunidade poderia
viabilizar de modo a concretizar projetos coletivos e restabelecer a economia local. Algumas
questões relativas à subsistência, à convivência e ao estabelecimento de relações e laços de
solidariedade entre os moradores e entorno precisam ser organizadas visto que essas
estratégias são importantes, inclusive para a sobrevivência da própria comunidade.
Conforme depoimentos de dona Chica e Preta, é de conhecimento geral que boa
parte dos subsídios que beneficiam a comunidade são devido a ações governamentais tal
como o Bolsa Família que é um programa do governo federal.
[...] de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de
pobreza e de extrema pobreza em todo o país. Integra o Plano Brasil Sem
Miséria, que tem como foco de atuação os 16 milhões de brasileiros com
renda familiar per capita inferior a R$ 70 mensais e está baseado na garantia
de renda, inclusão produtiva e no acesso aos serviços públicos45.

Entre os benefícios a que as pessoas da Boa Vista têm acesso destacam-se atualmente
o Bolsa Família, as aposentadorias e o programa Minha casa, minha vida, mencionado
anteriormente. Os mais velhos contam com o Bolsa Família e a aposentadoria agrícola. Até o
ano passado, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI e o PROJOVEM
atendiam a comunidade com trabalhos de reforço escolar. Quanto ao PETI, é outro Programa
do Governo Federal que articula um conjunto de ações:
[...] para retirar crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos da
prática do trabalho precoce, exceto quando na condição de aprendiz, a partir
de 14 anos. O programa compreende transferência de renda –
prioritariamente por meio do Programa Bolsa Família –, acompanhamento
familiar e oferta de serviços socioassistenciais, atua de forma articulada com
estados e municípios e com a participação da sociedade civil. Estruturado
estrategicamente em cinco eixos de atuação: informação e mobilização, com
45

Disponível em http://www.mds.gov.br/bolsafamilia . Acesso em: 17 fev. 2014.
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realização de campanhas e audiências públicas; busca ativa e registro no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal; transferência
de renda, inserção das crianças, adolescentes e suas famílias em serviços
socioassistenciais e encaminhamento para serviços de saúde, educação,
cultura, esporte, lazer ou trabalho; reforço das ações de fiscalização,
acompanhamento das famílias com aplicação de medidas protetivas,
articuladas com Poder Judiciário, Ministério Público e Conselhos Tutelares;
e monitoramento46.

No que se refere ao PROJOVEM, o modelo que beneficia os jovens da Boa Vista é
o PROJOVEM Adolescente: O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos e tem foco no fortalecimento da convivência familiar e
comunitária, no retorno dos adolescentes à escola e sua permanência no sistema de ensino. O
público-alvo é composto, na maioria, de jovens oriundos de famílias que também se
beneficiam do Bolsa Família. Eles são organizados em grupos denominados coletivos e são
acompanhados por um orientador social, supervisionado por um profissional de nível superior
do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), também encarregado de atender as
famílias dos jovens, por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família
(Paif)47. Esse programa funcionou na Boa Vista até o final do ano de 2013.
Além desses benefícios, quando as jovens estão grávidas, todas aquelas que estão
com sua contribuição em dia com o sindicato, recebem quatro meses de auxílio. E os
estudantes têm também acesso ao ônibus escolar enviado pela prefeitura de Parelhas, tanto
pela manhã quanto à tarde, “pega pela manhã e retorna por volta das 13h, já os alunos que
estudam na parte da tarde, vão à cidade ou à escola do Joazeiro com este ônibus e voltam pra
casa lá pelas 17h30”. Os alunos também recebem da rede municipal de ensino “todo o
material escolar e o uniforme, camisetas de malha branca com a identificação da escola”,
esclarece dona Chica.
Na Boa Vista, todas as casas têm televisão com acesso via antena parabólica. Na
década de 1980, os banheiros em alvenaria foram instalados ao lado das casas. No entanto, as
moradias que foram reformadas utilizam o mesmo sistema das construções da cidade
(construídas em alvenaria e o banheiro dentro de casa) e só uma das interlocutoras ainda tem
esse modelo de banheiro fora de casa. Todas as casas também têm uma cisterna, ou seja, um
sistema que coleta a água da chuva instalado ao lado ou na frente das residencias:
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Disponível em < http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/peti > . Acesso em: 27 jul. 2014.
Disponível em < http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/servicos/projovem > Acesso em: 27
jul. 2014.
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[Pergunto: quais são os benefícios que a comunidade tem tido ultimamente?]
Hoje, é bem melhor... No sentido econômico, porque assim, antes no meu
tempo o que existia só era agricultura, a gente sobrevivia da agricultura o
que era uma coisa bem complicada... Hoje tem vários meios de você
sobreviver... Aqui o pessoal, algumas pessoas já são aposentadas, outras
trabalham na cerâmica, a maioria recebe o Bolsa Família, já é um
complemento da renda de algumas famílias da comunidade. Então hoje, em
relação a minha época, é bem melhor, tem várias facilidades... Ainda
continua um pouquinho difícil de todo mundo estar inserido no mercado de
trabalho, mas referente ao meu tempo, isso teve uma mudança total.
[Pergunto: o que essas facilidades têm modificado a comunidade... além do
Bolsa Família qual outro benefício a comunidade tem acesso?]. Assim,
antes recebia uma sexta básica, que recebia pela CONAB e era do Governo
Federal... Mas atualmente não recebe mais. E o modo de vida das pessoas.
[Pergunto: e as jovens que vão ter ou tiveram filhos vão ter ou tiveram
acesso a algum benefício?]. Logo quando ganha neném tem o salário
maternidade... Vem quatro meses... são quatro parcelas que elas recebem...
Ela tem que morar na comunidade, ser agricultora, estar em dia com o
sindicato que os agricultores pagam a mensalidade, ela tem que estar
associada ao sindicato e estar em dia com o pré-natal, fazer as consultas
mensalmente na comunidade juntamente com a enfermeira que acompanha...
se ela estiver com esses critérios, com os dados tudo em dia, ela é
encaminhada para o INSS e lá eles liberam. [Pergunto: tem alguma bolsa
para os jovens da comunidade?]. Não. Assim, lá em Parelhas tem o PETI, o
PROJOVEM, é um trabalho social que desenvolve com o jovem, que quando
esse jovem não tá na escola, ele tá lá, fazendo algumas atividades educativas
[no contra turno]. E se eu não me engano eles recebem um valor x pra fazer
parte desse programa. Só que agora parece que o PETI acabou e está o Mais
Educação, que é do Governo Federal. Porque assim, não recebe um valor
„x‟, eles participam do Programa estudando, participando das atividades
educativas que acontecem na escola e todos os jovens daqui estão inseridos
neste Programa (Preta, entrevista realizada em sua casa em 27/02/2014).

No que concerne à especificidade de ações para a população jovem, a Secretaria
Nacional de Juventude (SNJ), vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República, é a
responsável por articular os programas e projetos, em âmbito federal, destinados aos jovens na
faixa etária entre 15 e 29 anos. Segundo as mulheres que entrevistei, entre os benefícios mais
acessados pelas famílias da comunidade estão o Bolsa Família e as aposentadorias, que são
estratégicos na composição financeira do grupo doméstico, fundamentais para o auxílio com
as despesas de casa, alimentação, vestuário e estudos.
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5.4 JUVENTUDE

Eu admiro uma mulher independente, que não abaixa a cabeça pra nada.
Quero que minhas filhas sejam independentes. Eu trabalho na cerâmica, é
um trabalho difícil, mas a gente faz isso pela família. Para elas serem alguém
na vida (Sandro, pai de Swesley e marido de Suelma, entrevista realizada em
25/02/2014, na sala da casa dele).

As demandas internas dessas jovens mulheres modificaram-se durante os anos. Nessa
perspectiva, existem distinções ou aproximações visíveis nos comportamentos com a geração
anterior, reproduzidas ao longo dos anos. Um ponto importante na transformação ocorrida é a
influência dos fluxos de informações, antes externas ao grupo, hoje acessíveis via novas
tecnologias e influências do processo de globalização.
Como já dissemos, a noção de ser jovem ou ser velho é dada culturalmente
(BOURDIEU, 1978). É, portanto, um fenômeno sociocultural e que representa uma fronteira
entre as diversas categorias: infância, adolescência, juventude, maturidade e velhice. A
duração de cada etapa é

discutível, elástica, sujeita a constantes revisões, definições e

interpretações. Por esse motivo é que pesquisadores sociais têm procurado não naturalizar
essas representações de idade e atentar para a dimensão de construção das fronteiras etárias.
Quanto à noção de campo de possibilidade, na qual os jovens se “movem, elaboram
seus projetos e desenvolvem suas trajetórias sociais” (VELHO, 2012, p. 194), tem sido o
norte de muitos dos pesquisadores dessa categoria. Outra questão-chave citada por Gilberto
Velho (2012) é a noção de projeto relacionada a partir da problemática mais ampla de
indivíduo e sociedade, compreendido no interior do domínio das ideologias individualistas.
No final do século XX e nesse início do século XXI vem ocorrendo um grande
impulso no debate sobre juventude, como comenta Elisa Guaraná de Castro (2005). Todavia,
ela alerta que muitos desses trabalhos abordam a juventude como categoria autoevidente ou
autoexplicativa, como se a concepção de juventude fosse consensual, utilizando idade e/ou
comportamento como definições metodológicas.
Essa concepção é retomada nos anos 1990, no ambiente acadêmico e no das políticas
sociais. Algumas construções sobre juventude carregam um caráter universalizante, como as
definições de categoria a partir de elementos físicos/psicológicos: faixa etária, mudanças
físico-biológicas e/ou comportamentais; as definições substancializadas/adjetivadas da
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categoria; e as definições que associam juventude e jovem a determinados problemas
sociológicos e/ou como agentes privilegiados de transformação social.
A identificação de uma população como jovem a partir de um corte etário
aparece de forma mais clara em pesquisas da década de 60. O corte etário de
15-24 anos, adotado por organismos internacionais como OMS e UCO,
procura homogeneizar o conceito de juventude a partir de limites mínimos
de entrada no mundo do trabalho, reconhecidos internacionalmente, e limites
máximos de término da escolarização formal básica (básico e médio). O
recorte de juventude a partir de uma faixa etária específica é pautado pela
definição de juventude como período de transição entre a adolescência e o
mundo adulto. Essa concepção se estabelece como a mais recorrente a partir
da Conferência Internacional sobre Juventude (CASTRO, 2005, p. 4).

