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RESUMO

Este trabalho de cunho etnográfico tem interesse em refletir e fazer uma descrição sobre o
processo de inserção das mulheres de Capoeiras no mercado de trabalho, localizada no
município de Macaíba (RN). Observamos no decorrer da pesquisa que desde o final dos anos
50 as mulheres da comunidade estão em constante movimento entre o rural e o urbano e
desenvolvendo atividades de trabalho dentro e fora da comunidade. Dessa forma, com o
emprego de técnicas e métodos etnográficos – entrevistas, pesquisa de campo e uso de
instrumentos áudio visuais - procura-se dar visibilidade ao processo histórico, trajetórias,
negociações e mudanças engendradas na vida da mulher, da família e da comunidade. Em
suma, este estudo pretende compreender qual é o espaço da mulher que exerce atividade de
trabalho e discutir como essas novas dinâmicas são negociadas e pensadas no contexto da
família e pela comunidade estudada.

Palavras-chave: Mulheres Quilombolas, Trabalho, Empoderamento, Mudanças e família.

ABSTRACT

This ethnographic work is interested in reflecting and make a description of the process of
integration of Capoeiras of women in the labor market, in the municipality of Macaíba (RN).
We note that since the late 50 community women are constantly moving between the rural
and the urban and developing work activities inside and outside the community. Thus, with
the use of techniques and ethnographic methods - interviews, field research and use of audio
visual instruments - seeks to give visibility to the historical process paths, negotiations and
changes engendered in the life of women, the family and the community. In short, this study
aims to understand what the woman space exercising work activity and discuss how these
new dynamics are negotiated and designed in the context of the family and the community
studied.

Keywords: Female, Work, Empowerment, Change and family.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho se propõe trazer uma reflexão sobre o processo de inserção das
mulheres de Capoeiras no mercado de trabalho, com o intuito de dar visibilidade ao processo
histórico, trajetórias, negociações e mudanças engendradas na vida da mulher, da família e da
comunidade1 pesquisada. Em suma, este estudo, pretende compreender qual é o espaço da
mulher em Capoeiras e discutir como as novas dinâmicas de trabalho, exercidos dentro e fora
de Capoeiras, transformam a vida dessas mulheres.
Primeiramente, devemos pontuar que a temática do trabalho feminino foi à porta de
entrada dos estudos sobre a mulher na academia brasileira e os primeiros trabalhos realizados
sobre a temática foram os de Saffioti2 e de Blay3. No início da década de 70 trabalhos que
tratavam dessa temática foram ganhando espaço nas instituições de fomento a pesquisas e nos
bancos acadêmicos. Por outro lado, a emergência de um feminismo como movimento social
legitimou o trabalho feminino como objeto de estudo, onde o mesmo foi ganhando espaço e
fortificando-se cada vez mais com sua entrada no debate sobre gênero nas Ciências Sociais,
pois pesquisadores da temática de gênero viam no tema um potencial transformador.
Meneghel, Farina e Ramão (2005) pontuam que os estudos sobre gênero realizados
nas décadas de 1970 e 1980 permitiram acrescentar novos temas sobre estudos da mulher e
ampliar os modos convencionais de fazer ciência, abrindo espaço para discussão das
experiências pessoais e subjetivas das mulheres. Com isso, a produção acadêmica vem
crescendo e desenvolvendo estudos sobre o trabalho feminino no âmbito do campo e da
cidade em diálogo com as mais diversas áreas, como: sociologia, antropologia, história,
serviço social, economia e ciência política, multiplicando-se graças ao interesse dos
pesquisadores em compreender as dinâmicas das relações de trabalho, refletindo sobre quais
são as condições de trabalho das mulheres e as implicações sociais ocasionadas por essa
inserção produtiva.
É importante pontuar que, com a efetivação do sistema capitalista no Século XIX,
inúmeras mudanças ocorreram em relação a produção e a forma organizacional do trabalho
feminino. O desenvolvimento de novas tecnologias, acompanhado pela modernização das
máquinas, em virtude do processo de industrialização, permitiu que as mulheres tomassem
lugar no processo produtivo fabril. A história da mulher teve uma reviravolta com o início das
I e II Guerras Mundiais quando os homens saíram de seus lares para lutar nas frentes de
1

Devemos destacar que adotamos o conceito de comunidade de Weber (1991), na perspectiva de Barth com
ênfase no pertencimento a uma “comunidade étnica”, traduzido em sentimento de ação política: O conceito de
comunidade aqui é entendido no sentido de comunhão étnica que embora não se constituindo como comunidade,
atua como facilitador nas relações comunitárias, sobretudo as de natureza política. Essa “comunidade política”
costuma despertar inicialmente a crença numa comunhão étnica, numa transformação de relações associativas
racionais
em relações comunitárias pessoais.
2
A mulher na sociedade de classes, livro.1969.
3
A mulher e o trabalho qualificado na indústria paulista, Tese de Doutoramento, 1972.
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batalha. Nesse contexto as mulheres assumiram o lugar dos homens nos negócios, ocupando o
espaço de chefia da família, e tiveram que ingressar no mercado de trabalho, deixando de ser
apenas uma parte da família, para ficar à frente em algumas situações. Destaca Probst (2003),
que acabado as guerras, alguns homens voltaram para casa mutilados e sem nenhuma
possibilidade de voltarem ao mercado de trabalho, fazendo com que as mulheres
definitivamente levassem à frente os projetos e trabalhos deixados para trás pelos seus
esposos.
Chegado os anos 70, houve uma grande intensificação da participação da mulher no
mercado de trabalho, apresentando uma defasagem dos salários reais dos trabalhadores,
fazendo com que as esposas de todas as classes sociais se inserissem no trabalho para
complementação da renda da família. De acordo com Bruschini (1994: 180), “profundas
transformações nos padrões de comportamento e nos valores relativos ao papel social da
mulher”, fruto dos impactos dos movimentos feministas e pela atuação nos espaços públicos,
facilitaram a entrada de mulheres na esfera do trabalho. Destacam-se ainda que fatores como:
a queda da taxa de fecundidade e diminuição do tamanho das famílias; o aumento do número
de famílias chefiadas por mulheres (perderam seus esposos, separação, gravidez precoce em
geral na adolescência); o envelhecimento da população; o aumento da escolaridade e as
mudanças que ocorreram nas mais variadas formas de valores que vão desde:
comportamentos sexuais, definição de novos papeis das mulheres (estudo, carreira e
profissão), e, por outro lado, os avanços econômicos e técnico-científicos possibilitaram esse
acesso. De acordo com Bruschini (1995), a necessidade econômica, o tipo e/ou a duração da
relação conjugal, a idade dos filhos, a escolaridade da trabalhadora, e o grupo familiar a que
pertence é primordial nessa decisão.
Silva (1995) destaca que a integração da mulher na produção social ampliou o espaço
de suas experiências, possibilitando uma melhor percepção de mundo e da condição feminina;
diferente daquela que restringe sua vivência no interior do grupo familiar. Por outro lado,
Silva (1998) aponta que antes de ingressar no mercado de trabalho a essência do ser feminino
encontrava-se em ser mãe e na dedicação ao lar, ao marido e aos filhos. Trabalhar fora de casa
não era aceito pela sociedade, e a mulher sair de casa para trabalhar fora gerava uma grande
crise na família, haja vista que a mulher era preparada para ser dona de casa, responsável pela
limpeza, alimentação e bem-estar de toda a família, no intuito de criar pessoas mais
saudáveis. Nessa perspectiva, o trabalho doméstico, era valorizado, pois reforçava o papel da
mulher como cuidadora do lar, discriminando sua participação no mercado de trabalho.
O rompimento com o isolamento doméstico e a entrada no mercado de trabalho, deu
ganho positivo para as mulheres, que mesmo não assegurando uma efetiva emancipação, sua
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entrada no mundo do trabalho proporcionou uma partilha de experiências, levando-as a
questionar sua condição na sociedade e aumentar as reivindicações de mudanças de condições
do ingresso no mundo do trabalho. De acordo com Sartori (2004), passa-se a pensar num
novo sujeito social, as mulheres que saem do seu contexto do privado (esfera doméstica),
onde eram anuladas e silenciadas, e passam para um contexto de atuação no mundo do
trabalho na esfera pública, social e política. Nesse momento os estudiosos começam a pensar
sobre a dessexualização nas ocupações do mercado formal de trabalho e a autoafirmação
profissional da mulher nesse novo contexto.
Verificamos que existem avanços e lutas em relação à entrada da mulher no mercado
de trabalho, como também é inegável que existam empecilhos atuando na questão presença da
mulher no trabalho remunerado, mas mesmo assim permanecem as desigualdades e opressão
da mulher. Barker (2010) enfatiza que, em toda parte do mundo, as mulheres estão atuando e
ganhando renda fora de suas casas, no mercado formal e informal, mas elas ainda continuam
exercendo os cuidados com os outros membros da família. Estudos apontam que essa
qualidade específica dada às mulheres é que mantém baixa às taxas de participação na forma
do trabalho e seus menores salários. Mas não podemos deixar de mencionar que está
acontecendo uma “desnaturalização do destino biológico da mulher, que vem questionando
sua função biológica de reprodução” (BRUSCHINI, 1987: 64) e o papel vocacional para o
trabalho do lar e o trabalho doméstico, mas mesmo assim, elas vêm ganhando espaço no
mercado de trabalho.
Entrando na questão da estrutura ocupacional feminina, ela é caracterizada de modo
geral, por segmentos diferenciados em termos de qualificação, prestígio e remuneração. Elas
vêm ocupando trabalhos de menor prestígio e de baixa remuneração, como: “As atividades
em serviços administrativos e em serviços de turismo, serventia, higiene e beleza, e auxílio à
saúde” (BRUSCHINI; LOMBARDI, 2001: 177). Embora alguns estudiosos apontem em suas
pesquisas uma redução das desigualdades sociais, percebemos que há padrões diferenciados
de participação na educação e no mercado de trabalho, que afetam, tanto os homens, quantos
às mulheres negras, são elas que mais ingressam precocemente no mercado de trabalho, mais
tempo permanecem nele, investem mais na escolarização, e têm menos retorno, sofrendo
ainda com as mais altas taxas de desemprego. Segundo dados do IBGE realizado em 2009, as
mulheres negras respondiam por cerca de um quarto da população brasileira. Eram quase 50
milhões de mulheres, em uma população total que, naquele ano, alcançou 191,7 milhões de
brasileiros(as) com maior concentração da população negra nas Regiões Norte e Nordeste.
Como bem afirma Bruschini (1987: 59), “o mercado de trabalho brasileiro ainda é um
espaço masculino por excelência, no qual a trabalhadora sofre todo tipo de discriminação,
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concentrada no pequeno número de ocupações, em cargos inferiores, e recebendo baixos
salários”. Daí surge as “mulheres negras”, que também continuam a sofrer fortes
discriminações no mercado de trabalho. “As mulheres negras são discriminadas como
mulheres e como negras” (REICHMANN, 1995: 498), o preconceito é vivenciando pelos dois
contextos.
Silva (2006) mostra que a subordinação e a desigualdade do gênero ficam mais
violenta e visível quando se tratam das mulheres negras, que precisam competir no mercado
de trabalho com o homem negro, a mulher branca, e o homem branco. Segundo destaca,
Bento (1985), as negras são apontadas como as trabalhadoras que mais vivenciam a
precariedade no mercado de trabalho no Brasil, justamente pelo fato da cor da pele. A autora
destaca que elas recebem baixa remuneração, comparada com os outros grupos; E que existe
uma maior concentração de mulheres negras em determinado setores e atividades, onde
salários e condições de trabalho são inferiores, mesmo quando se trata dos postos de trabalhos
ocupados por mulheres negras com escolaridade elevada. Mas mesmo assim, as mulheres
negras vêm conquistando espaço, buscando ascensão social e econômica embora enfrente
barreiras criadas pelo preconceito racial, ou seja, elas vêm derrubando estigmas que as
acompanham historicamente.
Quanto ao ingresso no mercado de trabalho de mulheres negras e brancas, notamos
que há um crescimento significativo, impulsionado pelos avanços educacionais, da inserção
de mulheres em ocupações não manuais, caracterizadas por maior formalização e melhores
rendimentos. No outro polo, aumentam as ocupações de menor qualidade e alta
informalidade, e as menores rendas são voltadas para mulheres com baixa escolaridade. As
mulheres brancas estão ingressando nas ocupações de nível superior, enquanto as mulheres
negras e pobres se dirigem para os empregos domésticos, de prestação de serviços e os
ligados à produção na indústria; enquanto as mulheres de classe média, devido às maiores
oportunidades educacionais, dirigem-se para prestação de serviços, para áreas administrativas
ou de educação e saúde (BRUSCHINI; LOMBARDI, 2000: 85).
Meneghel, Frarina e Ramão (2005) afirmam que a realidade socioeconômica brasileira
evidencia uma escala racial em que grande parcela da população negra permanece excluída.
Essa situação vem do entrelaçamento que estabelece entre as variáveis de gênero, classe
social e raça/etnia, que aumenta ainda mais esse processo de exclusão, ou seja, para as
mulheres negras, as desigualdades se ampliam pelas discriminações que elas sofrem,
restringindo-lhes as possibilidades de inclusão social.
Mas, mesmo assim, é importante pontuar que o trabalho feminino vem se
profissionalizando, diversificando e ganhando espaço na atualidade. Verificamos que existem
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mudanças ocorrendo no mercado de trabalho, em relação a conquistas conseguidas pelas
mulheres, dando-lhes possibilidade de empoderamento, no sentido de garantir mais a
participação mais efetivamente nas tomadas de decisões, e na conquista da inclusão e
cidadania. Embora haja uma crescente demanda de oportunidades, observa-se que a inserção
das mulheres no mercado de trabalho ainda vem acompanhada de fatores desafiantes para a
permanência delas em atividades de trabalho, como a necessidade de conciliar, a maternidade
e as tarefas domésticas, ao trabalho remunerado fora de suas residências. As atividades em
casa aliadas com a atividade de trabalho fora de suas residências são importantes desafios
para se pensar a relação entre a mulher e o mercado de trabalho.
Diante de todo esse contexto apresentado, percebemos que, nas últimas décadas,
Capoeiras vêm passando por transformações em decorrência da participação da mulher no
mercado de trabalho, mudanças essas que acabam modificando as relações de gênero, de
espaço e da vida social da comunidade. Resta saber como os principais agentes envolvido no
processo de inserção no mercado de trabalho sentem essas variações e como eles lidam com
essa diversidade de contextos recentemente vivenciados pelas comunidades negras rurais
brasileiras.
A motivação para a presente pesquisa se insere no contexto social de significativas
mudanças que vem modificando a constituição da família e dos papeis de gênero em
Capoeiras. Considerando todo o processo de inserção da mulher no mercado de trabalho, o
que se pretende é situar nosso estudo nas referências de identidade do grupo, como também
observar como essas relações são produtos dos trânsitos e fluxos que ultrapassam as fronteiras
da comunidade chegando ao universo da cidade. Partindo dessa ótica, percebemos que, nas
últimas décadas, Capoeiras vem passando por transformações em decorrência da participação
da mulher no mercado de trabalho, mudanças essas que vem modificando as relações de
gênero, de espaço e da vida social da comunidade.
Resta saber como os principais agentes envolvidos no processo sentem essas
variações? Como eles lidam com essa diversidade de contextos recentemente vivenciados
pelas comunidades rurais brasileiras? Em quais profissões elas atuam? Essas mulheres vivem
o mesmo contexto de exclusão nos empregos? Está realmente ocorrendo mudanças na
comunidade com a inserção da mulher no mercado de trabalho? Quais mudanças vêm sendo
verificadas?
A discussão leva em consideração o trabalho da mulher negra (com grande
contingente atuando em atividades domésticas), no início nas atividades fora da comunidade,
como também as dinâmicas sofridas pela família quando há uma negociação a se dedicarem a
atividades fora do local de origem. Outro fator de destaque seria pensarmos a saída de um
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modo “estigmatizado” (GOFFMAN, 1975), visto por algumas mulheres, em seu esforço
individual, para atuarem em áreas fora das atividades domésticas (professoras, vereadora,
vendedoras e militantes), pois na medida em que saem da comunidade e entram em contato
com outros locais, passam a representar a comunidade em vários segmentos políticos, como é
o caso das mulheres que trabalham na militância.
Portanto, nosso interesse como pesquisador é contribuir com a discussão de eventuais
estudos que venham a discorrer sobre a temática da mulher e trabalho na ótica das
comunidades negras rurais, analisando, dentro de um quadro de desigualdade, qual sua
perspectiva em relação com os fatores de ordem econômica e social. A escolha desta
comunidade e desse objeto de pesquisa reside na constatação exposta acima de que as
mulheres negras estão sempre marginalizadas e compõem um universo de profissionais que
ocupam os postos de trabalhos mais subalternos e mais estigmatizados do país, tendo em vista
que os trabalhos realizados nessa perspectiva são inexpressivos e carecem de novas
abordagens acadêmicas.

ENTRE MULHERES: TRAJETÓRIA E EXPERIÊNCIAS EM CAMPO
Para Dias (2006: 54), “todo trajeto de pesquisa constitui do conhecimento prévio que
possuímos do campo, os adquiridos nele e, consequentemente, as análises que seguem após o
contato com o outro”. Para iniciarmos a discussão sobre minha trajetória e experiências em
campo, acredito ser primordial considerar a pesquisa como um processo muito importante
para se compreender os diferentes contextos, temporalidades e desafios enfrentados no
decorrer de trabalho de campo. Desse modo, é interessante apontar para o nosso crescimento
pessoal, construído através das interconexões que presenciamos em campo, das reflexões
bibliográficas, das ideias que são apresentadas, e de como todos esses contatos com as
histórias estabelecidos no decorrer da pesquisa me afetaram enquanto homem e pesquisador
que investiga o universo feminino. Dessa maneira, irei analisar todo o caminho percorrido no
processo de desenvolvimento desta pesquisa, para expor tanto suas bases teóricometodológicas, como as relações estabelecidas entre o pesquisador e o seu campo. Assim,
assumo o entrelaçamento entre os espaços, os contextos, as aproximações, as linguagens, as
entrevistas e todo o contexto que envolve os objetivos da nossa pesquisa etnográfica.
Primeiro, para me situar no campo da pesquisa, é importante destacar que a
comunidade em questão não era para mim um ambiente novo e nem minha primeira
experiência no campo da Antropologia. Nasci no município de Macaíba, sou filho do Distrito
de Traíras que fica a 6 km de Capoeiras, fator este que tornaria viável a realização da pesquisa
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de campo. Por outro lado, eu já conhecia alguns moradores do local, dentre eles: Amigos de
época da escola, grupos da pastoral da criança, inclusive as duas principais colaboradoras
desse trabalho fazem parte dessa relação. As relações afetivas que já existiam entre este
pesquisador e algumas pessoas da comunidade, alvo da pesquisa, facilitaram nossa inserção
no campo, ajudando a chegar aos informantes que meu trabalho necessitava. Capoeiras, nesse
contexto, se tornava algo familiar em que no decorrer do processo do trabalho eu teria que
transformar como em algo exótico, nos termos de DaMatta (1978).
Devemos pontuar que o processo de construção do referido trabalho é fruto de um
longo percurso que vem desde a graduação em Ciências Sociais, e com continuidade após o
ingresso no Programa de Pós-graduação em Antropologia Social, mais precisamente do ano
de 2010 a 2014, levando em consideração pausas no período da graduação, e no processo de
ingresso no mestrado, quando cursamos as disciplinas do programa. A descoberta e o
interesse inicial sobre a temática de mulher e trabalho tiveram início no ano de 2010, na época
em que era aluno de Ciências Sociais. No período de 2010.2, quando cursava a disciplina de
Oficina II de Métodos Qualitativos, na oportunidade ministrada pela professora Elisete
Schwade4. Lembro-me que era a proposta do curso, fazer uma observação do local onde
queríamos realizar nosso trabalho de final de curso, e desenvolver um relatório contendo
esboço teórico-metodológico do que supostamente seria trabalhado na monografia. Com o
local da pesquisa definido, e sem ter ideia do que iria trabalhar na comunidade, passei a
pensar no assunto, fazer visitas à comunidade e pesquisar nos meios de comunicação
informações sobre a história do local. Até então desconhecia que existiam trabalhos
acadêmicos realizados na comunidade sobre a importância do trabalho feminino no local.
O objeto de pesquisa foi ficando mais claro e delineado quando passei a ouvir através
das conversas informais de um morador do local que prestava serviços no sítio de meu pai,
sobre algumas particularidades do trabalho feminino na comunidade, que foram aumentando
minhas expectativas e curiosidades sobre o tema, no ano de 2010. Cuca 5, como ele é
popularmente conhecido, é casado, e a esposa dele na época trabalhava em Natal, exercendo
atividade como empregada doméstica, passando a semana toda fora de casa, e estando em
casa nos finais de semanas. Ele falava que ficava em casa realizando atividades na agricultura,
enquanto os dois filhos do casal ficavam aos cuidados de uma de suas cunhadas. Era
recorrente em nossas conversas em minha residência durante nossos cafés da manhã ou
durante o almoço ele comentar sobre as dificuldades enfrentadas em sua rotina diária para
contornar a ausência da mulher em casa e o cuidado com os filhos. Assim, essas conversas
4

Professora do Departamento de Antropologia da UFRN e Coordenadora do Programa de Pós-graduação em
Antropologia Social.
5
Apelido de Francisco Arlindo de Meireles, jovem que desde criança desenvolvia atividade no sítio de meu pai,
realizando trabalho na agricultura e na olaria que era localizada na referida comunidade.

22
foram me instigando a querer saber mais sobre a dinâmica que o casal usava para conciliar o
trabalho e as atividades do lar e me fez passar a ter interesse sobre o contexto do trabalho
feminino na comunidade, passando a sair das conversas para realmente visitar a comunidade,
naquele momento mais para cumprir o trabalho final da disciplina que estava cursando.
Em abril de 20126, já com o tema de pesquisa escolhido e com intuito de realização de
trabalho de conclusão do Curso de Ciências Sociais, passei a visitar frequentemente a
comunidade, com interesse em fazer a caracterização do local, conversar com alguns
populares e passar saber mais profundamente sobre o trabalho feminino no local. Devemos
destacar que essa primeira etapa de pesquisa de campo teve como resultado final, nossa
titulação como Bacharel em Ciências Sociais no mesmo ano. Observe relato escrito em
caderno de campo sobre nosso primeiro contato como pesquisador em Capoeiras.

Era uma tarde de sábado, por volta das 14 horas quando nos aventuramos pela
primeira vez em Capoeiras, acompanhado por Francisca Marinho dos Santos, mais
conhecida na comunidade como Cileide. Ao chegarmos, a primeira pessoa que
tivemos contato foi com o Sr. Manoel Batista dos Santos (Atual presidente da
Associação de moradores), o qual nos recebeu muito bem e nos falou sobre a
história, o cotidiano e a organização social da comunidade. Depois de um longo
papo na residência de seu Manoel, nos dirigimos para o Ponto de cultura 7 localizado
no centro da comunidade, onde fomos primeiramente recebidos na casa da jovem
Cleide, umas das representantes do estabelecimento. Durante a conversa informal
com a citada jovem, a mesma nos perguntou o que iríamos deixar para a
comunidade, pois alegou que pessoas se dirigiam a comunidade para fazer trabalhos
e saiam sem deixar algo em troca. Após esse fato, começamos a conversar
informalmente e ela nos falou sobre as atividades do Ponto de Cultura, como
também nos convidou para ver um pouco das atividades que estavam sendo feitas no
local naquele dia. Observamos atividades recreativas através de jogos e dança para
os idosos. Ficamos um bom tempo no Ponto de Cultura e minha informante chamou
para irmos à residência de um dos homens mais antigos da comunidade, o Senhor
Manoel Pedro de Moura, 98 anos. O citado Senhor nos falou que desde pequeno
mora na comunidade e nos falou um pouco da história de Capoeiras, religião, festas,
e das dificuldades que existiam na comunidade. (Diário de Campo, abril de 2012)

Como resultado das primeiras aproximações com o local de pesquisa e em decorrência
de dados apresentados nas visitas e questionamentos feitos na banca de defesa de graduação
foi elaborado nosso projeto de mestrado, onde no mesmo ano, em novembro, realizei seleção
com a temática do trabalho feminino na comunidade, adensando ao corpo do projeto questões
6

Texto retirado do diário de Campo que fez parte da minha monografia de conclusão do Curso de Graduação em
Ciências Sociais. É importante ressaltar que daqui por diante toda vez que me referir ao Diário de Campo deste
corrente ano estarei me referindo a dados utilizados nesse trabalho que foi intitulado “Mulher e Trabalho: Uma
etnografia sobre o trabalho feminino na comunidade Quilombola de Capoeiras/Macaíba-RN, realizado sob
orientação da professora Francisca de Souza Miller.
7
De acordo com o site do Ministério da cultura, Ponto de Cultura é a ação principal de um programa do
Ministério da Cultura chamado Cultura Viva, concebido como uma rede orgânica de gestão, agitação e criação
cultural. O Ponto de Cultura não é uma criação de projetos, mas a potencialização de iniciativas culturais já
existentes. Em alguns pode ser a adequação do espaço físico, em outros, a compra de equipamentos ou, como a
maioria, a realização de cursos, oficinas culturais e produção contínua de linguagens artísticas (música, dança,
teatro, cinema, capoeira, entre outras).Os projetos selecionados funcionam como instrumentos de pulsão e
articulação de ações já existentes nas comunidades, contribuindo para a inclusão social e a construção da
cidadania, seja por meio da geração de emprego, renda ou do fortalecimento das identidades culturais.
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como gênero e mudanças, temas que foram tratados superficialmente no nosso trabalho
monográfico, culminando com nossa aprovação como aluno do Programa de Pós-graduação
de Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande Norte para o ano letivo de
2013. Como aluno regular no PPGAS, cursamos disciplinas que foram imprescindíveis para o
amadurecimento e desenvolvimento do nosso trabalho, que contribuíram para fomentar
questões e debates que não haviam sido discutidos no projeto anterior.
Nesses primeiros instantes, a ideia de pesquisar mulheres e sua participação no
mercado de trabalho em uma comunidade quilombola foi me instigando. O interesse em
conhecer as experiências, histórias de vida e as estratégias desenvolvidas para tal
empreendimento foi me interessando, principalmente por estar ciente que estas estão inseridas
numa realidade de exclusão e discriminação em seu cotidiano e pelo tema ser pouco discutido
no contexto de comunidades quilombolas. Minha preocupação era pelo fato de ser homem e
trabalhar numa pesquisa onde as principais interlocutoras eram mulheres. Em minha mente
esse fator comprometeria ou ajudaria na tentativa de analisar a atuação do trabalho feminino
fora e dentro da comunidade. Fraga (2010) aponta que o sexo do pesquisador deve ser levado
em consideração como um dado importante para analisar os resultados obtidos pelas
pesquisas. Ele ainda enfatiza que os obstáculos irão existir numa pesquisa dependendo de o
pesquisador ser homem ou mulher. Se as dificuldades aparecem para pesquisadores ou
pesquisadoras, e vice-versa, são fatos com os quais ambos necessitam conviver no contexto
de um ambiente pesquisado.
Observando o texto de Paula Sandrine Machado8, tentei estabelecer e vivenciar os
mesmos processos que ela utilizou para negociar em campo, pelo fato de ser um homem que
pesquisa mulheres, o inverso do que fez a autora. Lembrando que, ser um homem que
pesquisa mulheres, não seria algo que passaria despercebido durante o processo das atividades
de campo, essas percepções nos permitiu uma reflexão metodológica, sobretudo, dos
contextos de gênero discutidos aqui. De forma semelhante à de Machado (2006), fui
ocupando, como pesquisador, um lugar de estranhamento, pelo fato de ser um homem entre
mulheres. Por outro lado, a diferença de sexo no decorrer do trabalho foi levantando certas
questões, dentre elas, algumas recusas de nos conceder entrevistas, alguns acessos barrados e
isso demonstrava paulatinamente que a presença de um homem entre mulheres deve ser
cuidadosamente avaliada e considerada no decorrer da pesquisa, pois estava longe de
representar relações tranquilas. “Esse estranhamento despontou como elemento fundamental
na pesquisa e situava a mim, pesquisador homem, no trabalho de campo” (MACHADO,
2006: 119).
8

Entre homens: espaços de gênero em uma pesquisa antropológica sobre masculinidade e decisões sexuais
reprodutivas, texto no qual me inspirei para colocar o título desse tópico.
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Levantamos esses questionamentos, pois eles estão presentes em estudos precedentes
sobre nosso mesmo contexto de pesquisa onde alguns pesquisadores ressaltaram determinadas
dificuldades vivenciadas por serem homens e estarem desenvolvendo trabalho com mulheres.
Para Barbosa (2000), a diferença de gênero entre pesquisador e as interlocutoras repercutiu
sobre o entendimento do universo delas, pois elas muitas vezes se esquivavam de comentar
fatos de sua vida cotidiana e sobre seus serviços para um homem. Esse seria o desafio que
teríamos pela frente, saber como nossas interlocutoras iriam reagir ao deparar-se com um
pesquisador homem no seu dia-a-dia, pois “na pesquisa de campo queremos antes de tudo,
saber o que está sendo dito por nossos interlocutores.” (FONSECA, 1998: 59).
A escolha de colaboradoras mulheres foi feita como estratégia de inserção no campo,
ter mais acesso as mulheres da comunidade, e aos ambientes que elas frequentam (WHYTE,
2000[1914])9, ou até mesmo ajudam a frequentar, espaços da casa aos quais pesquisador
homem não teria acesso (HEREDIA, 1979). Na companhia de mulheres muitas vezes
saboreávamos as comidas feitas pelos moradores, entrávamos e saíamos das casas,
participávamos dos momentos de descontração de algumas famílias quando estavam reunidas
em seus terreiros ou em suas calçadas no final da tarde. Estratégia que deu muito certo!
Muitas vezes entrava nas casas das mulheres pela cozinha e ficava fazendo entrevistas no
referido local. Para HEREDIA (1979), a cozinha é o local onde predomina o feminino, onde o
acesso de pessoas estranhas não é permitido; só é permitido na cozinha a entrada de mulheres
vizinhas ou parentes mais próximos. Assim, atribuo meu acesso a esse local por andar
acompanhado por uma mulher.
Contar com a colaboração de três mulheres para desenvolver nosso trabalho foi muito
importante, e facilitou muito no contato com os participantes da pesquisa, tendo em vista que
essas mulheres conheciam bem o local da pesquisa, e ao nos acompanhar durante as
entrevistas as interlocutoras abordadas sentiam confiança por estar em companhia delas. Na
primeira etapa, fase da graduação, contamos com a ajuda de Francisca Marinho, mais
conhecida na comunidade como Cileide, que já havia trabalhado no Posto de Saúde da
Comunidade e na época era estagiária do CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) e
prestava serviços na comunidade. Nessa fase do trabalho, contamos com o auxílio de Liliane
Moura e Maria Barbosa, a primeira liderança jovem da comunidade, atuante como membro da
Igreja Católica e que faz parte de grupos que discutem ações e eventos sobre juventude negra
no RN. A segunda, Maria Barbosa, vice-presidente da Associação de Moradores, membro de
grupo da igreja católica, militante do movimento negro e membro do comitê que discute a
9

Uso como referência o estudioso para reflexão e discussão sobre a importância de se encontrar informantes que
frequentam os grupos estudados. Embora as informantes sejam de um estudo que contempla a Zona Rural,
diferente do estudioso citado, eles têm o mesmo papel no contexto das pesquisas apresentadas.
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saúde no município de Macaíba. Na companhia de Cileide, Liliane e Maria sentia-me mais à
vontade na comunidade e passamos muitos momentos trocando experiências e falando de
assuntos que muitas vezes fugiam do propósito da pesquisa, mas me trazia muito aprendizado
como pessoa.
Trazer para discussão e pôr em foco as trajetórias e estratégias de vida de
trabalhadoras que saem da comunidade para a capital ou ficam no local de origem na busca de
trabalho, seria algo que exigiria um empreendimento teórico metodológico muito intenso.
Primeiro pelo dito anteriormente, por ser um pesquisador homem, e ter receio de como as
mulheres me receberiam para falar de sua vida pessoal e de sua relação com o trabalho.
Segundo, por ter que criar minhas técnicas de aproximações com as moradoras e construir um
diálogo com teóricos que discorriam sobre o assunto, levando-me a questionar: Como era que
iria montar meu trabalho? Onde começar? Quê aspectos iria abordar no trabalho para
obedecer aos rigores que a pesquisa de campo demanda? Como seria construir uma pesquisa
onde as principais interlocutoras eram mulheres, tendo em vista ser um pesquisador homem?
Como seria minha aproximação, tanto no universo pesquisado e com minhas interlocutoras?
Já que desconhecia trabalhos que falassem sobre o trabalho feminino no contexto de
comunidades quilombolas.
Nos momentos iniciais da pesquisa de campo, a busca por trabalhos que já foram
feitos por outros acadêmicos na comunidade permitiu-me o acesso mais detalhado a
determinadas temáticas que foram debatidas sobre o local da pesquisa e nos ajudaram a
perceber mais particularidades sobre o ambiente local. Nesse contexto de contato inicial, além
das redes sociais que havia estabelecido o contato com os estudos: de Silva (2003)10, Silva
(2004)11, Miller (2007)12, Lima (2009)13, Freire (2009)14, Freire (2012)15, Macêdo (2014)16
foram referências primordiais que abriram caminho para a realização do referido trabalho.