Em relação à classificação que define jovem a partir de limites mínimos e máximos
de idade, é amplamente discutida. Cabe mencionar que, no âmbito das políticas públicas, a
adoção do recorte etário de 15 a 29 anos é bastante recente. Antes, geralmente, era tomada por
“jovem” a população na faixa etária entre 15 e 24 anos. A ampliação dessa faixa para os 29
anos não é uma singularidade brasileira, configurando-se, na verdade, numa tendência geral
dos países que buscam instituir políticas públicas de juventude. Nesse sentido, há duas
justificativas que prevalecem para ter ocorrido essa mudança, a saber: maior expectativa de
vida para a população em geral e maior dificuldade dessa geração em ganhar autonomia em
função das mudanças no mundo do trabalho.
A partir das décadas de 1980 e 90, principalmente, passa-se a discursar sobre
infância, adolescência e juventude (CASTRO, 2005; TAKEUTI, 2012). Antes disso, a própria
literatura acadêmica era escassa e, no interior da própria sociologia da juventude, havia uma
abordagem bastante restrita e circunscrita a alguns poucos jovens problemáticos. Atualmente,
essa fatia populacional tem sido alvo intensivo de práticas e processos discursivos (tal noção
pensada a partir de FOUCAULT; 1977; 1995; 2006a) nas sociedades latino-americanas
(TAKEUTI, 2012). Nesse cenário, a discussão sobre juventude trouxe o olhar da diversidade
atenta para a o uso da terminologia “juventudes” (NOVAES, 1998). Desse modo, abriu-se
caminho para se fugir de um olhar homogeneizante.
Outra importante reflexão sobre a associação entre juventude, educação e lazer como
uma construção socialmente informada é trazida por Helena Abramo (1997). Para a autora,
essa seria uma concepção que trata a juventude como aqueles que estão em processo de
formação e que ainda não têm responsabilidades, principalmente por não estarem inseridos no
mercado de trabalho. Com isso, declara ela, o jovem das classes trabalhadoras é excluído da
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concepção de juventude. Essa é uma contribuição importante para que se possa entender
juventude como construção social (CASTRO, 2005).
A Boa Vista é considerada uma comunidade rural e, como vimos, juventude rural
ainda é um alvo de pouco investimento teórico. Alguns estudos sobre campesinato debatem
concepções de juventude, mesmo não sendo esse o objetivo central. Moura (1978), Heredia
(1979), Woortmann (1995), entre outros, tratam a questão como intrínseca ao processo de
reprodução social do campesinato, e a consequente desvalorização desse ambiente em relação
à cidade. Nesse caso, as relações de interação social propiciam ao jovem rural o contato com
o mundo; o acesso à escola, à tecnologia, aos bens de consumo, como é o caso das
interlocutoras da Boa Vista que, embora inseridas em certo contexto de isolamento
geográfico, dialogam com o mundo globalizado e reafirmam sua identidade.
No entanto, o debate deve considerar juventude para além de um recorte de
população específica, mas, sobretudo a partir dos processos de interação
social e as configurações em que está imersa. Neste sentido, juventude é,
além de uma categoria que representa identidades sociais, uma forma de
classificação social que pode ter múltiplos significados, mas que vem se
desenhando em diferentes contextos como uma categoria marcada por
relações de hierarquia social (CASTRO, 2006, p. 7).

A autora atenta ainda para as tensões que essa hierarquia social provoca, visto que
está relacionada com a categoria jovem rural e com o dilema “ficar e sair”. Ademais, ao
aprofundar a análise dessa categoria, é possível entender, diz ela, como os “processos de
construção de categorias sociais configuram e reforçam relações de hierarquia social. A
observação dos espaços e formas como a categoria juventude e em especial juventude rural
atuam identificados como tal” (CASTRO, 2005, p. 11), trazendo uma série de elementos que
contribui para a compreensão desse fenômeno, como a implantação de políticas públicas, por
exemplo.
O que se observou é a reprodução da hierarquia rural/urbano sob construções
estigmatizantes, onde morar no campo é desvalorizado culturalmente,
considerando-se também o que tange as diferenças de condições de vida. O
estigma (Goffman, 1980) que marca quem mora nessas áreas rurais é
manifestado pela classificação de morar mal, para quem é morador de áreas
associadas ao meio rural, em oposição a morar bem, para quem reside nos
centros urbanos (CASTRO, 2005, p. 155).

Esse jovem também está inserido num contexto contemporâneo, por conseguinte,
sujeito a questões pertinentes a uma sociedade de consumo que impõe conceitos, determina
valores e consequentes modelos. A esse respeito, Norma Missae Takeuti (2012), em um
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artigo intitulado “Paradoxos societais e juventude contemporânea” apresentado no Simpósio –
Juventudes da América Latina, parte do princípio de que tal tema não pode ser abordado de
modo universal, visto que está delimitado ao espaço circunscrito social e geograficamente – a
América Latina.
[...] na sociedade contemporânea há uma produção imaginária exacerbada do
ser jovem, sustentada pela indústria cultural que elege os jovens como sendo
a fatia privilegiada do mercado consumidor. Isso tem como consequência a
ampliação do campo de identificações imaginárias, onde a ideia de juventude
passa a ser o “modelo social” para um amplo espectro de faixas etárias. Por
exemplo, a sociedade de comunicação e de consumo desenvolve uma lógica
da moda que se estende para o corpo social, através de imagens que apelam
invariavelmente para a figura do indivíduo “sempre mais jovem” (top
models em faixas de idade cada vez menores), “leve, fugaz, despreocupado e
feliz”. A força das significações imaginárias sociais da juventude se denota
no fato de todos se sentirem impelidos a permanecer jovem o mais tempo
possível, sob fortes ameaças de estigmas de degradação humana produzida
pelo tempo, tanto no corpo e na sexualidade como na inteligência
(TAKEUTI, 2012, p. 249).

Para ela, a definição do ser jovem e a concepção das relações juvenis na complexa
contemporaneidade estão ligadas aos contextos de ordem cultural, social, político e
econômico de cada sociedade. Nessa perspectiva, as jovens da Boa Vista, do mesmo modo
que outros jovens latino-americanos, estão sujeitas a essa força de significados imaginários.
Nessa perspectiva, discutir alguns posicionamentos acerca dessa categoria, com base nas
pesquisas em antropologia, é importante no sentido de compreender e elaborar hipóteses que
deem sentido e colaborem na percepção de como mulheres jovens da comunidade concebem
projetos de vida e quais as estratégias que fazem uso para tais realizações.
Por ser um conceito elástico, mas específico em seu contexto, apresento, a seguir,
alguns estudos gerais sobre jovens, jovens quilombolas, a problemática da individualidade e o
campo de possibilidades na sociedade na qual estão inseridas, visando entender a construção
de projetos individuais.

5.5 SER JOVEM

[Pergunto: para a senhora o que é ser criança, como era sua época de quando
era mais jovem?] A gente mesmo não sabia de nada. A criança a gente sabia
assim: porque a criança é diferente. A gente brinca inocente, e a gente
brincava sem malícia... ai a gente diz que é criança... Quando a gente vai
ficando mais na adolescência a gente já fica curiosa já quer saber das coisas.
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A gente perguntava, os pais não diziam porque eles eram muito bravos eles
não diziam de jeito nenhum... era tudo escondido, não diziam nada, nada
nada... e ainda hoje tem coisa que a gente ainda não sabe... (Dona Iraci, no
Ponto de Cultura, em 26/02/2014).

[Pergunto: até quando você considera uma pessoa jovem?] Jovem ou
adolescente? [Pergunto: tem diferença pra você entre adolescência e
juventude?] Eu acho que adolescente é até os 18 anos... exato é... aí a partir
dos 18, já é jovem, já é adulto... [Pergunto: jovem vai até que idade? Ou
situação? Quando deixa de ser jovem?] Quando deixa de ser jovem, vai
depender de cada um... vai da mentalidade... às vezes tem pessoa com uma
certa idade, 40, 50 anos, que tem atitude de um jovem... que tem a energia de
um jovem, tem a vitalidade que é alegre, que dança, que... já tem outros
jovem que... tanto é que... como dona Iraci, eu acho ela o máximo, é uma
pessoa com uma certa idade mas nao tá nem aí, se diverte, nao tá nem aí pro
que o povo vai dizer... que dança, que se arruma, se pinta, sabe? Isso é o
espírito jovem. Por mais que ela tenha certa idade, mas ela não perdeu a
juventude dela... [Pergunto: então depende da postura dela, nao tem a ver
com idade e sim de temperamento ou comportamento?] É eu acho... (Preta,
na cozinha da casa dela e, 27/02/2014)

Segundo Bourdieu (1978, p. 1), “juventude” e “velhice” são construídos socialmente
na luta entre os jovens e os velhos. O autor defende a complexidade das relações entre a
idade social e a biológica. Essa forma elástica, específica dentro de seu contexto, é o modo de
se pensar a juventude, conforme abordado ainda por Sandra Regina Soares Costa (2002;
2006) e Hermano Vianna (1997).
No que se refere às pesquisas relacionadas com essa temática, as abordagens são
48

variadas , por isso, diversos autores têm se debruçado sobre essa categoria voltados para
temáticas urbanas. Nesse sentido, Santos et al. (2012) e Maria José Carneiro (1998) pensam
o jovem em determinados contextos, situando-os na relação cidade ou rural urbano. Essa
temática será abordada adiante e ajuda a pensar as especificidades e as particularidades da
categoria.
Também a esse respeito, Pierre Bourdieu (1978) descreve as divisões entre as idades
como arbitrárias, uma vez que a fronteira entre juventude e velhice é objeto de disputas em
todas as sociedades, uma maneira de se reservar a sabedoria, ou seja, o poder.
A representação ideológica da divisão entre jovens e velhos concede aos
mais jovens coisas que fazem com que, em contrapartida, eles deixem muitas
outras coisas aos mais velhos, trata-se do poder, da divisão (no sentido de
repartição) dos poderes. As classificações por idade [...] acabam sempre por
impor limites e produzir uma ordem onde cada um deve se manter em
48

Zaluar (2003), Vianna (1997), Abramo (1994), Bastos (2010) focam no público jovem urbano das grandes
capitais brasileiras, mais precisamente Rio de Janeiro e São Paulo. Santos et al. (2012) e Carneiro (1998)
estudam a relação jovem-campo-cidade.
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relação à qual cada um deve se manter em seu lugar, sempre somos o jovem
ou o velho de alguém. É por isso que os cortes, seja em idade ou em
gerações, variam inteiramente e são objeto de manipulações... lembrar é
simplesmente que a juventude e a velhice não são dados, mas construídos
socialmente na luta entre os jovens e os velhos. As relações entre a idade
social e a idade biológica são muito complexas (BOURDIEU, 1978, p. 1-2).