10

Dissertação de mestrado de Serviço Social da UFRN, que aborda sobre as políticas públicas e a questão da
diversidade cultural na comunidade de Capoeiras.
11
Em sua monografia com o tema “Aspectos da migração em Capoeiras dos Negros”, abordando sobre a família
e sua relação com o processo de migração pendular, onde o mesmo procura entender se esse projeto está
fragilizando a família local e quais as motivações e desdobramentos que estão sendo vivenciados por este
fenômeno.
12
Em seu relatório antropológico sobre a comunidade quilombola de Capoeiras/RN, teve como objetivo fazer a
identificação e delimitação do território dessa comunidade, discutindo sobre os recursos, econômicos, sociais e
aspectos geográficos no intuito de garantir reconhecimento da mesma como comunidade remanescente de
quilombo.
13
Lima (2009), em sua Monografia intitulada Programa Brasil Quilombola: Um aspecto da intervenção na
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Depois, dentro de um longo processo de pesquisa fui construindo meu trabalho como
se fosse montando peças de um quebra cabeça. Como em Fonseca (1998), às vezes chegava a
campo com perguntas ou hipóteses que logo foram sendo modificadas no decorrer do trabalho
de campo. Nesse contexto as disciplinas de Teoria Antropológica Clássica, Teoria
Antropológica Contemporânea, Antropologia das Cidades, Gênero em Contextos Rurais,
Antropologia das Relações de Gênero e Sexualidade, Antropologia Urbana e Seminário de
Pesquisas cursadas durante o período da pesquisa nos ajudaram a delinear nosso objeto e
fomentar certos questionamentos que apareceram ao longo da trajetória. Por outro lado, passei
a pesquisar em meios eletrônicos sites de revistas como: Revista de Estudos Feministas,
Cadernos Pagu, Cadernos de Pesquisa e outras fontes de pesquisa que me levaram a encontrar
materiais que dialogassem com a temática do trabalho, do gênero, da juventude, do
Feminismo, da militância e demais que serão tratados no decorrer deste trabalho e aos poucos
fui construindo o material presente.
Foi imprescindível para construção do referido trabalho, passar um tempo em campo,
observar a rotina da comunidade enquanto a maioria das mulheres estavam realizando
trabalho fora de casa. Durante a semana e até mesmo nos fins de semana foram feitas visitas
ao local da pesquisa, na tentativa de conseguir dados importantes para a construção desse
empreendimento que vos falo.
Acompanhar os momentos festivos, de lazer e religiosos da comunidade, bem como
observar e presenciar alguns eventos promovidos na comunidade como a Festa da Padroeira,
jogos de Futebol e outras festas que aconteceram no decorrer do período em que eu estava em
campo foram importantes para o desenvolvimento do presente trabalho. Durante a pesquisa
também participamos de algumas reuniões para inclusão de Capoeiras em algumas políticas
públicas juntamente com o Movimento Negro e demais órgãos que dialogam com a
comunidade. A nossa participação nas citadas reuniões mostrava que nosso trabalho já estava
sendo reconhecido e que a comunidade queria que eu ouvisse e incluísse no presente estudo
que Capoeiras não estava isolada ou esquecida no tempo. Liliane e Maria foram primordiais
para me informar sobre o que estava acontecendo na comunidade e nos passar informações
sobre o universo feminino que outras informantes não queriam me falar por medo ou
vergonha.
Como em Machado (2006), essas estratégias foram acionadas para contornar fatores
da ordem das relações de gênero, o fator geracional, a circulação em espaços femininos, entre
outros os quais conferiram uma dinâmica especial ao trabalho. Estar em movimentação em
campo foi muito importante para o andamento da pesquisa, pois desta forma podemos
15
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vivenciar a diversidade das situações, nos contextos masculinos, femininos e mistos. Nossa
participação nos citados contextos enriqueceu ainda mais a qualidade de nossa observação
participante.
Em nossos contatos iniciais, notávamos certo ar de desconfiança por parte dos nossos
interlocutores ao nosso respeito, mas com o passar das visitas ao local, eu já era visto pela
comunidade como um estudante que estava realizando uma pesquisa na comunidade, ou até
mesmo um amigo que era convidado para tomar uma cervejinha no sábado à tarde quando
passava na frente das casas das mulheres que já havia entrevistado. Durante o decorrer do
trabalho de campo, já fui ganhando confiança das mulheres, até pelo fato de algumas já me
conhecerem, e fui tendo acesso com mais facilidades a histórias de vida, às festas, de brigas
familiares, sobre o funcionamento das instituições. Algumas mulheres nos relataram também
outros casos que não estavam dentro de nossos objetivos e por este motivo, resolvemos não os
abordar em nossa pesquisa.
Uma coisa que também é importante citar, é que a todo o momento as pessoas que não
me conheciam faziam questionamentos sobre nosso trabalho e acabavam surgindo perguntas
como: “Quem é esse rapaz?”, “O que você tá fazendo aqui?”, “O que você quer saber?”,
“Você tá pedindo voto?”, “O que é Antropologia menino?, “Você tá dando dinheiro?”. Esses
questionamentos fizeram parte das interações desde o primeiro momento de contato até o
final do estágio de pesquisa de campo desse trabalho. Dessa forma, podemos concluir que a
todo o momento estávamos sendo observados pelos nossos interlocutores, e isso pode gerar
algumas dúvidas e questionamentos sobre nossa estada na comunidade. Assim, passei a
apresentar-me como pesquisador, obedecendo todos os critérios e procedimentos de ética que
envolve o trabalho do antropólogo.
Com o contexto da pesquisa delimitado, passamos a entender a necessidade de
identificar marcos que posicionam as mulheres da comunidade em determinados espaços
históricos e no contexto social em que vivem. Como também um dado interessante foi tentar
encontrar os mecanismos específicos de poder nas relações entre os sexos para então
pesquisarmos as relações de gênero, divisão sexual do trabalho, empoderamento das
mulheres, militância, organização social, política e econômica da comunidade, dentre outros.
Para identificar todos esses contextos elencados, apoiamo-nos nas narrativas de todo processo
de experiência de homens e mulheres, que trabalham e não trabalham, para tentar
compreender as relações e percepções que são fundamentais para entender todo o processo de
ingresso dessas mulheres quilombolas no mercado de trabalho.
Conhecer as trajetórias e a vida cotidiana das mulheres de Capoeiras permitiu-me
visualizar os contextos sociais nos quais vão se desenvolvendo os percursos de vida dessas
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mulheres, dentro da família, do trabalho, da comunidade e demais fatores adjacentes.
Vivenciar o dia a dia nas idas durante a semana e nos finais de semanas na comunidade me
fez apreender como se estabeleceu o processo de mudanças e permanências, igualdades e
desigualdades, principalmente no que se refere às condições de vida, situação de estudo dos
jovens, das crianças, a situação de moradia, trabalho e a organização da família.
Ao estudarmos as experiências dessas mulheres no exercício das funções de donas-decasa e trabalhadoras, pudemos observar suas percepções sobre as mudanças em relação ao
doméstico (privado) e a forma como dão significado às suas experiências. Tive o prazer de
perceber que no decorrer de suas trajetórias houver mudanças que foram profundas e que
possibilitaram a busca da construção de novos caminhos. As novas possibilidades e esses
novos passos também representavam para as mulheres novas dificuldades, desafios,
enfrentamentos, inseguranças. O interessante de tudo isso foi poder dar voz a essas
interlocutoras e ouvir seus relatos, mesmo após uma semana de cansaço, fora de casa ou até
mesmo durante seu expediente no trabalho.
O contato direto com a rotina diária das mulheres facilitou o andamento do meu
trabalho. Observar o cotidiano da comunidade a partir do universo doméstico, dos locais de
trabalho que existem na comunidade, passando a visitar a escola, o posto de saúde, as
atividades do Ponto de Cultura e também algumas casas onde as mulheres não estavam em
algum momento, em virtude de estar trabalhando fora. Assim, ouvindo as falas dos esposos,
filhos, jovens e de homens e mulheres da comunidade pude perceber as estratégias utilizadas
pelas mulheres para sua inserção no mundo do trabalho, como articulam o cuidado com a casa
e os filhos nos períodos de ausência, como a comunidade pensa a saída dessas mulheres para
se inserirem em atividades fora do lar e como é pensado, negociado todo esse processo de
adesão ao trabalho. Assim, “as mulheres com suas próprias vozes e linguagens, possibilitaram
a tentativa de reconstruir seu modo de vida a partir de suas próprias experiências e
percepções” (JIMÉNEZ 1995: 203).
O maior problema que interferiu no nosso trabalho de campo foi a falta de transporte.
Inúmeras vezes ficamos sem transporte, principalmente no percurso de Capoeiras para
Traíras, local onde meus pais residem. Essas dificuldades se explicam pela diminuição da
frota de alternativos que fazem o transporte de pessoas até a comunidade. Além dos ônibus
outra forma de transporte é a moto-taxista que requer um custo maior quando se tem que ir e
voltar. Voltar da comunidade é ainda mais complicado, pois tenho que ligar para minha
residência para solicitarem algum motoqueiro, tarefa complicada pelo medo que alguns
motoqueiros estão de sair de Traíras para Capoeiras à noite em virtude dos assaltos a motos e
carros que estão acontecendo na região devido à falta de segurança da Zona Rural de
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Macaíba. O medo que eu tinha de andar de moto foi vencido em virtude das demandas do
trabalho de campo e a necessidade do uso na maioria das vezes desse meio de transporte.
O que também pode ser destacado nesta pesquisa é que o diálogo estabelecido entre o
pesquisador e as interlocutoras em campo foi além de uma simples colaboração, mesmo por
ser um homem pesquisando mulheres. Nas entrevistas, que ocorreram na maioria das vezes
em suas casas, me receberem muito dispostas a exporem suas dificuldades pessoais e a
falarem sobre suas biografias individuais sem levar em conta a diferença de sexo. Suas
histórias de vida me fizeram perceber os percursos de ascensão social (de domésticas a
profissionais “com carteira assinada”, das negociações em casa, das dificuldades enfrentadas
diariamente). A maioria das entrevistas foram realizadas na residência das interlocutoras, o
que possibilitou inclusive, algumas intervenções de cônjuges e filhos ou até mesmo vizinhas
das trabalhadoras. Muitas vezes o espaço escolhido era a cozinha um espaço característico da
mulher, um lugar privilegiado da sociabilidade intimamente familiar que permitiu visualizar a
limpeza, as panelas brilhando e toda organização de suas casas.
Machado (2006) destaca que todos esses apontamentos reforçam a ideia de que as
reflexões sobre o trabalho de campo, as abordagens teóricas e as estratégias metodológicas
empreendidas no decorrer da pesquisa são reveladoras do que nos propomos a estudar. Estas
mostram desafios e dilemas éticos que se instaura pelo contato com a alteridade e nos levam a
pensar sobre alternativas que melhorem nossa observação sobre o universo social da pesquisa,
nos ajudando a construir abordagens mais éticas sobre o cotidiano do local estudado.
Assim, podemos destacar que ao longo do caminho percorrido foram vivenciadas
experiências, momentos de descontração, boas conversas, novas escolhas de métodos e
técnicas de pesquisa que nos ajudam a manter os planos de desenvolvimento do nosso
trabalho ou até mesmo reformulá-lo, com intuito de produzir um trabalho consistente teóricometodologicamente. Quanto ao meu aprendizado como pesquisador em campo, foi lento, pois
construir um texto etnográfico a respeito de um assunto sobre o qual não havia encontrado
referência, coube-me um desafio que necessitava a todo momento reavaliar minha prática
antropológica e escolhas de textos que deveria utilizar para produzir um trabalho consistente e
de relevante. Nesse sentido, foi preciso saber onde e como transitar na comunidade, escolher
os interlocutores construir caminhos e como ampliar a minha rede de relacionamentos. O
trabalho de campo concretizou-se numa experiência bastante prazerosa, apesar de todos os
imponderáveis que a pesquisa proporcionou. Vivenciar e ter contato com as histórias de vida,
carregadas de emoção e às vezes, em tom de desabafo, me marcaram de forma especial.
Foram momentos vividos em que emoção, frustrações, os sonhos, as expectativas estavam
sempre presentes. Difícil mesmo é expressar essa vivencia em palavras.
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METODOLOGIA DA PESQUISA
Silva (2000) aponta que o uso das técnicas de coletas de dados e registro de
informação utilizadas em campo tem sido umas das principais contribuições que Malinowski
deixou para antropologia. Mas por outro lado, o uso dessas técnicas ou a decisão do que ver,
ouvir, registrar requer é uma discussão que não depende somente do ponto de vista do
antropólogo, depende também de como o grupo estudado está observando a prática do
pesquisador em campo.
Primeiramente devemos pontuar que utilizaremos de maneira intensa o método de
observação participante de Malinowski (1984). A importância desse método consiste no fato
do pesquisador ter acesso à dinâmica social da sociedade observada e nesse contexto
participar da dinâmica e do acesso ao interior das práticas sociais que se apresentam, com
vistas de fornecer ao pesquisador um olhar firme e claro sobre os vários fenômenos culturais
da vida real e do comportamento nativo, ou como diz Descola (2006), mostrar ao pesquisador
uma espécie de miniatura com alguma verossimilhança do protótipo original. No contexto da
observação participante é importante destacar que nosso trabalho de pesquisas e fruto de
observações realizadas nos dias da semana e fins de semanas, buscando entender as dinâmicas
que ocorrem na ausência e na presença das mulheres que estão inseridas no mercado de
trabalho, como também ouvir os depoimentos de outras pessoas que estão de fora dessa
dinâmica para analisar os pontos de vistas.
O objetivo desse tópico é explicitar algumas escolhas metodológicas que foram feitas
no intuito de compreender e dar um bom andamento na pesquisa, levando em consideração os
processos de subjetividade e historicidade que envolve o trabalho de campo na Antropologia.
Para início de exposição é primordial pontuar que esta pesquisa propõe uma análise de cunho
qualitativo que visa fornecer dados etnográficos sobre os aspectos da participação das
mulheres no mercado de trabalho com trânsitos entre os ambientes internos e externos à
comunidade de Capoeiras, não estando preocupado em fornecer dados quantitativos sobre os
aspectos apresentados, mas sim fornecer um quadro geral sobre o contexto de mudanças em
que se inscreve a comunidade estudada. Sobre essa perspectiva busca-se desvelar nossas
inquietações sobre o cotidiano das mulheres pesquisadas e de compreender o lugar da mulher
quilombola no universo do trabalho
Para o desenvolvimento de nosso trabalho etnográfico optamos por um constante
exercício proposto por Oliveira (2006) de olhar, ver, ouvir como também, nessas idas e
vindas, enfatizar os momentos do “estar lá” e no “estar aqui” abarcando a concepção de
Geertz (2006), que vem perpassando entre a coleta de dados e a escrita do texto etnográfico.
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A intenção nesse contexto é pensar e avaliar o “estar em campo” e “estar fora do local de
pesquisa”.
Aqui é importante traduzir ou compreender o que acontece dentro do universo da
pesquisa com o auxílio metodológico: das entrevistas semiestruturadas, com a utilização de
gravador e equipamentos de áudio visuais (como máquinas fotográficas e celulares), as
conversas “informais” que não foram gravadas, observação direta e a pesquisa bibliográfica.
Temos consciência de que o trabalho realizado pelo antropólogo em seus mais variados
“lócus” de pesquisas requer um aparato teórico-metodológico que traga bons resultados em
suas pesquisas. Por isso é importante salientar que além dos casos referentes ao emprego de
método e técnicas de pesquisa é também preciso pensar sobre as subjetividades existentes do
pesquisador e seus interlocutores. No entanto esse ver, ouvir e registrar requer que o
pesquisador em campo esteja mais que além do objetivo da aproximação com o grupo
estudado; ele requer constantes estranhamentos, distanciamentos tanto da própria cultura dos
grupos estudados, como do seu próprio fazer antropológico. Assim, tentamos no decorrer
dessa etnografia mostrar que o trabalho de campo deve estar além da comunidade analisada,
ele deve se comunicar com fatores que estejam externos a pesquisa.
Passando para parte de coleta de dados, nosso trabalho dará ênfase a questão da
entrevista. Segundo Boni e Quaresma (2005), ela é a técnica de coleta de dados mais utilizada
no processo de trabalho de campo, onde os pesquisadores irão buscar informações sobre os
dados objetivos e subjetivos do grupo pesquisado. Nesse caso, utilizamos dessa técnica para
contemplar os dados subjetivos, pois eles irão nos assessorar na observação dos valores, das
atitudes e das opiniões dos sujeitos entrevistados. Na pesquisa fizemos uso constante das
entrevistas semiestruturadas, seguindo um roteiro previamente estruturado com base em
questões pontuais a serem investigadas. Todos os tópicos do roteiro foram abordados pelos
entrevistados, mesmo que para isso houvesse algumas intervenções por parte do pesquisador
quando os informantes fugiam do assunto abordado.
A escolha do método qualitativo torna-se interessante por ser um instrumento que
permite compreender: em todas as dimensões, as trajetórias de vida e trabalho nos diferentes
espaços em que estão inseridas. De outro modo, a liberdade e a espontaneidade caracterizados
pela entrevista semiestruturada foram elementos primordiais para dar sustentação a um
diálogo mais fluido com nossos interlocutores. Nesse sentido, o contato através de entrevista é
interessante porque permite que as pessoas dissertem sobre suas vidas, pontuando seus
repertórios técnicos e pessoais, dando ao pesquisador a oportunidade de registrar fatos,
atividades, sentimentos, ou seja, as experiências emocionais dos indivíduos pesquisados.
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As entrevistas consistiam em questionamentos que englobavam informações sobre as
histórias de família das mulheres, envolvendo experiências de trabalho dentro e fora da
comunidade e as experiências cotidianas como sua entrada nesse universo envolvendo a
família e a comunidade. As perguntas não seguiram uma regra rígida acerca de cronologias ou
uma narrativa linear. Quanto a utilização de nomes e fotografias utilizadas no trabalho, são
nomes verdadeiros dos nossos interlocutores, pois no momento de entrevistas eles nos deram
permissão para a divulgação e publicação das informações prestadas.
As escolhas dos entrevistados foram feitas no intuito de privilegiar diferentes
gerações, gênero e condições sociais, com homens e mulheres que desenvolvem atividades de
trabalho em diferentes setores (dentro e fora da comunidade), com esposos de algumas
entrevistadas e com lideranças informais da comunidade. Como em Ávila (2013), um roteiro
de perguntas foi feito com o intuito de conduzir um diálogo a respeito de questões, a partir do
qual os interlocutores falavam diretamente e sem interrupção, levando em consideração que
questões deveriam ser retomadas ou até mesmo relocadas pelo antropólogo ou até mesmo
pelos sujeitos participantes da pesquisa. É importante salientar que após as entrevistas nossa
rede de interlocutores foi se formando e ampliando, também por indicações das próprias
pessoas entrevistadas. No momento da entrevista indicavam outras pessoas que julgavam
importantes para conversarmos quando estávamos no local. Nesse caso, a heterogeneidade de
nossos interlocutores foram peças chaves para o andamento do nosso trabalho. As entrevistas
foram organizadas para facilitar uma aproximação mais efetiva com mulheres e homens,
procurando sempre exercer um trabalho pautado no respeito e na discrição e que servisse de
base para se estabelecer a confiança, elemento primordial para o acesso às informações.
A minha primeira preocupação em relação às entrevistas foi proporcionar um clima de
empatia entre pesquisador/pesquisado, com o intuito de tornar o ambiente informal,
estabelecendo uma relação horizontal possível através de uma linguagem próxima da utilizada
pelas nossas interlocutoras. Essas estratégias de pesquisas foram essenciais para estabelecer
os laços de confiança com os entrevistados.
Sabemos que a entrevista é uma técnica exaustiva, complicada e requer do pesquisador
um conhecimento mínimo de como se comportam os grupos estudados. No contexto de nosso
estudo em Capoeiras, as entrevistas foram muito importantes para a coleta de dados sobre o
trabalho das mulheres e principalmente daquelas que trabalham em locais externos onde não
podíamos observá-las. Daí, propomos utilizar a técnica de entrevista como fonte para obter
informações da vida cotidiana, dos projetos de vida e de outros fatores que não verificamos
através de observação.
Essa proposta é bem especificada por Langness (1973).
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A entrevista fornece informações que não podem ser verificadas pela observação. As
crenças relativas ao sobrenatural, tradições, genealogias, mitos, sonhos, etc., embora
possam estar refletidos em certas formas de comportamento, existem realmente apenas
na mente dos participantes. Por isso, quando entra em jogo emoções e julgamentos, não
há substituto para a entrevista. Quando o investigador está tentando coletar
motivações e julgamentos, atitudes e emoções a entrevista é o único método. (...) A
entrevista é provavelmente o ato individual mais importante que o antropólogo
emprega em campo, e muito do seu sucesso depende da habilidade e perspectiva
que ele tenha da situação da entrevista. (LANGNESS, 1973: 68-71)