A partir da definição de Bourdieu (1978) acerca do caráter elástico da categoria
juventude, ouvi de algumas mulheres que esse conceito é muito diverso também levando em
conta as experiências pessoais. Deixar de ser jovem, para Preta, por exemplo, é uma escolha
individual, é uma atitude mental, “às vezes pessoa tem 40, 50 anos que tem atitude... tem a
energia... tem a vitalidade... é alegre, dança... já tem outros jovem que não... Isso é o espírito
jovem. Por mais que ela tenha certa idade, mas ela não perdeu a juventude dela”
Dessa forma, é importante que se conheçam as leis específicas do funcionamento do
campo, seus objetos de luta e as divisões operadas por essa luta para entender como se
recortam as gerações, pois cada campo possui leis próprias de envelhecimento. A esse
respeito, o autor defende que a idade “é um dado biológico socialmente manipulado e
manipulável; e falar dos jovens como se fossem uma „unidade social, um grupo constituído,
dotado de interesses comuns‟, e relacionar estes interesses a uma idade definida
biologicamente já constitui uma manipulação evidente” (BOURDIEU, 1978, p. 2).
Um dado que esse autor considera importante é o de analisar as diferenças entre as
juventudes, ou, mais especificamente, entre as duas juventudes. No caso da Boa Vista, essa
análise poderá apontar questões importantes não apenas de similaridade comportamental mas
também de diferenças geracionais que ora aproximam, ora causam conflitos àquelas mulheres,
pois “Quando o sentido dos limites se perde, vê-se aparecer os conflitos a respeito dos limites
de idade, dos limites entre as idades, que tem como objeto de disputa a transmissão do poder e
dos privilégios entre gerações” (BOURDIEU, 1978, p. 10).
[Pergunto: como era a sua vida quando jovem?] Era uma vida muito boa,
muito tranquila... em Nova Floresta, na Paraíba...Depois de 12 até 21...
Pensando assim ... não deixa de ser jovem quando casa. Só deixa de ser
jovem quando fica velho... Com 12 anos independente de ter menstruado ou
não, a menina vira moça... E nessa fase eu já entendia muitas coisas... Ter
um conhecimento da vida, eu tinha mais conhecimento do que elas, as
minhas irmãs... [Pergunto: para a senhora, quais são as coisas que fazem
parte de ser jovem?] A pessoa poder viver em paz, ser feliz... Eu acho que
é... então tem a ver com felicidade... [Pergunto: o que fazia uma jovem feliz
na sua época?] As pessoas era muito felizes, um tempo muito tranquilo, sem
violência... muito diferente do dia de hoje... acho que é assim...[Peço: dê um
exemplo... ela me olha séria e cai na risada] A gente lá em casa sempre
respeitava pai... e quando ele dizia assim... se ele não deixasse sair a gente
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não ia... mesmo quando ele não deixasse a gente não reclamava, mas quando
deixava a gente não tinha hora para voltar. Era uma festa, onde ia todo
mundo... naquele momento era uma felicidade... [Pergunto: a senhora foi
jovem de qual periodo a qual período?] Eu considero jovem de 12 até 22
anos... [Acrescento: sim, mas com 22 a senhora não era idosa]... [risadas]...
Com 22 eu já era casada... a pessoa casando ja é outro sistema pra gente
viver... tem muita responsabilidade... aí... nao sei responder... nem penso
sobre isso... [risadas] (dona Damiana, na cozinha da casa dela, em
27/02/2014).

Dona Damiana traz em seu discurso uma felicidade atrelada a um tempo sem
violência, de respeito aos pais, de ordem e pouco elástica, pois discorre sobre uma faixa de
juventude cuja duração não depende do “comportamento” jovem. Para ela, não se é jovem até
os 60 anos, “se é jovem até que a responsabilidade vinda com o matrimônio encerre uma
etapa da vida”. O casamento abre outra etapa da vida.
[Pergunto: fale um pouco sobre este incômodo que as mais velhas têm com
relação à juventude de hoje, com relação à juventude da sua época: ao que
você atribui essas mudanças?] Na minha época, tudo era mais difícil...as
informações... e eu acho que por ser mais dificil, eu acho que tudo que a
gente conseguia a gente sabia valorizar... era coisa que a gente conseguia
com esforço... e os pais tinham mais preocupação de passar princípios para
os filhos... Porque assim, naquela época, a gente vivia com muita
dificuldade mas eu tenho orgulho dos meus pais... porque assim o fato
de passar por dificuldades, que não tinha o estilo de vida como a gente tem
hoje... mas nem por isso a gente seguiu por outros caminhos... Hoje eu sou o
que eu sou, devido à educação que meus pais me deram... os
meus princípios, saber valorizar, saber respeitar... E hoje... eu vejo hoje, que
os jovens tem tudo... [Pergunto: para você, quais são as influências que
modificaram tanto os jovens da tua época para a época de hoje?] Nem sei
como... Eu acho que é tudo... acho que é família, acho que são a maneira de
passar os princípios, a educação, acho que é um contexto de tudo. Porque
assim acho que é a personalidade de cada um, a maneira de ver as coisas...
Porque antes na minha época, existia uma inocência... a gente tudo com 14
15, 16 anos mas não tinha [malícia]. Existia uma inocência de brincar, tudo
a gente era amigo. Hoje não, hoje já tá tudo diferente... Assim parece que
hoje a facilidade de você poder ter uma roupa melhor poder comprar uma
coisa melhor... parece que isso criou, principalmente aqui, no meu ponto de
vista... criou uma certa inveja. Eu não sei dizer assim é... criou uma coisa
ruim é como se fosse uma disputa... Cada qual tem que ser melhor do que o
outro, que cada um quer ser melhor... Eu acho que é isso que leva a cada dia
as pessoas seguir em frente por outro caminho, ter outros
pensamentos... Hoje as coisas se tornaram bem mais fácil... hoje poderia ser
bem melhor em alguns sentidos, mas eu acho que há essa coisa, de maldade
e inveja... eu não sei se estou errada e pensar dessa forma... quando eu era
jovem eu não percebi a esse tipo de comportamento... eu não percebia.
(Preta, na cozinha da casa dela em 27/02/2014)

Nesse depoimento e com relação ao que aponta Bourdieu (1978), existem conflitos.
Como exemplo, na Boa Vista, temos a mudança dos hábitos entre os jovens na época de Preta
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e os de hoje, a começar pela “educação” que era “diferente”. Segundo ela, na sua época havia
inocência, brincadeiras “sadias”, todos eram amigos, como se as dificuldades fossem a
amálgama das relações. Desse modo, não havia privilégios ou hierarquias naquele tempo.
Hoje “cada um quer ser melhor do que o outro”, o individualismo leva as pessoas “a seguirem
por outros caminhos”, a “inveja” que veio com as transformações não foi algo positivo no
entendimento de Preta.
Além disso, segundo os autores que pesquisam juventude, alguns idealizavam o
potencial “revolucionário” dos jovens, porém, o mais importante no que concerne a essa vida
social, o que deve ser mais característico, é a sua diversidade e não a busca por aquilo que é
uniforme. Essa diversidade já foi comentada anteriormente, quando as jovens da Boa Vista,
na oportunidade da oficina de desenho, externarem seus projetos e experiências individuais
tão diversos para uma comunidade negra inserida no Seridó do RN, porém, contidos em um
mundo cada vez mais globalizado.
Desse modo, pode-se dizer que a antropologia da diversidade que está mais próxima
do presente trabalho é a especificidade das jovens da comunidade quilombola em contexto
rural. Esse caráter elástico da categoria também pode ser visto na população jovem inserida
no contexto rural, distante dos grandes centros urbanos ou capitais, onde igualmente estão
impressos códigos relativos à conduta jovem.
Para as autoras Maria de Fátima de Souza Santos, Lívia Botelho Félix, Edclécia
Reino Carneiro de Morais, em seu estudo sobre Representações Sociais de juventude...49, a
adolescência é normalmente discutida a partir das informações dos centros urbanos, como se
fosse idealizada do mesmo modo nas distintas realidades sociais. Contudo, considerando que
a adolescência é uma “noção construída social e historicamente” (SANTOS; FÉLIX;
MORAIS, 2012, p. 526), cabe averiguar como esse conhecimento está presente nos discursos
e nas práticas de sujeitos oriundos de outras realidades sociais, que não a zona urbana, como é
o caso das comunidades quilombolas, que se diferenciam, principalmente, por sua história,
pelo território, pela economia, cultura e organização próprias.
Em um comparativo com os resultados da pesquisa realizada pelas autoras, podem-se
perceber alguns dados semelhantes aos da comunidade da Boa Vista, como, por exemplo, o
fato de as adolescentes pesquisadas morarem com os pais, terem um sobrenome
representativo na comunidade, compartilhado por uma parcela significativa dos habitantes da
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“Representações Sociais da Juventude em uma Comunidade Quilombola do Agreste Pernambucano”. Nesse
estudo, as autoras investigaram acerca das representações sociais de juventude entre adolescentes e pais de uma
comunidade quilombola (SANTOS; FÉLIX; MORAIS, 2012).
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localidade, explicado pelo fato de até pouco tempo ocorrerem frequentes relações
intraparentais. Seu cotidiano é alternado pelas atividades domésticas e pelos estudos. Uma
delas, moradora da comunidade, desloca-se até a cidade para estudar, as outras residem na
cidade com os pais e irmãs com objetivo de facilitar o cotidiano familiar.
Nesse caso, o aceso à educação propicia às jovens entrevistadas, mais “possibilidade
de trocas culturais, ideias, além de opiniões, valores e hábitos com outras pessoas, indicando o
não isolamento dos habitantes da comunidade” (SANTOS; FÉLIX; MORAIS, 2012, p. 528),
ressaltando que essa possibilidade foi conquistada por suas mães e tias em situações de
trabalho, como citado no capítulo anterior. Outros itens que se apresentam similares às duas
comunidades é o fato de os estudos serem estratégia ou requisito importante para o ingresso
no mundo do trabalho. Já como atividades de lazer, elas enumeram a televisão, com destaque
para as novelas, além de visitas às amigas e primas, com as quais têm afinidades, além da
participação em festas religiosas, na comunidade ou em cidades vizinhas.
Diferentemente da pesquisa com a comunidade pernambucana, na Boa Vista as
mulheres entrevistadas, mães e tias das jovens haviam concluído o ensino médio,
confirmando a conscientização da importância dos estudos para as jovens como possibilidade
de realização de projetos. Embora haja um estranhamento por parte das mulheres mais velhas
acerca do comportamento dos jovens no que se refere às diferenças nas experiências vividas
atualmente, esse estranhamento está mais voltado “aos outros jovens” que não os da sua
família. Acontecem, inclusive, casos de gravidezes – precoce ou não planejada – devido a
“pouca idade”, “são tão novas, com 15, 16 anos e já com a responsabilidade de cuidar de
filho, ao invés de aproveitar a oportunidade de estudar e fazer uma faculdade”, comenta Preta.
Na Boa Vista, os comportamentos que caracterizam a fase de juventude são as
negociações que permitem aproveitar algumas formas de lazer. Para as jovens, poder sair e
“ficar até mais tarde”, “passar a noite na rua”, é na verdade “dormir na casa de
amigas/primas” em noite de festividade, “namorar” ou paquerar”, ações que estão presentes
nos discursos das jovens e de suas mães, como uma negociação necessária para a diminuição
do controle familiar.
Ademais, enquanto o lúdico emerge como um processo de socialização na época de
juventude das mulheres da segunda geração, nas formas de brincadeiras coletivas em que “a
gente brincava tudo junto, sem malícia”, conforme comenta Preta, observa-se uma dinâmica
diferente nas atividades das jovens atualmente. Se antes as brincadeiras envolviam a
participação de irmãos e amigos das jovens – nas brincadeiras de casinha, nas gincanas etc. –,
hoje, as práticas são mais voltadas a conversas entre elas, no diálogo sobre quem está na

174

moda, o que se vê na tv ou na internet. Cada sociedade, ou a mesma sociedade em momentos
distintos, pode apresentar aspectos estruturais nas representações sociais de juventude,
totalmente diversos e os elementos representacionais ora se mostram mais naturalizados, ora
mais negociáveis em termos de mudança dessas representações sociais.
Esses resultados indicam que essas representações variam conforme as
gerações e as inserções sociais de cada grupo. Em outras palavras, as
mudanças entre os contextos sócio-históricos vivenciados pelos pais e o
atual contexto escolar e relacional dos filhos tornam as experiências de
adolescência/juventude singulares para esses grupos. As variações nas
nomeações e na construção de conceitos sobre a juventude, nesta
comunidade, apontam, também, para o caráter dinâmico das representações
sociais, que concebem conflitos e hierarquias entres seus elementos
constituintes (SANTOS; FÉLIX; MORAIS, 2012, p. 532).

As autoras, com referência específica à pesquisa nessa comunidade, verificaram que,
na narrativa dos entrevistados, é explícita a diversidade de marcadores decisivos da
adolescência. De todo modo, fica notório que essa população quilombola “delimita uma fase
distinta por uma faixa etária situada entre a infância e a vida adulta, com diferentes
nomeações” (SANTOS; FÉLIX; MORAIS, 2012, p. 531).
A esse respeito, Maria José Carneiro (1998) apresenta outra interessante pesquisa
comparativa realizada entre jovens de São Pedro da Serra em Nova Friburgo (RJ) e a região
colonial do município de Nova Pádua (RS). Em ambos os casos, o que se observou foi uma
“espantosa similaridade nas imagens juvenis a despeito das diferenças culturais e
econômicas” (CARNEIRO, 1998, p. 2).
Pautada na classificação do próprio meio em que a pesquisa foi realizada, ela
considerou dois critérios básicos para a definição do jovem: estar em fase de preparação para
o ingresso no mercado de trabalho e não ter constituído ainda uma unidade familiar autônoma
via casamento. Apesar de esses critérios serem, segundo a autora, frágeis e carregados de
imprecisões construídas culturalmente, seu interesse é justamente o de perceber como essa
categoria é atingida por mudanças e crises atuais do mundo rural e como essa realidade é
reelaborada na formulação dos projetos individuais e familiares em contextos sociais e
econômicos distintos. Também corresponde a uma autorrepresentação que tende a uma
grande elasticidade em termos etários, proporcional às dificuldades crescentes de ingresso no
mercado de trabalho e informatização excessiva.
Invisível para a maioria das pesquisas acadêmicas e projetos de
desenvolvimento voltados para o mundo rural, essa categoria imprecisa,
variável, construída socialmente, vem, aos poucos, chamando a atenção de
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analistas das questões rurais. No contexto de crise da agricultura familiar e
dos processos econômicos recentes que transformam o rural em um espaço
cada vez mais heterogêneo, diversificado e não exclusivamente agrícola, a
juventude rural salta aos olhos como a faixa demográfica que é afetada de
maneira mais dramática por essa dinâmica de diluição das fronteiras entre os
espaços rurais e urbanos, combinada com o agravamento da situação de falta
de perspectivas para os que vivem da agricultura (CARNEIRO, 1998, p. 1).

Para ela, os jovens se encaixariam em uma categoria intermediária sem uma
qualificação específica: ou são “estudantes” (no caso dos de origem urbana) ou “filhos de
agricultores” (no caso dos de origem rural) e preenchem somente o vazio estatístico composto
pelos que “ainda não ingressaram na vida ativa, esse contingente da população fica como que
na espera de atingir a maioridade para se tornar visível e qualificado como objeto de estudo”
(CARNEIRO, 1998, p. 1). Esse público, na verdade, encontra-se numa fase diferenciada pela
oposição entre o projeto de vida vislumbrado e as atividades em realização. Ou seja, em
termos gerais, nas comunidades pesquisadas, o jovem é caracteristicamente um indivíduo cuja
existência de um projeto para o futuro é acompanhado de estratégias com graus variados de
idealização.
No que diz respeito às pesquisas sobre a organização social, não cabe aos jovens
somente a condição de “aprendiz de agricultor no interior dos processos de socialização e de
divisão social do trabalho no interior da unidade familiar” (CARNEIRO, 1998, p. 1), de fato,
isso os torna adultos precoces, já que passam a ser enxergados unicamente com base na ótica
do trabalho. Mesmo com os fenômenos tipicamente urbanos – como as “gangs” ou “galeras” e
as práticas simbólicas de identificação, normalmente repletas de comportamentos sociais
agressivos – eles têm despertado a atenção dos cientistas sociais.
Porém, no que se refere ao mundo rural, a juventude parece continuar numa situação
de invisibilidade, provavelmente por essa visão estereotipada que dificulta a compreensão de
uma inserção no mundo culturalmente chamado de globalizado, segundo John Durston
(1994). Para este autor, “a fase juvenil se caracteriza por uma gradual transição até a assunção
plena dos papéis adultos em todas as sociedades, tanto rurais como urbanas”, pois, segundo
ele, “a juventude dura desde o término da puberdade até a constituição do casal e de um lar
autônomo" (DURSTON, 1994, p. 14-15). E é isso que irei verificar na Boa Vista.
Por isso, assim como abordam Maria José Carneiro (1998) e John Durston (1994), o
que me interessa nesta pesquisa é perceber como essa categoria é afetada pelas mudanças e
crises recentes do mundo rural e como essa realidade é reelaborada na formulação dos
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projetos individuais, a partir das influências familiares, considerando ainda os contextos
sociais e econômicos distintos.
Desse modo, esta pesquisa faz um recorte geracional e de gênero – compreendendo a
terminologia de gênero como uma construção histórica e social (SAFFIOTI, 2004; SCOTT,
1995, BASTOS, 2010). Procuramos, assim, verificar, nas histórias de vida dessas jovens, que
tipo de memórias carregam e quais permitem vir à tona, mescladas a sentimentos que ao ser
socializados são revividos, externando situações diversas de lutas e superações, alegrias e
sofrimentos.
[Pergunto: quando deixa de ser criança?] Pronto! Do meu ponto de vista eu
fui criança até os meus 14, 15 anos... Porque assim essa idade já tem um
pouco de responsabilidade, porque eu já tomava conta de casa, da casa da
minha mãe, acho que sempre, trabalhar, eu já trabalhava... Mas sim um
pouco também de criança, porque na época a gente brincava. A gente
brincava de cozinhar, a gente tinha um monte de brincadeira com os meninos
na época da minha idade. [Pergunto: que tipo de brincadeiras?] - Era pula
[barra] bandeira, é... cozinhar, a gente cozinhava bastante, de tica é correndo
atrás do grupo, querendo pegar uns aos outros, tipo pega-pega. E cozinhar a
gente tinha bastante... bastante mesmo... Agora era com comida verdadeira,
cada qual levava um pouquinho das suas casas e a gente fazia um fogo,
carregava as panelas da mãe da gente e lá a gente cozinhava... era super
legal, e tinha barra bandeira que a gente adorava, mulher... Jogar bola
também a gente jogava. [Pergunto: e daí brincava tudo junto? Meninos e
meninas?] – Exato, até 14, 15 anos, essa faixa de idade... era criança ainda...
Você está me perguntando na minha época, né? [Pergunto: a
responsabilidade não era tão grande... o que mudava a partir de 15 anos?] –
Porque assim, depois dos 15 anos começava mais um pouco de
responsabilidade... os pais já delegavam algumas responsabilidades... alguns
já começavam a trabalhar no roçado com seus pais... porque assim, nessa
época minha mãe e meu pai já trabalhavam na agricultura, apanhando
algodão, plantando e quando eu não tava juntamente com eles, eu tava em
casa... tomando conta da casa, colocando água, porque naquele tempo não
tinha água encanada, a gente carregava água na cabeça, né? Pegava aqueles
baldes e ficava carregando água... de lata... e eu tinha a responsabilidade, eu
e meu irmão, de levar o almoço dos meus pais, eles trabalhavam apanhando
algodão, aí todos os dias a gente ia. Aí pronto, a gente fazia isso pela manhã
e à tarde a gente ia pra escola... (Preta, 2014).
[Pergunto: o que é ser jovem?] Sei lá, é comecar a vida, se divertir,
conversar, ter uma amizade limpa e sincera...ter amigos. Quando é pequeno
[os mais velhos] chamavam “os moleques”, tem gente que é moleque até
hoje. Depois de moleque? (vem a) adolescência... (Nemézia, 2014).