Estas foram primordiais no intuito de conseguir uma amostra relevante para o nosso
estudo e foram organizadas inicialmente seguindo um roteiro, cabendo destacar que no
decorrer de nossa pesquisa surgiram alguns fatores que permitiram alterações para as questões
propostas inicialmente. Por outro lado, também adaptamos as entrevistas em relação às
mulheres entrevistadas levando em consideração que devíamos fazer perguntas variadas para
aquelas que exerciam algum tipo de atividade fora da comunidade e aquelas que exerciam
atividade dentro de Capoeiras, como também expandimos o processo de entrevistas para
familiares e pessoas da comunidade, para entendermos como a atividade do trabalho feminino
é observada nessas duas realidades.
Diante do desafio de reconstituir a realidade que o antropólogo tem para realizar e
dar sustentabilidade ao seu trabalho articulando teoria e prática é primordial que os registros
fotográficos, fílmicos e de sons sejam utilizados em seu trabalho. Na pesquisa em questão
fazemos uso constante de câmera fotográfica para o registro de imagens e do gravador para o
registro das entrevistas. Estes foram responsáveis por registrar, falas, situações e imagens dos
nossos interlocutores. Esses elementos são vistos não somente como elementos que auxiliam
na construção de uma etnografia, mas como uma forma de autorrepresentação do grupo
estudado. Enfatizamos que os referidos recursos estão sendo utilizados de acordo com o
código e as normas éticas da antropologia. O uso dos recursos audiovisuais foi, na maioria das
vezes, bem aceito pelos nossos interlocutores e muitas vezes havia muita descontração
quando pedíamos autorização para usá-los. Em certas ocasiões os entrevistados até brincavam
dizendo: “Eu não tinha nem se arrumado para tirar as fotos”, “minha voz é feia pra sair
nisso aí”, “nem dá tempo nem de fazer uma maquiagem”. Em relação às entrevistas, houve
duas situações em que tivemos que refazê-las por não ter conseguindo gravá-las na íntegra ou
em virtude da gravação ter ficado muito baixa. Observamos certo ar de constrangimento por
parte delas em falar tudo que já haviam dito antes, mas não se recusaram em contribuir
novamente.
A fotografia em nossa pesquisa antropológica abriu novas possibilidades de
representação que vai além da voz do outro, permitindo que os relatos etnográficos incluam
também “os corpos, faces, gestos, símbolos e olhares do outro” (BITTENCOURT, 1994:
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231). Do mesmo modo que De Rose (2006), faço uso como um instrumento de ajuda que
serve para olhar para as várias dimensões da experiência, para registrá-las e pensar sobre elas
e vejo que a mesma pode contribuir para estimular a reflexão dos participantes da pesquisa a
respeito de suas experiências como também, uma maneira para tentar transpor esse caráter
vivo e multifacetado da experiência humana para a etnografia, através da interação dinâmica
entre texto e imagem.
É primordial destacar em nosso trabalho sobre a importância que tem as formas de
registro de dados (diários e notas de campo) e por fim, a escrita etnográfica. O diário e as
notas feitas em campo tornam-se importante a partir do momento em que não devemos
confiar totalmente em nossa memória e para não nos perdemos nos inúmeros labirintos
culturais que nos fornecem o campo. Assim, é no ato da escrita que nosso pensamento
caminha e através desse ato que aprofundamos nossas análises e solidificamos nossos
argumentos. Como aborda Silva (2000):
No diário de campo, o antropólogo procura registrar para si e construir aos poucos e
precariamente, suas observações, sua primeira leitura dos sistemas culturais que
investiga (parentesco, rituais, economia, organização social, além de registrar
insights (rápidos clarões de sentido que repentinamente parecem fornecer as chaves
com as quais as portas fechadas da cultura do outro se abre) anotar dúvidas e expor
perplexidades inconfessáveis. (SILVA, 2000: 69)

Devemos destacar que o diário de campo surge nesse contexto como um meio para
repensar nosso trabalho e o próprio observado além do contexto no que foi observado durante
a realização da coleta de dados. Sua utilidade reside no fato de que nos serviu como forma de
registro e para anotar dúvidas, confissões, lembranças, comparações que foram surgindo no
decorrer do contato com a comunidade.
A procura por material bibliográfico foi um exercício constante no decorrer da
elaboração de nosso trabalho e devemos destacar a grande contribuição e considerações
propostas pelos estudos de Cicourel (1980) e Langness (1973). Também foi importante, a
título de nossa pesquisa, a busca por literaturas que contemplassem a ampliação do arcabouço
teórico e nesse sentido, foram realizadas buscas de material na internet nos sites de órgãos
governamentais, jornais e bibliotecas da UFRN. Como em Macêdo (2008), a pesquisa
eletrônica nos permitiu a que encontrássemos artigos e teses, como também, materiais que
foram apresentados em congressos. Essa modalidade de pesquisa e, seu fácil acesso nos
permitiu uma maior aproximação, viabilização e diálogo mais plural com os trabalhos que
versam sobre a questão das mulheres e o mercado de trabalhos, especialmente, aqueles que
tomam como foco a realidade vivenciada por mulheres no mercado de trabalho brasileiro.
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Na dimensão da escrita etnográfica procuro abranger envolvimento das questões que
estão explícitos no “estar lá” e o “estar aqui”, de Geertz (2002), no intuito de produzir uma
descrição da relação entre o observador e observado numa dimensão ética, de maneira
simples, abarcando todo o universo de objetivos propostos e que relate em dados fieis as
aproximações e distanciamentos realizados pelos agentes envolvidos na pesquisa, procurando
transformar as experiências vividas em texto escrito, não só elaborando linguisticamente o
que estava à vista e percebido, como afirma Laplantine (2004), mas reforçando a concepção
de Silva (2000), com a necessidade de articular o conhecimento antropológico com as
dimensões morais e éticas que atuam intimamente no trabalho do campo. “O escrever uma
etnografia é uma continuação do confronto intercultural, portanto entre o pesquisador e
pesquisado. Por conseguinte, uma continuidade do olhar e do ouvir no escrever, esse último
igualmente marcado pela atitude relativista. (OLIVEIRA, 2006: 33)
Acredito, do mesmo modo que Montecelli (2013), que o ato de descrever e de
posicionar-me frente às diversas situações que foram compartilhas, como: os problemas
metodológicos e as experiências frente ao campo, aos objetos observados e aos sujeitos
pesquisados. Tudo isso faz parte da compreensão do tema investigado (MONTECELLI, 2013:
43), pois esses desafios foram fundamentais para o entendimento dos fatos que estavam nas
entrelinhas de subjetivação frente ao cotidiano de trabalho dessas mulheres, assunto ao qual
me proponho a compreender. Assim, todos os passos que foram dados para a construção dessa
pesquisa foram de fundamental importância para apreender, marcar, registrar em nossas
percepções, o que está em jogo na realidade social das mulheres trabalhadoras de Capoeiras para
concretização dos objetivos propostos para o trabalho.