Longe de ser uma categoria homogênea, ser jovem implica diversas questões
relativas a diferentes contextos socioculturais. Mesmo entre as mulheres de mesma geração,
as concepções são diferentes, ora é ter responsabilidade, ora é se divertir. No que concordam,
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porém, é que consiste em um período de se começar uma nova fase da vida, e essa fase está
atrelada ao trabalho, seja o trabalho na terra, como no caso de Preta; seja nas casa de família,
como no caso de Nemézia. As relações são diversas como também são os projetos que advêm
de cada realidade e que, por sua vez, imprime um caráter heterogêneo a esse ambiente rural.
A esse respeito, trabalhos relacionados com a juventude rural que procuraram
recuperar sociologicamente tal debate podem ser vistos em Woortmann (1991), Abromovay
(1998), Carneiro (1998), Stropasolas (2002), Wanderley (2003), Guaraná (2005) e Bastos
(2010). Segundo Samara Freire (2012), esses trabalhos são voltados para a problemática da
migração entre o rural e o urbano, a invisibilidade desses sujeitos e as questões ligadas à
herança, hierarquia, sucessão dos territórios da propriedade familiar e às relações de
desigualdade de gênero. Ela também salienta a heterogeneidade e a diversificação desse
“rural”.
Nesse sentido, a autora chama a atenção para um “rural” como lugar onde existe
“diversidades de interesses e expectativas tanto pelo reconhecimento e valorização quanto
pela especificação de gênero, raça, etnia, território e diversos campos de luta pela cidadania”
(FREIRE, 2012, p. 24). Esse é o caso da Boa Vista, comunidade em que a questão agrícola é
quase inexistente diante de um cenário de completa desertificação, perdendo, desse modo, a
característica “rural” e impulsionando as mulheres da geração “ponte”, desde o final da
década de 1970 a procurar fora de sua comunidade trabalho “em casa de família” na região de
Parelhas ou mesmo em Natal.
Vimos anteriormente que a procura por trabalho fora da comunidade estava
intrinsicamente ligada ao projeto de autonomia e de independência financeira, sendo motivada
por uma realidade de escassez e falta de recursos dentro da família e na própria comunidade.
Entretanto, mesmo diante das dificuldades, nem a família nem a comunidade perdem o caráter
agregador e se abrem na acolhida dos familiares e parentes (estando essas mulheres jovens
inseridas nesse grupo), principalmente nos períodos das festas religiosas da Nossa Senhora do
Rosário e no final do ano.
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5.6 SER QUILOMBOLA

O que é ser jovem e como essa categoria é construída politicamente? Quais os
marcadores de identidade de uma juventude rural e quilombola e o que se tem pesquisado nos
últimos anos? Os estudos que vêm sendo realizados sobre o assunto e as questões relativas à
identidade quilombola, ao pertencimento étnico e às estratégias podem fornecer informações
que norteiem quais as estratégias de sociabilidade que as jovens da comunidade vêm
desenvolvendo e como se articulam com vistas a dar conta de seus projetos pessoais.
Samara Freire (2012) ao estudar os jovens da comunidade quilombola de Capoeiras
no RN, salienta que o rural sobre o qual alguns pesquisadores50 vêm debatendo, para além da
categoria “jovem rural”, também é um local que se mostra “cada vez mais heterogêneo,
diversificado e não exclusivamente agrícola, onde há diversidade de interesses e expectativas”
(FREIRE, 2012, p.24).. Essa é a paisagem atual da Boa Vista como tenho demonstrado.
Desse modo, ser quilombola está intrinsecamente ligado a identidades singulares e
“articuladas” – como forma de não fixar a diversidade dos indivíduos (BASTOS, 2010). Para
a pesquisadora, jovens mulheres negras moradoras de comunidades quilombolas que
transitam no meio urbano apresentam uma realidade complexa que “tem gerado novos
processos de identificação que constituem identidades singulares” para uma jovem, mulher,
negra e quilombola (BASTOS, 2010, p. 1).
Essas protagonistas acessam diferentes pertencimentos aos quais inserem uma
necessidade de entendimento dessa identidade como um “jogo relacional em que aparecem ao
mesmo tempo a diversidade e as relações de poder e a produção de desigualdades” (BASTOS,
2010, p. 1). Para Bastos (2010), pesquisar suas trajetórias promove um “reconhecimento do
tipo de espaço relacional que essa identidade constitui e pelo qual é constituída”, por se
tratarem de “identificações que na sociedade de classes são marcas não só de diferença, mas
fundamentalmente de desigualdades” (BASTOS, 2010, p. 2).
A complexidade do real tem gerado novos processos de identificação que
constituem identidades singulares, como a de jovem mulher negra
quilombola. Os diferentes pertencimentos dos sujeitos trazem a necessidade
de entendermos a identidade como um jogo relacional em que aparecem ao
mesmo tempo a diversidade e as relações de poder e a produção de
50

Alguns autores que se concentram no debate sociológico da categoria jovem rural, cuja problemática está
pautada na migração rural/urbano, na invisibilidade e em questões relativas à herança, hierarquia, sucessão da
propriedade familiar e às relações de desigualdade de gênero, entre outros citados no texto, são: Abramovay
(1998), Carneiro (1998), Guaraná (2005), Stropasolas (2002), Wardeley (2003) e Weishmeier (2004).

179

desigualdades. Neste sentido, pesquisar as trajetórias de jovens mulheres
quilombolas permite o reconhecimento do tipo de espaço relacional que essa
identidade constitui e pelo qual é constituída. Trata-se de identificações que
na sociedade de classes são marcas não só de diferença, mas
fundamentalmente de desigualdades (BASTOS, 2010, p. 2).

A pesquisa de Priscila da Cunha Bastos (2010), realizada no Quilombo São José
(RJ), revela uma semelhança com o que encontrei na Boa Vista: as jovens apresentam elevado
nível de escolarização com ensino médio completo e, desse modo, não se inserem no perfil
das trabalhadoras domésticas, como vivenciado anteriormente por suas mães. A pesquisadora
destaca que o trajeto das jovens “não configura a entrada no mundo adulto, mas sim uma
ampliação nas possibilidades de ser jovem quilombola” (BASTOS, 2010, p. 7). No entanto,
ela ressalta que o avanço na escolarização não significou uma nova entrada no mundo do
trabalho urbano para as jovens mulheres negras.
O que ela percebe na geração de jovens atualmente, eu percebi na geração das mães e
tias das jovens da Boa Vista: o trabalho doméstico “é a porta de entrada no mercado de
trabalho urbano e possibilidade de aquisição de uma autonomia econômica” (BASTOS, 2010,
p. 6), o que modifica as relações familiares bem como a forma como as mulheres são vistas
dentro e fora do quilombo, como é o caso da Boa Vista. As jovens Heloisa, Swesley e
Suyanne exercitam suas potencialidades a partir de experiências de trabalho em estágios na
área da educação, no atendimento dentro do comércio local e ainda com a inserção no mundo
da moda, participando de desfiles, da produção de vídeos e de editoriais de moda. Nesse
exercício, agregam conhecimento e ampliam seus campos de possibilidades com vistas à
consolidação de seus projetos de vida.
A juventude negra quilombola é pensada então a partir de contextos inerentes à
juventude contemporânea, uma vez que existem aproximações. Por esse viés, questões
relativas ao pertencimento e às socializações são pontos para uma reflexão acerca de
processos de construção de uma identidade étnica dessa juventude. Nesse sentido, a sociedade
de consumo, a comunicação e as exigências de mercado atuam no imaginário e na memória
dessas jovens, bombardeadas por imposições socioculturais sujeitas a todo tipo de hierarquia,
que procuram em todo o processo invisibilizá-las.
Nesse cenário, diante de um contexto social racista e excludente, quais são suas
estratégias de sobrevivência e sociabilidade? A esse respeito, retomo as falas das jovens da
comunidade, na busca de elucidar as influências em seus projetos de vida e as relações que
estabelecem na família, com amigos e na escola. Quando as jovens foram entrevistadas em
2013, não apresentam experiências de trabalho fora de casa, com excessão de Suyanne que já
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incursionava no mundo da moda, nitidamente influenciada e apoiada por sua mãe, Suelma,
que em anos anteriores havia experienciado participação em desfiles para representar a
comunidade nos eventos no qual se escolhida a representante local da “garota rural”.
Interessante também observar que a filha mais velha de Suelma, embora tendo todos
os requisitos de beleza exigidos nesse ramo não se identificou com esse projeto, muito
provavelmente pelas experiências de discriminação pelas quais tem passado ao longo da vida
nas interações sociais.
[...] eu gosto de mim do jeito que eu sou... Até as coisas que acontecem no
dia a dia que deixa a gente desanimado... [relata vivências de racismo e
discriminação] acho que acontece pra quem é negro assim... meu problema
é mais é na escola... mas na sociedade também [conta sobre uma menina
que ela não consegue falar o nome ... e de uma discussão por causa de uma
música que envolveu a direção... eram bem amigas... mas tiveram vários
pequenos casos...] Eu acho que eles, os professores, não são preparados
muito não [para lidar com o preconceito dos alunos em relação ao negro na
sala de aula] Por exemplo, fazer coisa em grupo e você ficar só. [Pergunto:
em qual momento percebe que tem mais preconceito?]... não sei o que fazer
quando estas situações acontecem, mas sei que brigar não adianta... Ah tem
vários casos de situação nas escolas... Por essas coisas que eu não tenho
amizade... por isso também que eu não mudo de escola... ali é menos e nas
outras escolas aff Maria... eu até já perguntei pra Swyanne como ela
consegue? e tem coisas na escola, nos livros escolares, por exemplo... a
ausência de personagens negros nas sala de aula... [na relação com os pais
ela conta que...] a mãe é mais brava, mas eu tenho mais ligação com ela...
[Pergunto: como foi a vida escolar?] Estudei até a 5ª série no Joazeiro... e
desde o 6º ano até agora em Parelhas, na mesma escola... (Swesley, 17 anos,
entrevista em 02/2013, na cozinha da casa da Preta).