As técnicas e as escolhas teórico-metodológicas serão orientadas de acordo com a
ética e a moral que exige o trabalho antropológico, no intuito de descrever os valores
humanos pelas duas partes inseridas no diálogo - observador e observado - que envolvidos em
uma negociação e consentimento está comprometido com a busca do conhecimento, como
fala Cardoso de Oliveira e Oliveira (2008). Assim, não utilizaremos a questão do anonimato,
aqui os nomes verdadeiros dos nossos interlocutores serão utilizados, por juntos concordar,
pesquisador e pesquisado, que as informações prestadas não comprometem a integridade e
não trazem repercussões negativas para os participantes. Com isso, concordamos com
Fonseca (2008:49), quando ele diz que “o antropólogo assume toda a responsabilidade autoral
vis a vis das pessoas que colaboram na pesquisa”. Nesse caso, para o estudo, serão acatadas
todas as recusas, interdições a fotografias, entrevistas e quaisquer outros fatores não aceitos
pelos interlocutores desse trabalho. Indo ao encontro de Cardoso de Oliveira (2008), tendo a
preocupação de exercitar em campo uma antropologia que além da busca de conhecimento
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sobre o objeto de pesquisa, tem preocupação com a vida dos sujeitos submetidos à
observação. Consideramos que ao realizar sua pesquisa de campo o antropólogo deve
negociar sua identidade e sua inserção na comunidade, fazendo com que sua estada no campo
e sua convivência com os interlocutores sejam consentidos. Portanto deve-se negociar o
próprio objeto da pesquisa, no que diz respeito ao plano da interação com os atores e também
no plano da construção ou da definição do problema pesquisado pelo antropólogo, como
aponta Oliveira (2008).
Dessa forma, buscamos investir num processo de investigação e interpretação do local,
levando em consideração as próprias categorias utilizadas pelos nossos interlocutores,
propondo um diálogo com Geertz (1997), que se utiliza dos conceitos de “experiência
próxima” e “experiência distante”, propondo que o antropólogo não deve se limitar somente a
um desses dois conceitos, mas investir na relação mutua entre eles, permitindo que a visão do
antropólogo não substitua o que os próprios nativos pensam sobre sua cultura.
PENSANDO TEORICAMENTENTE: TRABALHO, GÊNERO E MUDANÇAS
Proponho nesse tópico dialogar sobre algumas escolhas teórico-metodológicas que
irão abarcar a coleta de dados e a reflexão sobre o trabalho feminino na Comunidade
Quilombola de Capoeiras/RN. Para situar os leitores no debate, nosso estudo é desenvolvido
através de três conceitos chaves: trabalho, gênero e mudança. Lanço olhar para esses
conceitos visando refletir sobre a dinâmica do trabalho feminino, onde nosso desafio será
investigar sobre as práticas de nossos interlocutores e possibilitar um balanço sobre
experiências de vida, perspectivas e projetos nas relações que envolvem não só mulheres,
como também, toda a estrutura familiar e comunidade.
TRABALHO
Lefebvre (2001) coloca que o trabalho estabelece, em princípio, um meio para analisar
e entender a sociedade, o Estado, o capital, o poder, a produção e as relações existentes entre
o espaço/sociedade. Como categoria de análise, o trabalho não se prende somente a
exploração da natureza objetiva, das condições materiais e imateriais de produção, mas se
fundamenta na compreensão do que fica além da exteriorização da ideologia e da objetivação
das formas concretas, nos levando a entender que a própria gênese cultural de homens e
mulheres como sujeitos históricos resultam do seu próprio trabalho.
De acordo com Braga, Silva, Neto, Barros e Mariano (2013) o trabalho consiste em
uma categoria fundante do ser social. Ele é a essência constitutiva do homem e é por meio
dele que o homem transforma a natureza e se autotransforma. O trabalho é a forma de
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sobrevivência dos seres humanos inseridos na sociedade capitalista, pois é por intermédio
dele que é possível adquirir o básico para a sobrevivência ou para a satisfação das suas
necessidades. Partindo para o conceito de trabalho, faremos uso da mesma linha de raciocínio
de Coutinho e Graf (2012). Para eles, o trabalho é uma prática por meio da qual as pessoas
compartilham suas vidas em comunidade, possibilitando construção e transformação de
objetos e de si mesmo durante todo o tempo que está inserido no processo.
Sanzon (2009), a luz de uma reflexão marxiana, afirma que o mundo do trabalho é
composto de duas realidades: a do trabalhador (totalmente ligado ao trabalho) e a lógica do
capital (organizadora do trabalho). Essas realidades se transformam em uma única, guardando
as diferenças, manifestando-se numa oposição entre aqueles que possuem o controle dos
meios de produção e os indivíduos que vendem a sua força de trabalho. A singularidade dessa
divisão social está no fato de que os trabalhadores serão os únicos que agregam valor ao
trabalho e, nesse contexto, os detentores de capital irão se apropriar desse valor acrescentado.
Para Fraga (2010), o trabalho é qualquer atividade executada pelo esforço físico ou
mental de alguém buscando produzir um bem ou serviço. O estudioso destaca ainda, que
quando nos referimos ao trabalho, estamos nos referindo a qualquer atividade laboriosa,
realizada com ou sem vínculo empregatício. O trabalho apresenta-se sob duas esferas, que são
bem distintas as esferas: produtiva e a reprodutiva. Consideramos o trabalho produtivo aquele
que apresenta atividades referentes ao mercado, à produção econômica; já o trabalho
reprodutivo é caracterizado pelos serviços domésticos, cuidados com as crianças, idosos e
doentes. Eles atuam interdependentemente, “no sentido de que apenas é capaz de produzir
quem está com as questões reprodutivas resolvidas de alguma forma, seja através da
“conciliação” com o trabalho remunerado, seja através da delegação a outra pessoa”
(HIRATA; KERGOAT, 2007).
Sanzon (2009) aborda que nos últimos anos vem sendo observada uma nova
configuração na sociedade do trabalho. Essas mudanças alteraram significativamente o modo
de produção e desorganizam o mundo do trabalho que vem modificando o modo produtivo e a
relação do trabalhador e o seu trabalho. De acordo com Souza e Bastos (2012), as mudanças
profundas causadas por alterações sociopolíticas além de transformar a relação entre
empregado e a empresa, alteram a maneira como o indivíduo deve ser produtivo na sociedade.
Nesse contexto podemos destacar que as mulheres têm ganhado cada vez mais espaços em
atividades que antes elas não realizavam, devido aos fatores referentes à herança cultural da
dominação que o homem exercia sobre a mulher, aquelas que defendiam o homem como
provedor e a mulher como cuidadora do lar.
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Sanzon (2009) afirma que as inovações vigentes no mundo do trabalho se mostra pela
capacidade que o capitalismo tem de se reciclar, passando para um novo estágio de
acumulação, influenciada pelo caráter inovador da Revolução técnico-informacional
(Tecnológica) que vem permitindo reestruturação do aparelho produtivo. Nesse novo
panorama vem se exigindo mais do trabalhador; não apenas pela sua adesão ao trabalho
material17, como também o seu trabalho imaterial18. Exige-se aqui um trabalhador que não
utilize apenas sua energia física, mas contribua com sua criatividade. O citado autor afirma
ainda que nessa nova forma de organizar o trabalho são exigidos dos trabalhadores, os
requisitos da mobilidade, da flexibilidade, da adaptabilidade, a capacidade de interação, de
disposição linguística e o talento comunicativo, requisitos que deixam de lado o
disciplinamento industrial e busca uma socialização para fora do trabalho, tornando o mundo
do trabalho mais complexo.
Cardoso (2008) mostra que a esfera do trabalho não se apresenta mais como uma
esfera central, como e era reconhecido na sociedade pós-industrial, agora ele é conhecido
como o lugar ocupado pela esfera da ação comunicativa, ganhando uma esfera
comunicacional ou da intersubjetividade. Em Sanzon (2009: 90), essa nova forma de
organizar o trabalho exige que os trabalhadores estejam em mobilidade, sejam flexíveis, tenha
capacidade de adaptabilidade, interação, disposição linguística, talento comunicativo,
requisitos esses oriundos menos do disciplinamento industrial e mais de “uma socialização
que tem seu epicentro fora do trabalho”.
O trabalho nesse contexto não se resume à venda da força durante algumas horas para
executar determinadas ações e gestos. Ele existe como fonte de identidade e campo
metafórico para conversas e negociações em torno da identidade pessoal, do lugar social, das
emoções inerentes às relações sociais e do gênero (ALMEIDA, 1996; 08). Ele também está
associado à execução de um projeto como aponta Delgado (1999: 22), e “é resultado de uma
deliberação consciente a partir das circunstâncias, do campo de possibilidades em que está
inserido o sujeito”. Nesse processo, é necessário pensar no contexto de nossa pesquisa onde
presenciamos que as mulheres negociam seu papel e também sua ausência de casa dentro de
suas famílias. Ao transformar seu trabalho na principal fonte de renda da casa, elas tornam, na
maioria das vezes, suas atividades ponto de referência central dos projetos familiares ou até
mesmo individuais.
17

Segundo Sanzon (2009) o trabalho material revela ação direta sobre algo que se cria ou se transforma, exige
esforço físico, destreza, habilidades. O resultado do trabalho material se manifesta em uma concretude , um
produto tangível, quantificável.
18
Sobre o trabalho imaterial Sanzon (2009) diz que é trabalho imaterial porque é criação, conhecimento,
invenção, relação, comunicação, cooperação, características que não são necessariamente tangíveis e pouco
quantificáveis. Ele cria produtos imateriais como conhecimento, informação e comunicação, uma relação ou uma
reação emocional.
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Nos termos de Mendes (2008) vamos pensar no trabalho, além do próprio sustento,
como um valor moral associado à dignidade e, ainda, trabalhando-o pela ótica de um
indicativo de masculinidade respaldado no que denominam de „homem de verdade‟, do
„homem sério, aquele como uma figura que é ideal para ser o dono de casa e o pai de família
ideal. E também, contemplar, a relação com o trabalho como um modelo de feminilidade que
vai ao encontro do que denomina de „mulher trabalhadeira, aquela que vai ser uma boa esposa
e cuidar bem da família e disponível para o trabalho, mostrando a mulher quilombola
empoderada que sai de sua casa para realizar trabalho remunerado na cidade ou na própria
comunidade, aquela que transita entre o rural e o urbano, aquela que fica dias longe de casa e,
também promove mudanças no local onde vive.
No contexto da pesquisa o nosso objetivo foi o de dialogar o trabalho com a questão
do gênero e enfocar não só a dimensão produtiva, mas também verificar deslocamentos,
trajetórias e atividades reprodutivas. Para isso, o conceito de trabalho será utilizado partindo
da visão dos próprios interlocutores, compreendendo não apenas o ato de trabalhar, mas o
sujeito em contato com outras dimensões e dinâmicas de sua vida social, estabelecendo
diálogo com as atividades atribuídas ao masculino e ao feminino com a perspectiva de
perceber que o mundo é constituído de múltiplas relações entre as pessoas.
Assim, nossas indagações nos levam a pensar sobre um esforço de integrar as
experiências dos sujeitos no contexto de inserção no mundo do trabalho e problematizar as
estratégias desenvolvidas por esses indivíduos no intuito de potencializar suas posições
sociais no campo do trabalho. Identificar diferentes estratégias de mobilidade social dos
agentes que se estruturam com base nos vários componentes da história e do status de cada
indivíduo focalizado: Aqui representado pela estrutura familiar de integração e posição dos
sujeitos nas relações familiares, suas experiências profissionais e sobre a relação que esses
sujeitos representam sua posição social atual (GUIMARÃES, AGIER e CASTRO, 1995:14).
Nosso olhar volta-se para o trabalho dos sujeitos pesquisados, as mulheres da
Comunidade de Capoeiras, na tentativa de compreender suas práticas cotidianas e como
ocorrem as sistematizações e a organização do projeto19 de trabalhar fora, ou permanecer na
comunidade. Iremos destacar as atividades realizadas dentro e fora da comunidade no intuito
de traduzir um conjunto de saberes e experiências que foram construídas no decorrer de todo
o processo histórico dessas mulheres. Por outro, lado busco conhecer algumas características
das trabalhadoras, sua inserção no mercado de mercado trabalho e como se configura essa
dinâmica de viverem entre o campo e a cidade. Tendo em vista a perspectiva de Mocellin,
19

Ao falar de projeto recorro a Velho (1987) quando abordo sobre essa noção de “escolha” que as pessoas têm
em ficar ou sair da comunidade, trabalhar ou não trabalhar? Notando sempre que a escolha é o ponto de partida
para se pensar no projeto.
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Gonçalves e Herédia (2012: 02), que o grande interesse dessas pessoas que saem de Capoeiras
tem sido a busca pelo trabalho e um dos motivos principais que tem levado as mulheres da
comunidade de Capoeiras a migrarem. As mulheres vão em busca de trabalho, ou seja, em
busca de oportunidade e melhoria de vida.
De acordo com Lobo (1991), o conceito de gênero remete-se a construção de
significados culturais. E para o campo do trabalho esse conceito foi construído graças aos
estudos de história social e dos estudos de cultura, onde foram dando uma nova linguagem
para se pensar as relações de subjetividade do trabalho. Com isso, o trabalho abandona o
caráter de operação física e passa se tornar uma prática comunicativa, onde o gênero passa ser
a redefinição da interação do trabalho, colaborando justamente por problematizar diferenças e
igualdades. Nesse sentido o gênero, levando em consideração a sociologia do trabalho,
remete-se à relação entre o masculino e o feminino.

Portanto, o conceito de divisão sexual do trabalho possibilita pensar na
naturalização a que os trabalhos domésticos são designados como femininos e,
assim, geram uma maior carga de trabalho as mulheres e ocasionam, muitas vezes,
um não reconhecimento de que o trabalho doméstico remunerado é um trabalho que
precisa ser pago. Contudo, esse conceito não abrange com completude as
complexidades que envolvem as relações do trabalho doméstico remunerado. Há
uma gama de possibilidades de interpretações que consideram outras dimensões
para além destas posições binárias e fixas, interpretações que foram produzidas por
várias vertentes teóricas e evidentemente pelo próprio movimento feminista. O
trabalho doméstico remunerado passa a ser analisado então através de seus
contextos e relações. (MONTICELLI, 2013: 69)

Dessa forma, pretendemos trabalhar com as categorias de gênero e trabalho como
categorias teórico-metodológicas e como questão política, de dupla necessidade
(MAGALHÃES E SILVA, 2012: 17). Por um lado, podemos fazer a reafirmação do trabalho
enquanto categoria fundante das relações sociais – categoria sem a qual não é possível
explicar a sociabilidade e suas diferentes formações; já com a categoria gênero busca-se uma
melhor compreensão da totalidade social e do papel que homens e mulheres exercem em
relação à organização do trabalho na comunidade, como forma de tentar identificar as
necessidades a partir de um quadro que é perpassado por comportamentos tradicionais e
modernos, um lócus de desigualdades e de poder.
GÊNERO
Traremos nessa pesquisa uma explanação sobre o conceito de gênero, não somente
como uma categoria de análise, mas também abarcando as principais mudanças e definições
na vida de nossos interlocutores. Tratando o conceito de gênero como categoria de análise
histórica, nosso intuito é dialogar com a visão de Scott (1995) sobre símbolos culturais
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(representações), envolvendo conceitos normativos de forma a interpretar os significados, das
organizações e instituições sociais e identidades subjetivas, tentando abandonar o estudo de
gênero de caráter mais universalistas do âmbito privado, no qual estavam inseridas as
mulheres, as crianças, as famílias e as ideologias de gênero, passando para uma análise mais
externa.
De acordo com Costa (1998) o gênero:
(...) “É entendido como as categorizações de pessoas, artefatos, eventos e sequencia
e tudo o que desenha a imagem sexual, indicando meios pelos quais as
características do masculino e do feminino tornam concretas as ideias sobre a
natureza das pessoas sobre a natureza das relações sociais. (...) O que está em jogo
são as relações que são estabelecidas e as atribuições do masculino e do feminino
elaboradas através das relações com os artefatos, eventos e sequencias. (COSTA,
1998: 173)

Nesse sentido dialogando com Kofes (1992), destacamos que o gênero é o
conhecimento sobre as diferenças sexuais, um conhecimento que atua sempre de um modo
relativo, e que é produzido por meios complexos, referindo-se não apenas ao campo das
ideias, mas também por sua especificidade de agir nas instituições e nas estruturas, como
também, por se desenvolver nas práticas cotidianas, rituais e na constituição das relações
sociais.
Segundo Longhi (2012) o gênero destaca-se como uma estrutura que controla as
práticas sociais, não sendo separada de outras estruturas como raça, classe, nacionalidade,
geração e localidade. O termo não é definido por si só, como não é de compreensão imediata,
pois ele está sempre em transformação por sofrer influência de localização. No entanto, os
principais estudos sobre gênero enfatizam as relações sociais dos sexos baseadas em traços e
capacidades humanas controladas por somente uma de suas partes inter-relacionadas: o
elemento do sexo masculino. (NADER, 2002: 468)
Na perspectiva de perceber o gênero como uma categoria de análise histórica, propicia
o reconhecimento da emergência da “história cultural”, tida como uma nova tendência
historiográfica, mas que perpassava várias outras áreas científicas. Nessa forma de encarar o
gênero, a análise perpassa e se expressa também em muitas áreas da vida social, tais como a
cultura, ideologia e as práticas discursivas, além de contribuir para a construção das relações
de gênero na divisão do trabalho, no lar, na organização do estado, na sexualidade, na
estruturação da violência e em muitos aspectos da organização social.
Nader (2003) coloca que o gênero como categoria de análise transformou-se em
referência para a construção social das diferenças. Em sua perspectiva os aspectos biológicos
dos sexos pertinentes à compreensão do gênero dentro das ciências sociais passaram a ser
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encarados, de maneira ampla, como resolvida, ou seja, a organização social passou a ser
considerada esmagadoramente preponderante. Ele também destaca que a categoria de análise
de gênero perpassa e se expressa também em muitas áreas da vida social, tais como a cultura,
ideologia e as práticas discursivas, além de contribuir para a construção das relações de
gênero na divisão do trabalho, no lar, na organização do estado, na sexualidade, na
estruturação da violência e em muitos aspectos da organização social. A tendência dessa
concepção é não mais pensar que as relações sociais dos sexos são baseadas em traços e
capacidades humanas, é controlada somente pelo o elemento do sexo masculino.
Segundo Longhi (2012), o gênero destaca-se como uma estrutura que controla as
práticas sociais, não sendo separada de outras estruturas como raça, classe, nacionalidade,
geração e localidade. O termo não é definido por si só, como não é de compreensão imediata,
pois o conceito está sempre em transformação por sofrer influência de localização. O gênero
como categoria de análise evoluiu e transformou-se em referência para a construção social das
diferenças entre homens e mulheres, sem, contudo, desconsiderar as diferenças biológicas
existentes entre os sexos. Os aspectos biológicos dos sexos pertinentes à compreensão do
gênero dentro das ciências sociais passaram a ser encarados, de maneira ampla, como
resolvida, ou seja, a organização social passou a ser considerada esmagadoramente
preponderante. (NADER, 2003: 469)
Nossa proposta com o estudo do gênero nesse trabalho é usá-lo de uma forma
abrangente, observando as histórias de homens e mulheres em suas mais variadas conexões,
hierarquias, precedências e relações de poder. Mas também temos que entender que as
diferenças entre os sexos nos levam a perceber quais são as características que formam as
identidades masculinas e femininas. Temos que entender que não só as mulheres aprendem a
ser femininas controladas e submissas, como também, os homens são observados
constantemente para a manutenção da masculinidade. As relações de gênero20 na sociedade
patriarcal21 fazem parte da dinâmica social das desigualdades, nas quais podem ser pautadas
nas chamadas diferenças „naturais‟ construídas socialmente entre o sexo masculino e
feminino. Nesse sentido, as diferenças „naturais‟, denominadas dessa forma pelo seu sentido
biológico, são instrumentos utilizados pela sociedade com seus respectivos critérios
hierárquicos para a distribuição de papéis. Ou seja, as desigualdades se originam a partir do

20

Ao falar de relações de gênero, nos remetemos à questão do poder existente entre os homens e as mulheres.
Tais relações são desiguais, na qual a mulher se mantém subordinada (subjugada) ao homem e seu domínio
patriarcal (Ver Costa, s/d)
21
O patriarcado pode ser entendido como uma organização da sociedade inserida em diversos domínios.
Alimenta-se do domínio masculino na estrutura familiar (esfera privada) e na lógica organizacional das
instituições políticas (esfera pública) construída a partir de um modelo masculino de dominação (arquétipo
viril). (Ver Costa, s/d).
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momento em que determinados indivíduos passam a ocupar posições hierarquicamente
diferenciadas na estrutura social, política e econômica de uma sociedade.
Nesse contexto é importante pensar que a partir do gênero pode-se perceber a
organização concreta e simbólica da vida social e as conexões de poder nas relações entre os
sexos. O estudo do gênero é uma forma de decodificar as relações complexas entre diversas
formas de interação humana e se preocupa com a consolidação de um discurso que constrói
uma identidade do masculino e do feminino que encara homens e mulheres em seus limites
aos quais a história deve libertar. Dessa forma, entender o gênero significa também
reconhecer que o homem e a mulher são categorias vazias e transbordantes, pois ao se
parecerem fixadas, elas irão receber definições alternativas, negadas e reprimidas. O gênero
expõe, ainda, o dilema da diferença, a construção de desigualdades binárias, de diferenças
pretensamente naturais, significa “luta contra os padrões consolidados por comparações nunca
estabelecidas, por pontos de vistas jamais expressos como tais”. (TORRÃO FILHO, 2005:
136-137)
Na interpretação de Scott (1995), a redefinição da visão tradicional das pesquisas e a
análise de seus significados, permitiriam compreender a existência de desigualdades na
construção histórica das categorias de gênero, raça e classe. Dessa forma, o gênero como
categoria analítica e processo social é, segundo Flax (1991), relacional, sendo entendido como
uma construção do pensamento de maneira a compreender as histórias e mundos particulares
e como uma relação social que conduz a outras atividades e outras relações sociais. Já para
Scott, o gênero apresenta-se como “um elemento constitutivo das relações sociais, baseados
nas diferenças que distinguem os sexos, como uma forma primária de relações significantes
de poder”. Sendo assim, o gênero é um espaço em que o poder é percebido, articulado e
disputado e que estrutura a organização da vida social e reflete na distribuição e na própria
construção do poder na sociedade.
Na expectativa de conseguir ganhos significativos em nossas escolhas teóricometodológicas, focalizamos nossa explanação com o estudo do Gênero, importante no
contexto do nosso trabalho de campo por ser entendido com uma categoria analítica que
permitirá refletir sobre os contextos das representações do masculino e do feminino dentro da
comunidade e como “um elemento constitutivo das relações sociais, baseados nas diferenças
que distinguem os sexos (masculino e feminino), como uma forma primária de relações
significantes de poder” (SCOTT, 1995).
No contexto de gênero também vamos refletir sobre a questão da masculinidade,
levando em consideração os apontamentos de Medrado e Lyra (2008), pensado no seu caráter
local, como produtos de interações sociais dos homens, com outros homens e com mulheres,
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ou seja, pensar a masculinidade como expressões da dimensão relacional de gênero no
sentindo de apontamento para questões que envolvem expressões desafios e desigualdades.
Como também debater sobre a dimensão constitucional das masculinidades, vendo como elas
são construídas por relações e dispositivos institucionais. Em outras palavras, nossa
investigação não significa apenas apreender e analisar os signos e significados culturais do
masculino, mas discutir como alguns estereótipos são repensados com a possibilidade de
construir outras versões e sentidos. Buscamos nos situar, portanto, através dos usos e efeitos
que se orientam os jogos, os discursos e as práticas discursivas que tendem a transformar a
diversidade em desigualdade.
Adotando o que destaca Medrado e Lyra (2008), ao invés de procurar os culpados,
tentaremos identificar como se institucionalizam, se constroem e se atualizam as relações de
gênero na comunidade. Tentando ver como a dimensão relacional de gênero permite
compreender ou interpretar uma dinâmica social que hierarquiza o masculino e o feminino.
Tenta-se olhar para a comunidade e tentar desnaturalizar as “prescrições e práticas sociais
atribuídas a (incorporadas e naturalizadas por) homens e mulheres, consideradas marcações
masculinas e femininas” (MEDRADO; LYRA, 2008: 815).
Nosso estudo de observação do fenômeno da inserção das mulheres de Capoeiras no
mercado de trabalho demanda uma perspectiva que reconheça, logicamente, a importância
dos estudos de gênero como ferramenta de análise e releitura crítica do contexto familiar,
permitindo o questionamento sobre todo um modelo tradicional de família. Mendes (2008)
afirma que o trabalho, em geral se constitui como uma questão primeira de sobrevivência e
que a categoria gênero aparece influenciando o seu status de trabalhadoras, caracterizado pela
precarização, informalidade, flexibilidade e feminização das ocupações. Vendo que o trabalho
é um grande indicador (organizador) das relações de gênero, visamos verificar a relação entre
homens e mulheres, bem como as expectativas que são esperadas do masculino e do feminino
nas relações cotidianas de trabalho, tendo em vista perceber como as mudanças na
comunidade em relação ao trabalho feminino foram negociadas, reproduzidas, transformadas
e apropriadas pelos nativos.
Contudo, Macêdo (2008) conclui que o uso de gênero como categoria analítica, dá ao
pesquisador a necessidade de realização de uma releitura de tudo ao seu redor, o que significa
que faz repensar a cultura, a linguagem, a moralidade, a ética, as institucionalidades mais
diversas - família, a religião, o saber científico – facilitando o aumento da sua capacidade de
desnaturalização e desconstrução de papéis e simbolismos sexuais, principalmente a partir do
entendimento de como eles funcionam para manter a ordem social e, inversamente, para
mudá-la. Portando, o interesse aqui é pensar em gênero como uma forma de organização das
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relações entre sexos, distanciar um pouco a noção biológica dessa questão e tentar dar conta
das qualidades das relações e distinções sociais estabelecidas entre os sexos, questionando os
diferentes papéis sociais da mulher e do homem no espaço estudado.
MUDANÇAS
Segundo Sztompka (2005: 27), a mudança social é aquela que ocorre dentro de um
determinado sistema social que o abrange. Ela envolve três ideias: ocorre em estantes
diversos, entre estados de um mesmo sistema e pode ser aplicada ao nível macro, meso e
micro. Para esse estudo deveremos tratar a mudança no nível micro, ao nível da comunidade.
Nota-se que esse conceito de mudança abrange os menores átomos da dinâmica social, elas
são mudanças simples no estado do sistema ou em qualquer um dos seus aspectos.
Gluckman (2010) enfatiza que ao estudarmos um sistema social em mudança,
ocupamo-nos amplamente sempre em estudar os movimentos sociológicos que são as relações
em mudança de grupos e personalidades sociais com seu poder, interesses, conflitos e
cooperação em alteração. Essas mudanças ocorrem em sistemas homogêneos e heterogêneos
na existência de conflitos que não podem ser resolvidos e a cooperação indispensável não
pode ser alcançada dentro do padrão original. Elas devem ser expressas em termos de cultura,
pois são unidades sociais e devem agir em termos de cultura, exatamente como um indivíduo
pode agir apenas por meio de seus hábitos mentais e comportamentais.
As mudanças costumam ser impulsionadas por agentes que representam os diversos
grupos que constituem a sociedade. Acontece a mudança social quando surge uma
transformação que altera o estado anterior de uma realidade social, ou seja, ela ocorre quando
as estruturas da sociedade sofrem uma transformação motivada pela ocorrência de fenômenos
socioculturais. Devemos destacar que as mudanças sociais não se observam só nas alterações
das estruturas sociais, mas se refletem nos comportamentos, nas atitudes e nos sistemas de
valores, elas são mudanças sociais e culturais.
Castro (2006) destaca que estamos perante uma mudança social quando esta obedece a
determinados pressupostos, dentre os quais podemos destacar: Ser um fenômeno coletivo,
podendo ser identificável no tempo, marcando uma época, com caráter de permanência e
envolver complexidade, na medida em que só se estabelece depois de proceder a uma prévia
desorganização da ordem anterior. Mas também temos que entender que “todas as culturas
tendem a sobreviver, isto é, cada costume tende a continuar sendo praticado, apesar de
assumir formas novas e desenvolver valores sociais novos para estar de acordo com o novo
sistema do qual faz parte”. (GLUCKMAN, 2010: 339).
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Nos últimos anos vem ocorrendo significativas mudanças no meio rural brasileiro.
Essas mudanças influenciaram no aumento da produção, deslocamento espacial e ampliação
de determinadas culturas e promoveu o estreitamento das realidades rural-urbanas, dando
novos significados às relações campo e cidade, com estreitamento das relações entre os dois
espaços e o vai e vem de pessoas circulando diariamente. De acordo com Abramovay (2003),
nessa perspectiva, o rural vem consumindo constantemente o modo de vida urbano, em se
tratando da aquisição de bens de consumo, criando um modo de vida moderno e fazendo o
meio rural necessitar da cidade para continuar se reproduzindo.
É importante focalizar que no espaço rural vem se intensificando uma na nova divisão
do trabalho no interior das unidades familiares, onde há liberação de alguns membros para
ocuparem outras atividades de trabalho, alguns indivíduos vêm sendo liberados pelo processo
de produção da estrutura domiciliar para o trabalho não agrícola, mesmo que aconteça de
forma precária e com péssimas condições de qualificação dessa mão de obra. Segundo
Balsadi (2001), esse espaço, não é mais um sinônimo de agrícola, nele predomina uma forte
expansão de indivíduos ocupando atividades industriais, de serviços, antes verificadas
somente nas áreas urbanas. Outro dado interessante é que nosso estudo vem apontar para
mudanças indicam um desenvolvimento social e econômico do mundo rural, visualizando as
novas formas de obtenção de renda e novas dinâmicas que influenciam nos padrões de
comportamentos, mostrando como vem se modificando as formas de como os moradores do
local estudado se relacionam com o campo econômico e com o meio onde vivem.
Nesse sentido, ao trabalhar com mudanças, nosso intuito é olhar para a comunidade de
Capoeiras e observar como as mudanças que ocorrem no meio rural, que antes se apresentava
como um espaço privado, ligado ao atraso, negligenciado ligado a produção e reprodução de
uma determinada parcela da população, passa a se constituir como um espaço público, com a
quebra de fronteiras, com inúmeras inovações, ou seja, passaremos a entender o rural no que é
vivenciado atualmente, pela ótica da multiplicação de suas “funções” junto ao conjunto da
sociedade, como aponta Souza e Brandenburg (2010). Para tanto, é importante destacar que
essas novas dimensões e representações do rural, empreendem uma produção e a elaboração
de novas abordagens para o seu reconhecimento.
Ao dar enfoque para questão do estudo do trabalho feminino e nas relações que
estabelecem entre homens e mulheres no contexto da comunidade e da família, propomos um
diálogo com o mesmo propósito de Filho (2008) onde o mesmo tem intenção de abrir um
imenso campo de problemas que ainda demanda estudos mais específicos na esfera de valores
e de comportamentos que regem a família e a comunidade estudada no intuito de
compreender as transformações nas subjetividades, mudanças em alguns papeis sociais dos
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homens e mulheres ao que se refere na inserção no mundo do trabalho na intenção de trazer à
tona essa nova caracterização do ambiente pesquisado vivenciado, inclusive com o processo
da globalização.
Parto do pressuposto de que ambos os sexos ao estarem inseridos em um mundo de
grandes transformações são levados a realizar modificações em seus pontos de vistas, e em
seu comportamento em relação aos outros. Como também, verificando que “„essas mudanças
não ocorrem de modo homogêneo” (FILHO, 2008: 144), onde alguns indivíduos estão
adeptos a mudanças e outros podem resistir. Pretendemos abordar que essas mudanças sociais
que são verificadas na comunidade são produto dos contrastes entre os padrões camponeses
tradicionais e os padrões oferecidos pela nova divisão social do trabalho ou por outras
influências externas, ligadas fortemente pelo aspecto econômico.
Devemos salientar que as mudanças nem sempre pode acarretar numa melhoria, mas
por sentido, quando há uma melhoria implica-se sempre em mudanças. Nesse sentido
percebemos que as mudanças sociais obedecem a dinâmicas internas e externas recorrentes
quando dos conflitos ou necessidades da própria sociedade ou sendo produtos das relações
com outras sociedades. Atualmente as mudanças vêm ocorrendo num ritmo acelerado
permitindo perceber que o que hoje é tido como verdade, pode não o ser amanhã. A
importância e a rapidez destas nos fazem refletir e analisar a relação entre o tempo social e
tempo individual na formação de uma identidade de mulheres que trabalham e na maioria das
vezes provém o sustento da família e todo esse processo de mudanças que vem ocorrendo na
comunidade com a inserção das mulheres no mercado de trabalho.
Portanto, o ponto central é verificar como essas mudanças irão modificar alguns
padrões de ações sociais dos indivíduos e reorientar suas atividades cotidianas em relação às
novas circunstâncias apresentadas ou modificadas (demandas de novos tipos de bens,
comportamentos, serviços e tecnologias), sempre lembrando que essas mudanças são fruto
das necessidades dos próprios indivíduos envolvidos que estão sempre em processo de
negociação. “Os indivíduos sobrevivem por meio das grandes mudanças sociais, e as
mudanças devem atuar por seu intermédio e aparecer em seu comportamento.”
(GLUCKMAN, 2010: 354).
APRESENTAÇÃO DOS CAPÍTULOS
Do mesmo modo que Monticelli (2013), começamos a parte descritiva do campo,
descrevendo contextos e as experiências que o campo nos trouxe. O objetivo aqui é narrar
todas as surpresas, emoções, conflitos que foram sucedendo à medida que decorria a pesquisa
de campo, tentando dar uma lógica ao objeto pesquisado.
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Veremos a seguir como está dividida a dissertação.
No primeiro capítulo, Um passeio pela comunidade quilombola de Capoeiras,
trataremos de apresentar aos nossos leitores, o contexto da formação histórica local, partindo
da História da sede do município, cidade de Macaíba para o contexto do local estudo, A
comunidade de Capoeiras. Dentro desse mesmo capítulo faremos uma caracterização da
Comunidade apresentando fatores da ordem organização e os aspectos: sociais, culturais,
políticos, econômicos e as políticas públicas visualizadas do ambiente pesquisado, dando
ênfase principalmente aos relatos dos próprios moradores locais, como também de alguns
estudiosos que fizeram pesquisa no local.
No segundo capítulo, O trabalho feminino na comunidade de Capoeiras,
começaremos a explanação sobre o assunto central a que se propõe essa pesquisa.
Primeiramente apresentaremos as mulheres que foram pesquisadas, logo após apresentação de
nossas interlocutoras, abordaremos sobre o panorama inicial da mulher no mercado de
trabalho (período de dominação masculina das atividades e o início da entrada das mulheres
no mundo do trabalho). Numa outra ótica, apresentaremos os projetos e os motivos que
levaram a inserção no mercado de trabalho, também dando ênfase as profissões exercidas
pelas mulheres no mercado de trabalho (destacando algumas profissões e fazendo
considerações preliminares sobre as profissões mais requisitadas), como também destacando
as outras profissões e como elas se configuram entre o espaço da “casa” e da “rua”.
E para finalizar, no terceiro capítulo, denominado de Trabalho, empoderamento e
mudanças, iremos abordar sobre as mudanças verificadas em relação à participação e inserção
da mulher no mercado de trabalho. Nele serão discutidas as questões que envolvem desde
temas: empoderamento, trabalho e família, mudanças sociais, novas profissões como também
destacar algumas considerações sobre juventude (em relação à educação e a preparação para o
mercado de trabalho) e para a militância, que vem figurando como um novo trabalho com
intensa participação das mulheres.
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1. UM PASSEIO PELA COMUNIDADE DE CAPOEIRAS
1.1 Macaíba: Onde tudo começou!
O município de Macaíba (Figura 1) fica a 22 quilômetros de Natal, capital do Rio
Grande do Norte. O acesso a Macaíba ocorre por meio de duas rodovias federais, a BR 101 e
a BR 226. O município limita-se com: São Gonçalo do Amarante e Ielmo Marinho, ao norte:
Vera Cruz e São José de Mipibu, ao sul; Natal e Parnamirim, a leste; São Pedro e Bom Jesus,
a oeste.
Macaíba apresenta um contingente populacional de 69.467, densidade 136,00
habitantes por Km², ocupando uma área territorial de 510, 771 Km², segundo dados do IBGE,
2010. Desses habitantes 42.631 moram em área urbana e 26.836 residem na área rural e com
IDH (índice de Desenvolvimento Humano) de 0.640.
FIGURA 1 – Mapa do RN, mostrando o município de Macaíba/RN