Um ano após esse depoimento, ela relata experiências de discriminação sofridas no
ambiente de trabalho, durante um estágio que realizou por duas semanas em uma lanchonete
do único shopping da cidade.
Em relação às perspectivas de futuro, Vanessa Andrade Pereira realizou uma
pesquisa que visava observar dois espaços de aprendizagem e sociabilidade entre jovens
frequentadores de lan house ou “casa de jogos em rede” e a escola (PEREIRA, 2010, p. 9),
atenta para o fato da falta de conexão entre os jovens e seus professores, a ausência de
atrativos extraclasse, que não estimulavam jogos e internet no espaço do saber escolar. Outros
estudos relativos à escola pública e alunos de periferia também abordam os desencontros e as
dificuldades que são gerados entre escolas e grupos culturais devido à falta de relação entre o
saber, a escola e os estudantes. De todo modo, é importante refletir a respeito das relações dos
jovens com os significados que eles atribuem aos saberes que cada instância proporciona, uma
vez que essa relação influencia na formação de expectativas (projetos) que eles nutrem em
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relação ao futuro. A timidez gerada pelos constrangimentos sociais e a indecisão sobre o que
fazer profissionalmente falando são adquiridos pela experiência cotidiana:
A questão do preconceito, ela pode impedir você de seguir determinado
caminho tipo: eu gostaria de ser isso, mas por causa do preconceito eu vou
fazer outra coisa [...] “Eu sofri muito preconceito quando eu desfilei. Aí
nem por isso eu abaixei a cabeça. [...] Realmente tem um momento que a
gente até chora né? ... por causa da cor da pele!! Porque assim, eu nunca
critiquei ninguém no desfile né? E eu fui muito julgada... eram 11
candidatas, comigo eram 12, ao todo e quando eu chegava, onde tava elas,
era todo mundo falando... “Ah essa neguinha não vai ganhar!” E quase todo
mundo que eu via, elas diziam isso sabe, em relação a mim? Me também
teve um povo que me apoiava... Mãe também me apoiava muito, minhas
irmãs também, “Não desista a gente esta aqui com você!”
Independentemente se eu ganhasse ou perdesse, devido ao preconceito eu
não ia baixar a cabeça pro preconceito... perdi uma vez e ia em busca de
outro né? Por que a gente nem sempre ganha nem sempre perde né? Eu acho
assim, que independente do preconceito que doa, que machuca a gente,
porque é realmente o que o preconceito faz eu não desistiria não.
(Suyanne,15 anos, entrevista realizada em 02/2014 na casa dos pais em
Parelhas)
[Pergunto: já escolheu uma profissão?] Tanta coisa em mente... Que eu fico
maluca, por exemplo, forças armadas, ou é direito... Sei lá... (sorri)... [sobre
a sua história familiar – não sabe responder... lembra que brincava mais com
as irmãs e primas] a Rossane tem isso também porque a [minha] mãe não
deixava brincar fora nem longe de casa... [Pergunto: o que gosta de fazer?]
...escutar som... ler... se morasse em outro lugar provavelmente faria mais
coisa... [Pergunto: o que faz para se divertir?]... só quando saio com as
meninas... Quando a gente não tá na praça, está na casa da avó... Agora
Swyanne [a irmã] é ligada na tomada... Gostava de fazer capoeira... Já fiz
quando era mais nova... Agora não faço mais não... Eu gosto de ler romance
mais o que eu gosto de ler é algo que tenha sentido... Cury [Augusto]... mais
sobre autoestima... (autoajuda) não lembro o nome... Era alguma coisa que
falava sobre a inteligência... [Pergunto: como ficam as obrigações de casa
entre você e suas irmãs?] Eu fico responsável para cozinhar e arrumar elas
fazem as outras coisas... [Pergunto: como é essa história de morar em duas
casas uma na comunidade e outra na rua?] A gente vai pra lá porque tem
coisa que não dá pra fazer morando aqui na Boa Vista ... O estudo da mãe, o
trabalho de pai, também tem as coisas que Swyanne quer fazer... coisa da
escola também que não tem como ir daqui... [Pergunto: como é a relação
com as irmãs, quais as diferenças?] Ela [Swyanne] tem mais facilidade pra
conseguir amigas... (Swesley, 17 anos, entrevista em 02/2013, na cozinha da
casa da Preta).

A timidez à qual se refere demonstra seu instinto de autopreservação dos
naturalmente estigmatizados e marginalizados, como colocado nos capítulos anteriores. Ao
escolher uma profissão que a preserva do contato direto com a sociedade, ela destaca além do
desejo de independência financeira, a necessidade de estar livre dos julgamentos estéticos
quanto à sua identidade e ao pertencimento étnico.
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Comecei a estudar com 5 anos, depois no Joazeiro até a 5a série... ia com as
primas estudar, com Jefferson... Eu passei 1 ano no Caic [creche] – 1 ano,
depois fui para o Arnaldo Bezerra, depois pro Joazeiro, depois pro Barão [da
6a série até o ensino médio...] e depois pro Monsenhor [até o ensino médio]
até terminar... depois cada um foi estudar em um colégio... [Pergunto: como
foi a experiência de estudar em instituiçoes diferentes? Como você se
sentia?] Era ruim, porque era sempre acostumada com as mesmas pessoas, aí
chegava lá ficava sem saber se ia estudar com alguém conhecido... porque de
qualquer jeito tem que fazer outras amizades, mas... no caso de já ter uma
pessoa conhecida ficava mais fácil... mas depois de uns 15 dias já se
acostuma... às vezes tinha umas coisas que não gostava... quando era criança
que ficava com aquelas brincadeiras chatas de colocar apelido [Pergunto:
você lembra de ter passado alguma situação de preconceito?] Eu lembro que
tinha uma vez que tinha umas meninas que elas ficavam cantando uma
musica... do Luiz Caldas... aí elas ficavam cantando isso pra me insultar. Eu
não ligava, deixava pra lá... fazia que não tava escutando... [Pergunto: sua
mãe ficou sabendo?] Eu já tinha dito... aí minha mãe ia lá na diretoria,
reclamava... eles brigavam, mas não adiantava... A disciplina que eu gostava
mais de estudar era de História... agora a que eu não gostava e que não posso
nem ver [ela dá risada] era Matemática e Física... porque é muito chato e eu
tenho dificuldade de aprender matemática e física. Por eu já não gostar,
acabo não me interessando tanto e acabo não aprendendo o suficiente...
quando eu não gosto muito de uma coisa eu acabo nem me interessando
muito por ela... [Pergunto: é assim com as pessoas também?] Mais ou
menos, às vezes é mais por eu ser tímida (Heloisa, 19 anos, entrevista
realizada em 02/2012, na sala de visitas na casa dos pais).

O que essas jovens também socializam são os momentos de desencontros com os
espaços de socialização e a impossibilidade de estabelecer um vínculo pessoal e significativo
tanto com o saber escolar como com o intelectual e cultural. Isso se dá pelo despreparo dos
profissionais das diversas áreas de educação no que conserne às questões de diversidade,
racismo e discriminação, tendo como agravante a inexistência de projetos que discutam esses
temas, e isso também causa grande desinteresse pela educação bancária. Por essa razão, as
jovens não se sentem representadas, nem respeitadas em sua individualidade ou identidade.
Outro ponto é a carência de opções de sociabilidade e lazer, tanto na comunidade
onde moram quanto nos espaços na “rua” (as praças em frente à matriz ou os quiosques de
lanchonetes, onde famílias, casais e grupos de amigos se reúnem para beber e fazer um
lanche). “Se o acesso à escola definiu e classificou estratos sociais ao longo do século XX, o
XXI parece privilegiar outro tipo de conhecimento: o saber informacional”, comenta Pereira
(2010, p. 26), que ainda está muito aquém da educação formal ministrada na escola.
Assim, suas estratégias de inclusão perpassam as redes de sociabilidade com família
(irmãos, primas) ou vizinhança, amigos da escola e das relações nem tão próximas –
explicitadas nos sites de redes sociais de relacionamento. Nesse caso, acessam as tecnologias
como a internet via computador e/ou celular que servem como estratégia de resistência diante
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de um contexto social racista e excludente garantindo certa invisibilidade quanto a
classificações ou julgamentos sociais. Essas tecnologias são ainda acessadas como opção de
lazer, conhecimento e acesso à cultura, pois, como elucidaram acima, a relação escolar nem
sempre é satisfatória e na maioria das vezes é entediante e fonte de decepções.
[Pergunto: e o primeiro namorado?] foi com mais ou menos 12 anos... o
primeiro beijo foi com 11 anos... mais por influência do povo... uma
curiosidade e não achei nada disso...ele era da mesma escola... [Pergunto:
Nessa época já tinha beijo?] Não chegava perto não criatura... coisa de
criança mesmo... meu próximo namorado é esse que eu tô agora... mal
beijava... Ele era muito pegajoso... porque tem que ser como eu quero... Eu
gosto muito de respeitar as pessoas... idosos e crianças... eu não gosto de
ficar de agarramento e beijo na frente das pessoas, das minhas amigas...
[Pergunto: e de quem foi essa influência?] Eu percebo isso mais de mãe... eu
gosto muito de navegar na internet. O que me chama a atenção? Romance e
racismo... mais pra ver a reação das pessoas... e romance é mais pra dar
conselho... me chama a atenção... (Swesley, 17 anos, entrevista em 02/2013,
na cozinha da casa da Preta).