Fonte: Idema, 2013.

De acordo com dados coletados pelo IDEMA (2013), a economia local é baseada na
pecuária e na agricultura, com as principais atividades de destaques: O cultivo da castanha de
caju, da mandioca e do feijão; e por outro lado se destaca a criação de bovinos e ovinos.
Devemos destacar que sua história se inicia no século XVII, mais precisamente no ano de
1614, no momento em que o Capitão Francisco Rodrigues Coelho, foi agraciado contemplado
com algumas datas de terra, terras estas que deram origem ao Ferreiro Torto, onde foi erguido
o segundo engenho da Capitania do Rio Grande, o engenho Potengi (Figura 2). Vale salientar
que ainda nesse mesmo século, Macaíba ainda não era reconhecida como unidade políticoadministrativa.
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FIGURA 2 – Antigo Engenho Potengi – Ferreiro Torto/Macaíba/RN

Fonte: Acervo Ivanildo Lima, 2013.

Nas últimas décadas do século XVIII, o nome do núcleo de povoamento onde hoje é
Macaíba, era Povoado de Coité e nele já existiam algumas terras para o plantio, algumas
fazendas e sítios que eram muito produtivos. De acordo com Cascudo (2002), esse apelido
vem de uma espécie de vegetação, árvore de fruto não comestível, utilizada para fazer
vasilhas22. “O nome original conhecido como Vila Coité foi modificado em 1885, em virtude
da homenagem a uma palmeira com o nome de Macaíba que Fabrício Gomes Pedrosa tinha
nos arredores de sua casa” (MILLER, 2007:10).
Macaíba – Palmeira, Acrocromiasclerocarpa, Martius. A denominação sempre no
singular denuncia a raridade da espécie plantada por curiosidade pelo negociante
Fabrício Gomes Pedroza, na sua residência, na Povoação de Coité que tomou o
nome de Macaíba. (CASCUDO, 1955, p.351)

O Deputado José Bernardo de Medeiros, em 18 de dezembro de 1888, apresenta um
projeto que se tornaria a lei nº 1.010 de 05 de janeiro de 1889, que consolidou o nome
Macaíba para o município, que ficaria conhecido como A Cidade de Macaíba. Mas a
população considera o dia da emancipação política o dia 27 de outubro, pois foi a data em que
através da Lei nº 801 que a atual cidade se tornou um Município autônomo.
A expansão socioeconômica do Município de Macaíba se intensificou na metade do
século XIX. Por encontrar-se numa área estratégica para época, a cidade obteve grandes
benefícios na comercialização e no transporte de algodão. A época dessa ascensão econômica
ocorre no contexto da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, que dificultou o abastecimento
à indústria têxtil inglesa que era controlado pelos norte-americanos. Com isso os ingleses
22

Recipiente utilizado para acondicionar líquido ou alguns alimentos
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passaram a importar o algodão do Egito e do Brasil. O Porto dos Guarapes/Casarão dos
Guarapes (Figura 3) era onde se dava o escoamento da produção do algodão do RN para a
Inglaterra.
FIGURA 3 – Ruinas do Antigo Casarão dos Guarapes – Macaíba/RN

Fonte: Acervo Anderson Tavares de Lyra, 2013.

Devemos destacar que o Porto também escoava couro, cereais e açúcar para a Europa
e a maior parte da produção vinha das cidades de Ielmo Marinho, Santa Cruz, Serra Caiada e
de São Pedro para a capital.
O crescimento de Macaíba na segunda metade do século XIX foi resultante da
produção açucareira e do crescimento da produção algodoeira estimulada pela
Guerra civil norte-americana, prejudicando a venda de algodão para indústria têxtil
da Inglaterra. (LIMA, 2009: 51)

Cascudo (1955) comenta que entre os anos de 1862-1965 é o tempo em que o
comerciante Fabrício Gomes Pedrosa dá início as atividades da Casa de Guarapes, que era
localizada na Curva do Potengi e torna-se importante para a economia do RN por comprar e
exportar açúcar e algodão em barcos que ancoravam na barranca do rio para carga e descarga
dos navios. No local a produção de algodão e açúcar era escoada para Inglaterra, tornando
Macaíba um importante entreposto comercial, área de atração para comerciantes de outros
estados e era uma das mais importantes cidades do Rio Grande do Norte.
De acordo com Miller (2007) devido sua boa localização geográfica e a aproximação
dos rios Jundiaí e Potengi e de Macaíba, no final do regime monárquico e início da república
Macaíba era reconhecida como uma virtual capital do estado, pois era o local onde eram
elaboradas as decisões políticas, econômicas e sociais do Rio Grande do Norte. É interessante
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enfatizar que o município de Macaíba foi elevado à condição de cidade de acordo com a Lei
Provincial nº 1010, de 05 de janeiro de 1889, (LYRA, 1998). Desde 16 de janeiro de 1997
está inserido na Região Metropolitana de Natal, mais especificamente na mesorregião do leste
potiguar.
1.2– A comunidade de Capoeiras
FIGURA 4 – Mapa mostrando Capoeiras em relação a Macaíba

Fonte: Acervo Luzimar Pereira, 2013.

Conhecer a história da comunidade de Capoeiras (Figuras 4 e 5) através dos discursos
dos interlocutores nos permite embarcar numa significante viagem pela memória dos mesmos
e resgatar aspectos da história e do cotidiano da população local. A partir das entrevistas e da
observação participante, passamos a ter ideia de como se deu a organização de Capoeiras nos
seus períodos iniciais e compreender como se estabeleceu a ocupação da comunidade por
pessoas ou famílias que chegaram fixaram moradia e se dedicaram a atividades importantes
para a sobrevivência no local.
A comunidade de Capoeiras está localizada a 35 km do município de Macaíba e há 65
km da cidade do Natal. Ela compreende uma área territorial de 884 933 hectares, e é
composta por uma população de 325 famílias de acordo com o Relatório Antropológico
realizado por Miller (2007).
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FIGURAS 5 e 6 – Centro da comunidade

Fonte: Acervo Ivanildo Lima, 2014

No mesmo relatório, a autora afirma que a comunidade é limitada ao norte com o Rio
Jundiaí, com a fazenda do Sr. Luis Alves e a fazenda de José Francisco da Silva; ao sul, com
Félix Lopes e a Fazenda de Manuel Ferreira; a oeste com a fazenda do Sr. José Azevedo de
Oliveira; e a leste com o espólio de Manoel Cordeiro (MILLER, 2007).
Figura 7 - Mapa da comunidade de Capoeiras.

Fonte: IBGE

O acesso à comunidade quilombola de Capoeiras acontece principalmente por dois
lugares. O primeiro se dá pela estrada que perpassa os distritos de Jundiaí e Traíras (Figuras
7); esta estrada oferece melhores condições aos viajantes com mais opções de acessos
pavimentados. Outro caminho de acesso à comunidade é pela estrada que liga Macaíba ao
município de Bom Jesus (Figura 8), tendo ponto asfaltado até a chegar a esta cidade, a partir
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daí a estrada fica de difícil acesso, carroçável, onde na época do inverno fica difícil a
circulação de automóveis devido aos alagamentos, a lama e os muitos buracos no decorrer do
percurso.
FIGURA 8 – Estrada de Acesso por Macaíba

Fonte: Acervo Ivanildo Lima, 2014.
FIGURA 9 – Estrada de Acesso por Bom Jesus

Fonte: Acervo Ivanildo Lima, 2014.

A Comunidade de Capoeiras no ano de 2004 deu início à luta para ser reconhecida
como uma das comunidades “remanescente”23 de quilombos do Rio Grande do Norte. Desse
23

O termo remanescente aqui é usado de acordo com Arruti (2008), este conceito introduz um diferencial em
relação ao outro uso do termo “quilombo”, presente na Constituição Brasileira de 1988. Nele o que está em jogo
não são mais “reminiscência” de antigos quilombos (documento, resto de senzala, locais emblemáticos como
Serra da Barriga etc.) do artigo 215 e 216, mas, “comunidades” isto é, organizações sociais, grupos de pessoas
que “estejam ocupando suas terras”.
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modo podemos perceber que o pontapé inicial para demanda do reconhecimento dessa
população não foi dado pelo Estado, esta demanda surgiu de uma identidade diferenciada que
saiu dos próprios moradores locais que reivindicaram tal empreendimento. Nos moldes do
que propõe Weber (1994), a demanda surgiu a partir de uma “consciência”, de pertencimento
a uma comunidade étnica, que é organizada politicamente, juntamente com o “sentimento de
ser diferente, resultando em uma “comunhão” desses indivíduos que se uniram e se
organizariam político e socialmente. Este processo se deu graças ao trabalho da Associação
Quilombola dos Moradores de Capoeiras (AQMC), que deu entrada com a solicitação junto a
Fundação Cultural Palmares24 para tal reconhecimento.
Devemos destacar que desde o ano de 2007 a comunidade recebeu o certificado de
autodeclaração de “comunidade remanescente de Quilombo” no Rio Grande do Norte, o título
foi expedido no ano de 2013. Para tal foi realizado um estudo antropológico na comunidade
através do convênio estabelecido entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA, Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA e o Departamento de
Antropologia - DAN da Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN e a Fundação
Norte-rio-grandense de Pesquisa e Cultura - FUNPEC. A realização da pesquisa referente à
identificação do território de Capoeiras ficou sob a responsabilidade da antropóloga Francisca
de Souza Miller.
Em relação ao nome da comunidade, o significado da palavra “Capoeiras”, denota um
solo em que havia mato, desgastado, queimado para se cultivar a terra, o estudioso e
antropólogo potiguar Câmara Cascudo (1986) nos fala no trecho abaixo sobre alguns
significados do termo:
Capoeira – Serra do Patú. Nome primitivo da povoação de panelas, Bom Jesus, hoje
município com essa denominação, 1963. De Caá-poera, mato extinto, mato cortado
ou destruído. Costuma-se confundir com Capueira, de cópera, roça extinta, roça
velha, abandonada e já invadida pelo mato (CASCUDO, 1986)

Percebemos no trecho a cima que Cascudo, traz a comunidade de Capoeiras inserida
na região de Bom Jesus e de acordo com relatos de nossos interlocutores as terras
pertencentes a esta cidade foram doadas pelos populares de Capoeiras aos Santos e com isso a
cidade foi crescendo e ocupando o espaço que a cidade de Bom Jesus tem nos dias atuais. Os

24

Criada em 1988, a Fundação Cultural Palmares é uma instituição pública vinculada ao Ministério da Cultura
que tem a finalidade de promover e preservar a cultura afro-brasileira. Preocupada com a igualdade racial e com
a valorização das manifestações de matriz africana, a Palmares formula e implanta políticas públicas que
potencializam a participação da população negra brasileira nos processos de desenvolvimento do País. Fruto do
movimento negro brasileiro, a Fundação Cultural Palmares foi o primeiro órgão federal criado para promover a
preservação, a proteção e a disseminação da cultura negra.
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moradores falaram que o nome Inicial de Bom Jesus era Panelas e o nome de Capoeiras era
Cabaça.
Tomando como base uma entrevista realizada por Silva (2003) com um dos homens
considerado pelos moradores como conhecedor da história local, o senhor João Manoel dos
Santos, falecido no ano de 2003, mais conhecido como João Nô, traz algumas considerações
sobre o primeiro nome da comunidade, sobre a origem credita ao nome “Capoeira” e sobre
uma mulher que foi uma das primeiras habitantes da comunidade, Maria Capoeira. Veja o que
diz o popular para a pesquisadora no ano de 2002 sobre o assunto:
“O nome antigo de Capoeiras, contava minha mãe era cabaça. E era muito maior do
que temos hoje. Capoeira foi colocado por caçadores de Natal, que vinham por essas
bandas, matar índios e negros. (...) tinha uma mulher que morava no Arisco, local ali
para cima onde o povo daqui planta, queimava a terra pra botar roçado e fez uma
capoeira. (...) Os caçadores temiam essa mulher e chamavam-na ela de Maria
Capoeira almoçavam na casa dela quando vinham para cá, então a partir deste tempo
mudou o nome do local. (...) Maria capoeira era escrava e começou a morar aqui
porque fugiu de outro Estado, da escravidão” (Sr. João Nô, entrevista realizada em
2002)