Dessa forma, é possível perceber que as jovens entrevistadas, inseridas em um
mesmo contexto sociocultural, priorizam seus estudos (diferentemente de suas amigas e
primas na mesma faixa etária que seguem com outro tipo de projeto, mais próximo ao dos
familiares que priorizam a maternidade e a busca por um parceiro com o objetivo de formar
sua própria família). Elas apresentam em suas subjetividades a valorização de trânsitos entre
mundos e mudanças de comportamento mais individuais que coletivas.
As Figuras 57-59, a seguir, foram elaboradas pelas interlocutoras Heloisa, Swesley e
Suyanne, e representam os projetos de vida da terceira geração. A proposta dessa produção
era a de que pudessem demonstrar suas concepções de futuro. Na parte esquerda de cada
figura, as jovens narram pictoricamente um momento atual de suas vidas; já à direita, elas
mostram seus respectivos “projetos” de vida pensando nos objetivos que deveriam traçar para
poder concretizar tais projetos.
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Figura 62 – Desenho que representa projeto de vida. No computador quando recebeu a noticia de que
fora aprovada para fazer o estágio em ala de aula. No dia da sua formatura de licenciatura de História.
O projeto de ser independente para pela educação de nível superior

Fonte: Interlocutora Heloisa
Figura 63 – Desenho que representa projeto de vida, a primeira experiência de trabalho com o
público e o projeto futuro, independência pelo trabalho com computadores

Fonte: Interlocutora Swesley
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Figura 64 – Desenho de projeto de vida que visa terminar os estudos, cursar uma faculdade de
Educação Física e abrir uma academia de capoeira para poder divulgar os conhecimentos sobre o
negro

Fonte: Desenho de Suyanne – 15 anos realizado em 25/02/2014 na casa dos pais em Parelhas quando
participou da conversa que tive com Swesley, sua irmã mais velha

Quando conversei sobre o desenho, uma das interlocutoras, Suyanne, explicou da
seguinte forma:
Eu fiz um desenho que é relacionado de hoje e o futuro “diga não ao
preconceito” para um pouco da cultura do negro. Sobre ofuturo eu falei um
pouco da cultura afro brasileira a questão da capoeira que eu gosto muito eu
queria muito um projeto de capoeira, eu gostaria de ver bem trabalhado a
cultura afro. eu queria que você está sumiu que tivesse um maratona de
eventos só de capoeiristas dança afro... gosto muito de dançar queria
trabalhar bem a cultura negra desde desde quando começou e até hoje. eu
Mesmo com a minha personalidade [mais expansiva, desinibida] quando
chego na escola estão falando sobre Zumbi dos Palmares, eu gosto muito de
dar palestras, já saio falando... Falo da história do negro, história da capoeira
maculelê, a dança. Estou no último ano [ensino médio] [Pergunto: E qual é o
caminho que você acha que deve percorrer para chegar até aqui?] Pelo
estudo, passar no enem fazer faculdade de Educação Física e trabalhar muito
com a cultura. Eu acho que tudo depende do estudo pra chegar até o nosso
objetivo. Quem são seus parceiros para ajudar a realizar um sonho? Poderia
me apoiar muito um grupo de capoeira de Currais Novos, por exemplo. Eles
com certeza poderiam me dar a mão, eles são muito humildes, é um jogo
que ensina a ser humilde a capoeira. Meu instrutor de capoeira poderia
realmente me dar uma mão, e eu poderia fazer faculdade de Educação Física
em Caicó ou Natal na UFRN. Mesmo com obstáculos porque fazer
faculdade na capital, para chegar na faculdade de Educação Física você tem
problema de sair de perto da família, precisa depositar eu gosto da minha
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família mais também tem que saber que para ser vencedor, nem sempre fica
perto dos pais, mas tudo depende da força de vontade. Por mais que seja
difícil, eu assim, por mais que eu passe um tempo fora de casa eu iria sim,
para poder al cansar meus objetivos eu iria! (Suyanne,15 anos, entrevista
realizada em 25/02/2014 na casa dos pais em Parelhas).

Para Gilberto Velho (1987), os projetos constituem uma dimensão da cultura, na
medida em que sempre é expressão simbólica. Além de ser conscientes e potencialmente
públicos, os projetos estão diametralmente atrelados à organização social e aos processos de
modificação social. Segundo ele, os mapas de orientação para a vida social mostram-se
particularmente ambíguos, tortuosos e contraditórios quando se refere a uma sociedade
complexa moderna.
A construção da identidade e a elaboração de projetos individuais são feitas
dentro de um contexto em que diferentes “mundos” ou esferas da vida social
se interpenetram se misturam e muitas vezes entram em conflito [...]. A
estabilidade e a continuidade desses projetos supra-individuais dependerão
de sua capacidade de estabelecer uma definição de realidade convincente,
coerente e gratificante [...]. Pode-se dizer que em uma sociedade complexa
moderna coexistem “n” projetos em diferentes graus de desenvolvimento e
complexidade, alguns praticamente imperceptíveis, outros explicitados e
anunciados (VELHO, 1987, p. 33).

Numa sociedade complexa, os grupos são identificados por meio das trajetórias e da
posição em relação ao resto da sociedade, no sentido de terem mais possibilidades de divulgar
seus projetos. Nesse caso, não resta dúvidas de que “é necessário todo um conjunto de
variáveis como poder econômico (ou político)”, porém, o mais importante “é verificar o
potencial intrínseco de um projeto social que só pode ser compreendido através do conjunto
de símbolos a que está associado e o que este vincula” (VELHO, 1987, p. 34).
Dessa forma, é compreensível que Heloísa dedique-se ao projeto acadêmico na área
de História; Swesley empreenda uma profissão que a preserve sua integridade física e
emocional que possa conferir certa invisibilidade e proteção, sem prejuízo financeiro; bem
como que Suyanne invista em uma faculdade de educação física, que possa lhe dar
informações sobre o funcionamento do corpo e aprofunde seus conhecimentos acerca da
capoeira, ou seja, trace um paralelo com a cultura afro-brasileira, o que é importante para a
sua identidade.
Hoje eu tô muito movida pela cultura, eu faço dança afro, eu jogo capoeira,
eu gosto muito de mais mesmo... desfilo... e assim agora isso é meu hoje...
Eu gosto muito, eu ainda tô estudando, termino esse ano o terceiro ano se
Deus quiser e já para o meu futuro eu quero ter meu próprio negócio, eu
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quero me formar também na arte da educação física, já pra manter o jogo da
capoeira permissões de cimento que seja só trabalhar a cultura... porque aí
na cidade não tem um estabelecimento que fale sobre preconceito, que
trabalhe isso nas escolas e tal... eu queria muito abrir isso, no meu futuro
assim [sorri] (Suyanne,15 anos, entrevista realizada em 25/02/2014 na casa
dos pais em Parelhas).

Suyanne procura aliar a construção de seu projeto individual, um negócio próprio, a
um projeto coletivo de conhecimento e valorização da cultura negra, abrindo um espaço de
estudo e práticas voltadas à cultura afro-brasileira. Já Maria das Graças, Preta, ao comentar
sobre sua luta na comunidade, tendo como objetivo a conscientização da importância de
projetos coletivos e de ações sociais visa promover a melhoria da qualidade de vida via
geração de empregos e participação ativa de todos os moradores. Torna-se, então,
compreensível a partir do que ela objetiva coletivamente e o que Gilberto Velho (2012)
sinaliza em termo de projetos, campos de possibilidade e trajetórias, levar em consideração a
diversidade interna. Dessa forma, é possível entender as dificuldades das lideranças da
comunidade em viabilizar projetos coletivos, uma vez que muitos moradores priorizam os
projetos individuais em detrimento do todo.
Ao pensar o significado da ação social sob o ponto de vista das protagonistas em
análise, Gilberto Velho (2012) tem como referência os pontos de vista e as visões de mundo
das categorias sociais consideradas. Assim, as noções de campos de possibilidade, de projeto
e trajetórias, abordam entre outras, “a diversidade interna das sociedades em termos de ethos,
estilo de vida, visões de mundo e modos de construção real da sociedade” (VELHO, 2012, p.
192).
Nessa perspectiva, pensar a concretização de projetos coletivos é pensar uma
organização social que considere e respeite a diversidade. É um trabalho de constante diálogo,
principalmente entre as gerações mais jovens, que embora priorizem projetos individuais,
consideram uma abertura para o novo, inerente ao ser jovem, que se abre mais facilmente a
novidades e desafios.
Para tanto, precisa de uma liderança forte e agregadora. No caso da Boa Vista,
precisaria de ações de sensibilização para olhar o coletivo e permitir que as mudanças
ocorridas nas últimas décadas sejam continuadas pelos jovens atualmente, uma vez que
somente o investimento das políticas públicas e de ações governamentais às quais a Boa Vista
tem acesso são insuficientes para a concretização de projetos coletivos.
A meu ver, essa é uma tarefa justamente para os mais jovens – que se transformam
via projetos individuais (estudo, casamentos exogânicos, chefia feminina, acesso a bens de
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consumo) –, para que pensem em estratégias que agreguem valor aos projetos coletivos, como
é o caso de Heloisa e Suyanne, e possam impulsionar a vida na comunidade introduzindo
novos valores e costumes e outras formas de organização social. Nesse sentido, a titulação das
terras pode ser uma oportunidade de repensar como serão as relações na Boa Vista
contemporânea e as relações entre a família, o trabalho e a terra.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, analisei os projetos de vida e a trajetória de mulheres de uma
comunidade quilombola – avós, mães, filhas – a partir das histórias de vida e das experiências
pessoais e profissionais dessas três gerações. A observação do universo feminino no cotidiano
revelou uma série de transformações ocorridas desde a metade do século XX na organização
social e na composição das famílias da Boa Vista.
O registro das memórias guardadas nos corpos e as trajetórias individuais evidenciam
experiências como preconceito, discriminação, marginalidade e subalternidade, além de
estarem sujeitas a outras situações, como violências morais ou físicas. Essas experiências
conferiram às mulheres uma resistência que as dota de uma agência de poder (ORTNER,
2007). É essa resistência, traduzida como intenção, propósito e desejo reformulado como
“projetos”, que as impulsiona na tomada de decisões, e que possibilita a elaboração de novos
projetos de vida e campos de possibilidade (VELHO, 1994), como a retomada aos estudos e a
opção por outras alternativas profissionais.
O que também pode ser destacado nesta pesquisa é que o diálogo estabelecido entre
mim e as interlocutoras em campo vai além de uma simples colaboração: ao conceder as
entrevistas e me receberem em suas casas, elas expõem dificuldades pessoais e revelam uma
parte importante de suas biografias. Elas me contaram suas histórias de lutas e superações,
conquistas e vitórias, sabendo que seriam ouvidas.
Com base nas histórias de vida dessas mulheres, podem-se perceber os percursos de
ascensão social (de domésticas a profissionais “com carteira assinada”) e a capacidade em
transpor os diversos obstáculos profissionais passando, assim, a ocupar os espaços vagos na
sociedade. As histórias aqui narradas são fundamentais para o estudo da organização social
que conheceu mudanças.
Foi preciso, então, contextualizar essa comunidade e pensá-la dentro da tríade
família, terra e trabalho para a compreensão das transformações sociais ocorridas ali, as
influências nas novas configurações familiares e as relações de trabalho (WOORTMANN,
1987). Para as nascidas na primeira metade do século XX, o modelo camponês funcionou
como uma nítida divisão sexual do trabalho. Nesse caso, encontramos uma exceção: dona
Chica (e posteriormente suas filhas) que com sua trajetória de vida familiar e o apoio da
família nuclear acabou por realizar seus projetos individuais.
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Mesmo que algumas mulheres mais velhas não tivessem casado com os parceiros
desejados, pois “não haviam nascido para casar com eles”, todas entre as minhas
interlocutoras comentam sobre a importância da experiência de conjugalidade, destacando o
casamento e a construção de uma família, os deveres como mãe e esposa, a colaboração no
roçado para o sustento da casa, além das migrações por causa do trabalho. Para as mulheres
mais velhas, foram experiências marcantes tanto para suas vidas quanto para a organização
social. Nesse período, as uniões eram endogâmicas, a relação com a terra era de subsistência e
o trabalho (junto com a terra) era o principal regulador das normas sociais. Ao ficaram viúvas,
elas se tornavam as chefes de família, continuaram administrando o grupo familiar nuclear e
extenso, além de manterem o controle sobre o grupo, fortalecendo, assim, a matrifocalidade.
Com as mulheres da segunda geração, pude entender as tensões cotidianas, tanto
dentro do grupo doméstico quanto nas primeiras experiências profissionais fora da
comunidade. Essas vivências forjaram a resistência de cada protagonista da segunda geração,
a qual denominei de geração “ponte”, pois ligavam usos e costumes da primeira geração com
as da terceira, influenciando-as. Essa geração “ponte” é marcada principalmente por mulheres
que, de certa forma, estavam descontes com suas realidades, tanto em relação à vivência
familiar quanto em relação às opções de trabalho. Essas mulheres enfrentaram um período
diverso do de suas antecessoras, marcado por secas, escassez de material e trabalho fora da
comunidade. Essas situações, de certo modo, dotaram-nas de agência de poder, e foi a partir
disso que os projetos de vida passaram a fazer sentido.
Elas, então, começaram a investir na trajetória profissional. Um ponto importante
nessa agência foi o das estratégias utilizadas para transpor os obstáculos encontrados no
trabalho em virtude das relações de discriminação de gênero e “raça”. Para tanto, investiram
na trajetória educacional – apesar das dificuldade enfrentadas para implementar projetos
individuais, seja pela falta de recursos seja pela dificuldade na administração do tempo em
que priorizavam os cuidados com marido e filhos. É um período no qual a itinerância
temporária ou permanente para outras cidades da região do Seridó ou mesmo para capitais
brasileiras permite a essas mulheres o acesso a outros bens de consumo e informação.
Ademais, o contato com outros modos de vida, diversos daqueles na comunidade,
também gerou uma nova consciência sobre as regras às quais estavam submetidas pelo grupo
e, de certa maneira, foram essas influências externas que passaram a atuar no comportamento
dessas mulheres. Na sociedade “moderna”, elas adotam, de certo modo, um modelo
individual, de ordem econômica oposta à ordem moral e ao modelo relacional que conheciam
na comunidade camponesa.

O trabalho é pensado agora como abstração ou “fator”
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(WOORTMANN, 1990), mas principalmente a família que agora é pensada sem relação com
a terra e o trabalho.
Nesse cenário, elas convivem com dois mundos. São dois modos de pensar a vida,
mesmo sem abandonar a tradição. Por conseguinte, as mulheres questionam a ordem local.
Desse modo, o grupo já não exerce seu controle com a mesma ênfase e as relações conjugais
também passam por transformações: uniões exogâmicas, chefia feminina sem a presença do
macho provedor e sem a marginalização que era imposta à mulher que tinha filho “sem ter um
marido”. Entre as casadas, também existe a chefia compartilhada, pois elas trabalham “fora” e
colaboram com as despesas familiares e os gastos com estudos da prole e opinam com a
mesma autoridade conferida ao patriarca. Há também as mulheres que não casaram,
principalmente porque não encontraram parceiros dignos ou que merecessem “admiração”, já
que somente o afeto não é suficiente para manter uma família. Inclusive, as da geração
“ponte” trazem outro significado para o antigo ditado local “a gente casa porque nasce”. Para
elas, a mulher hoje “não casa porque não nasceu para casar com quem ela não quer”, afinal,
ela agora é dona de seu destino.
Os últimos anos trouxeram mais uma novidade para a comunidade, o maior interesse
pela vida política assumido pelas mulheres. Mais habilidosas nas conversas, elas conseguem
tecer redes de relacionamentos com representantes do estado e das demais instituições,
trazendo benefícios para a comunidade. Mesmo que em algum momento esse engajamento
possa prejudicar a relação com a família nuclear, negligenciando filhos e marido em defesa de
um projeto coletivo, essas mulheres acreditam que podem colaborar com melhorias para a
comunidade, apesar das tensões e dos conflitos que essa função social possa gerar.
Nessa direção, o papel político que as mulheres da segunda geração assumem dá
visibilidade às mulheres da Boa Vista, agrega mais uma identidade a elas, a identidade de
mulher quilombola atuante politicamente. Mesmo assim, pelo menos no período de minha
estada em campo e durante realização desta dissertação, não percebi qualquer empenho em
empreender projetos sociais por parte das jovens, minhas interlocutoras ou não. Nesse sentido,
a exceção aconteceu apenas nos momentos da celebração religiosa, na festa da padroeira e da
Irmandade do Rosário, nesses momentos a identidade coletiva do grupo é reafirmada e os
projetos de vida são anulados. Percebe-se, assim, que a lógica tradicional vai organizando a
ordem moral e as relações de hierarquia e honra.
Nessa comunidade, as jovens preferem um investimento nos projetos individuais, no
que são apoiadas pelo grupo familiar. Embora compartilhem com suas famílias a relação com
a terra de morada e a afetividade nas relações familiares, projetos coletivos não estão na lista
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de suas prioridades. Isso se deve em grande parte a tensões e conflitos oriundos da época em
que todos “eram parentes”, embora hoje já estejam “mais misturados”.
Essas jovens compartilham com suas mães e tias os mesmos problemas no que diz
respeito à inserção no mercado de trabalho: elas são discriminadas por serem mulheres,
negras e pobres. Some-se a isso as dificuldades enfrentadas na escola e o despreparo dos
profissionais da educação no enfrentamento dessas situações. De qualquer modo, espelham-se
nos exemplos de vida da geração “ponte” e, do mesmo modo, traçam estratégias para a
concretização de projetos que visem à sua independência financeira.
Entre as interlocutoras, o casamento não é prioridade e ter filhos também não está nos
seus planos, pelo menos por enquanto. Suas estratégias de atuação estão voltadas aos
investimentos nos estudos, ao acesso ao ensino superior via cotas sociais ou raciais e ainda a
aproveitar as possibilidades oferecidas também via políticas públicas de capacitação
profissional, bolsas de estudo, entre outras, disponíveis a partir do governo Lula e na
continuação do governo do PT – Partido dos Trabalhadores com a atual presidente da
república Dilma Rousseff.
Essas jovens moram em um espaço “rurbano”, em estreito convívio com a cidade de
Parelhas (onde moram durante a semana para estudar ou trabalhar). Há ainda os passeios para
a casa de familiares em outras localidades ou na capital. Elas definitivamente não vivem
isoladas e têm acesso aos diversos meios de comunicação (celular, internet, televisão).
A Boa Vista possui agora fronteiras fluídas. As novas configurações sociais são um
misto entre o rural e o urbano. Com o fim da endogamia, houve a abertura da comunidade ao
mundo externo, a possibilidade de escolha individual e o enfraquecimento do controle social
no que diz respeito à vida pessoal de cada mulher. Se o contexto social muda, muda também o
modo de pensar esse espaço, que já foi de subsistência e que hoje é um lugar de memórias.
Afinal, memória coletiva é resultado de movimentos vivos e de lembranças transmitidas entre
gerações.
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