Dessa forma, presenciamos nos discursos apresentados concepções que apontam para
possíveis origens da nomenclatura “Capoeira”, dando referência a um mato que foi cortado,
brocado e depois queimado com a finalidade de colocar um roçado.
Notamos que também é destaque entre os entrevistados, a visibilidade que se dá a
indivíduos, que pode ser um homem (João da Capoeira) ou uma mulher (Maria Capoeira) que
residiam na localidade no início do povoamento da comunidade. Alguns dos nossos
entrevistados relataram que a ocupação inicial de Capoeiras se deu por algumas famílias que
se estabeleceram nas terras para desenvolver as atividades agrícolas, a criação de animais e
outras atividades complementares; que culminaram com o processo de ocupação do território
e formação do que se constitui hoje o que é a comunidade.
“Em resumo, Capoeiras, teve sua origem por meio de pessoas ou famílias que ali
chegaram, estabelecendo moradia, montando roçado, criando animais e demarcando
o espaço habitado por negros e índios. Vários autores colocam como referência
como fundadores: ora uma mulher negra (Maria da Capoeira) ou um homem (João
da Capoeira) ora um casal que em seguida foram agregando outros indivíduos com
origem étnica ou condição social semelhante que vinham para essas bandas, matas”.
(FREIRE, 2009: 24)

A formação de Capoeiras, segundo o depoimento de alguns moradores, inicia-se
através do deslocamento de populações de negros libertos ou que fugiram de localidades do
estado, como: Martins, Açu, Ferreiro Torto e Alcaçuz (MILLER, 2007). Estes fugindo da seca
ou dos engenhos foram chegando ao local, ocupando o território, unindo-se e misturando-se
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através de fortes laços de identidade, cor e condição social. Como aborda Valle (2006) o
passado do lugar é explicado pela continuidade das famílias que ao longo do tempo foram
crescendo, aumentando, se firmando no que a comunidade é na atualidade.
Tanto Miller (2007), quanto Silva (2003), em seus trabalhos sinaliza para existência de
diferentes versões que explicam a ocupação e a fundação territorial de Capoeiras, destacando
a organização e formação do aglomerado humano que conhecemos nos dias atuais. Com estes
documentos acrescenta-se a história oral que evidenciam uma polifonia da história local.
A primeira das versões apresentadas para justificar a ocupação do território da
comunidade de Capoeiras é contada a partir de um casal, o homem que era chamado de
Garcia Velho ou de Luiz Garcia e sua esposa chamada “Pulca” “Bulca” “Purca”. Eles
chegaram à comunidade fixaram moradia nas terras próximas a “Santa Cruz” e constituíram
família. De acordo com relatos estes tiveram filhos que se casaram e constituíram
descendentes que estão na comunidade até os dias atuais.
De acordo com Miller (2007), Garcia Velho era um homem de boa condição social
que possuía terras na localidade. Em seu relatório a pesquisadora fala que Garcia Velho tinha
em suas mãos um documento que o garantia a posse de todo o território que pertence a
Capoeiras. Podemos observar na fala de alguns dos nossos entrevistados que ele era um
homem de boa vontade e que gostava de ajudar as pessoas que chegavam, doando terras,
estabelecendo relações de amizades e dando permissão aos que chegavam de fixarem moradia
no local. Veja o que diz a antropóloga sobre essa figura importante para a comunidade:

De acordo com a informante Raimunda Luiza de Moura, Garcia Velho tinha uma
data (documento) de todo o território de Capoeiras. Ao falecer, um dos filhos passou
a administrar as terras. O Sr. Miguel Pedro de Moura, esposo de nossa informante,
afirma que Garcia Velho cobrava certa quantia a todos os moradores. Era com este
dinheiro que se pagava o imposto da terra. Garcia construiu uma casa próximo ao
local em que Estevão Joaquim de Freitas afixara o Cruzeiro (Santa Cruz) e, como
era muito religioso, guardava muitos santos em sua residência. De acordo com nossa
informante, Garcia Velho doou uma parte das terras de Capoeiras para os Santos
(Sagrado Coração de Jesus, em Bom Jesus, e para o Divino Espírito Santo doou as
terras de Santa Cruz). (MILLER, 2007: 49)

É enfatizado no Relatório antropológico que este documento que comprova que esta
terra teria um registro estaria perdido. Ele é um Certificado de uma carta de data de sesmaria,
datado do ano de 1735, documento que comprova a presença negra neste local por mais de
dois séculos. O documento foi encontrado durante o período que Francisca Miller estava
realizando o laudo antropológico do local. Como também a fala de Dona Raimunda confirma
a doação de parte das terras ao Padroeiro de Bom Jesus, ponto já apresentado anteriormente.
A segunda possibilidade de formação inicial da comunidade seria que negros que
fugiram do Engenho do Ferreiro Torto, em Macaíba, saíram andando pelo interior do estado,
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fugindo de seus donos e nessas andanças encontraram o local e se instalaram formando a
comunidade.
A terceira versão remonta que a comunidade de Capoeiras foi formada por um homem
que teria chegado e fixado moradia no local. Este teria se casado com uma índia Tapuia e
constituído família que deu origem as principais famílias do local. Os moradores de Capoeiras
relatam que antigamente a comunidade era toda coberta por matas e também existiam índios
em seu território, estes em virtude do seu contato com os habitantes locais que ali fixaram
residência e dividindo o cotidiano do local, acabavam consumindo bebidas alcoólicas em
excesso e como não eram acostumados ao uso demasiado do álcool acabaram morrendo
(MILLER, 2007).
Já como quarta possibilidade, uma família saindo diretamente de Açu, fugindo da
seca, teria chegado e fixado moradia na comunidade. Segundo relatos eles teriam vendido
doze cavalos para adquiriram lotes de terras no local. Estes novos moradores se chamavam
pelo nome de Joaquim e Caiada, que acompanhados pelos seus filhos, todos negros, passaram
habitar o local e constituir família. Veja que no Fascículo 7, que tem como tema: “Escravismo
e Abolicionismo – Mão de Obra Escrava e Comunidade Negra, explica sobre a história do
local.

Capoeiras dos Negros. Os habitantes desse local, conta o Sr. Severino Paulino da
Silva, um de seus descendentes, vieram de Açu, talvez por causa de uma grande
seca. Faziam parte de uma família formada pelo casal Joaquim e sua senhora
Caiada, e seus filhos, todos negros. O casal vendeu doze cavalos não adultos para
comprar a propriedade. O Sr. Carrias reuniu os filhos, antigo dono da Capoeira,
enganou seu Joaquim entregando uma procuração, em lugar de um documento de
venda. Quando o Sr. Joaquim morreu, o Sr. Carrias reuniu os filhos do falecido e
disse a verdade, exigindo mais cem mil réis para passar o documento legal da venda
do sítio. Os filhos do Sr. Joaquim pagaram a quantia exigida, assegurando a posse
definitiva da terra (Fascículo 7, 1998)

Em conversa com o Senhor Manoel Pedro de Moura de 103 anos, no ano de 2012, o
mesmo relatou essa mesma história envolvendo os senhores Joaquiam e Carrias que
confirmou o acontecido concordando com o Depoimento do Senhor Severino Paulino da
Silva.
A quinta versão é contada através da história de uma mulher que havia fugido do
Ferreiro Torto e teria chegado, fixado moradia e casado com João Capoeira. Como explica
Freire (2012), a citada mulher, carregava o sobrenome, “Moura” que é oriundo do Coronel
Estevão José Barbosa de Moura, que era dono do antigo Engenho Potengi e atual Solar
Ferreiro Torto25. Como aponta (PEREIRA, 2007: 65) a aquisição do sobrenome podia
25

O Engenho do Ferreiro Torto, construído no século XVII, inicialmente tinha o nome de Engenho Potengi, e foi
o segundo engenho de cana-de-açúcar a ser erguido no Rio Grande do Norte. Não durou muito, devido à má
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significar o uso do sobrenome do dono, por estima ou por reconhecimento ou como mais um
“ferro”, simbólico, de propriedade. É interessante citar que daí surge uma das possibilidades
para explicar a procedência da origem desse sobrenome muito visto em pessoas da
comunidade.
Miller (2007) mostra que a formação populacional da comunidade de Capoeiras, teria
existido a partir da formação das famílias: “Garcia Santos” e “Targino” de Moura. O relatório
antropológico enfatiza ainda que a “família Santos” era também chamada de “família Nô”.
De outra forma, quem tinha o sobrenome Paulino, era também conhecido por Moura.
Miller (2007) e Freire (2012) destacam que primeiramente chegaram à comunidade as
famílias Moura e Santos e depois se instalaram no local a família Costa, vinda da região de
Alcaçuz. Nota-se que os casamentos entre integrantes dessas famílias deram origem ao que
hoje são as principais famílias que compõem a Comunidade de Capoeiras: Garcia, Moura,
Santos e Costa.
1.3 Caracterização da Comunidade
A comunidade de Capoeiras dispõe em sua infraestrutura como uma grande variedade
de locais que servem no cotidiano para atividades referentes ao lazer, serviços e como
ambientes de socialização para os seus habitantes.
O lazer e recreação dos moradores têm lugar no “Espaço do Forro” (Figura 10), na
Churrascaria quilombo, nos bares, nos dois campos de futebol, na quadra de esportes e na
praça pública, construída recentemente. A comunidade oferece ainda uma escola (Figura 11)
que ensina crianças e jovens a jogar capoeira, um Ponto de Cultura (Figura 12), uma
biblioteca. Existe um grupo de percussão, de dança e um grupo de jovens dançarinos de paufurado. Os moradores contam ainda com uma igreja católica (Figuras 13 e 14) e três igrejas
evangélicas (Assembleia de Deus, Deus é amor, Igreja Nova Apostólica).
Observamos também que a comunidade dispõe de serviços de telefonia residencial e
pública, internet (esse bem recente), serviço de coleta de lixo, água encanada e energia
elétrica. Um posto de saúde; uma escola que funciona como creche e oferece o ensino
fundamental do 2º ao 5º ano e uma Sede do Centro de Referência de Assistência SocialCRAS ou casa da família (Figura 9).
qualidade de suas terras para a produção de cana-de-açúcar. Pertenceu a Francisco Coelho, segundo as sesmarias
concedidas ao mesmo de 1602 a 1611 (Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte,
sobos números 42, 104, 143 e 171, Volume VII). Foi nesse local onde se deu a primeira matança de colonos
depois da ocupação holandesa de 1630. Os holandeses, ajudados pelas ferozes tribos dos Janduís e estimulados
pela perversidade do capitão Calabar, atacaram o engenho, onde vitimaram o Cap. Francisco Coelho e toda sua
família, além de 60 pessoas que nele haviam se refugiado, praticando ali todos atos de selvageria. Após o assalto
ao Ferreiro Torto, seguiu-se o terrível massacre de Cunhaú em 1634 por Jacob Rabi. A região permaneceu
desabitada por vários anos. Em 1845, o Cel. Estevam José Barbosa de Moura herdou a propriedade do Ferreiro
Torto. Dois anos depois, em 1847, o Cel. Estevam derrubou as antigas construções de taipa existentes, e
construiu o atual casarão, denominando-o de Solar do Ferreiro Torto.
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A Associação Quilombola de Moradores é o espaço de articulação política da
comunidade. Existia uma associação de mulheres, mas segundo informação de alguns
populares a mesma não se encontra mais em funcionamento, paralisou suas atividades. A
comunidade conta ainda com duas casas de farinha, sendo que uma faz parte das atividades da
associação de moradores de Capoeiras, atuando também como cooperativa26. A comunidade
de Capoeiras dispõe também de alguns pequenos comércios como: uma casa de material de
construção, sete mercearias, uma lojinha de confecções e duas Lan Houses.
Notando a importância que alguns locais citados no presente tópico têm para a
comunidade, procuramos mostrar abaixo algumas imagens deles (informações mais
detalhadas sobre alguns dos locais citados no referido tópico, serão mostradas nos capítulos
seguintes) de acordo com a importância que ambos têm para o contexto local e para a
explanação de nossa temática de estudo:
Figuras 10 e 11 - Sede do CRAS e Clube Espaço do Forró

Fonte: Acervo Ivanildo Lima, 2014.
Figuras: 12 e 13 – Escolinha de Capoeira e Ponto de Cultura Baobá

Fonte: Acervo Ivanildo Lima, 2012.
26

Quantidade de homens e mulheres que atuam na cooperativa e forma de atuação do empreendimento será
detalhado no tópico em que trataremos do referido local (Capítulo II).
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1.4 Organização Social e Política
Em Capoeiras as moradias estão na maioria das vezes organizadas no entorno dos
chefes de famílias (patriarca ou matriarca), sendo bastante comum a presença dos núcleos
familiares de pai, mãe, filhos e netos morando bem próximos, sobretudo para fortalecer a
execução de atividades múltiplas, “em termos de reprodução social, cultural, econômica e
política” (VALLE, 2006; 08). Em média, residem de quatro a oito pessoas numa única casa,
dependendo da família e dos agregados que ocupam o mesmo espaço.

As unidades de residência se organizam formando uma espécie de núcleo familiar,
que são um conjunto de mais de uma unidade de residência em torno do genitor e da
genitora. De acordo com fala dos moradores podemos destacar que a organização e
delimitação do território e das casas têm como base os laços de parentesco, os
chamados territórios de parentesco. (ASSUNÇÃO, 2006; 90)

Ou até mesmo como aponta Cavignac (2007):

Assim, as relações de parentesco formam a base da organização social, espacial e
política do grupo; quando indagados, todos, sem nenhuma exceção, reconhecem
uma ancestralidade comum e sabem como se tornaram parentes. (CAVIGNAC,
2007; 149)

Nesse contexto, observa-se que o critério de definição principal para se pensar os
limites étnicos da comunidade estudada, é a lógica do “sangue”. As relações de
consanguinidade definem o pertencimento ou não de um indivíduo ao grupo, como também
acaba moldando as relações de casamento, como é o caso da união entre parentes próximos,
os primos27, casos muito frequentes visualizados durante nossa estada em campo.
Freire (2009) aborda que nesse contexto de parentesco a casa torna-se uma categoria
cultural, ganhando um novo contexto dentro da comunidade não sendo caracterizado só como
um elemento para o desenvolvimento cultural, sua função é mais que uma unidade familiar,
ela abrange características que vão desde espaço de socialização, de invenção e articulação de
redes familiares e de parentesco a partir das relações existente na casa. Ou como enfatiza
Woortmann (1982) a casa é crucial não apenas no ponto de vista material, mas tem
importância como domínio central e mapa simbólico de representações ideológicas.

A casa é então a materialização da família, o espaço ritual onde seus membros
interagem; é também o lócus da reprodução da força de trabalho dos membros
individuais, na medida em que a família é uma estrutura de reprodução (...) e ainda,
27

Para Valle (2006), os casamentos entre primos ilustram a manutenção de um circuito interno, menos restrito,
de parceiros que podem ser escolhidos como cônjuge. Esse fator permite que os bens e recursos mais escassos,
como a terra, sejam mantidos dentro do próprio grupo, o que vem a ser reforçado por uma ideologia étnica e
familial.

62
é no seu interior que a família constroem seu mundo próprio e, através dele, se
relacionam com o mundo externo. (KLAAS WOOTMANN, 1982; 120)

Para DaMatta (1997), a casa não se entende somente como um espaço público, ela é
entendida por sua dimensão social, de onde todo o universo social é ordenado sob uma
determinada perspectiva. Na casa, o universo predominante são as relações de parentesco,
compadrio e amizade que são importantes para criação de vínculos sociais.
Destacamos também, no contexto da divisão social que as terras que pertencem às
unidades familiares da comunidade são passadas de geração para geração, sendo orientadas
pelos princípios da herança e do parentesco. Essa característica da comunidade é responsável
por proporcionar aos moradores a perspectiva da unidade comunitária. Do mesmo modo que
acontece em Jatobá como aponta Assunção (2006), a residência e o trabalho com a terra, são
imprescindíveis no processo da construção identitária do grupo e de pertencimento.
A definição espacial da comunidade de Capoeiras é bem diversificada, ela é
denominada a partir da relação com os locais de moradias e dos locais onde os habitantes
desenvolvem suas atividades agrícolas. De acordo com Miller (2007) temos as seguintes
configurações dos espaços:
Arisco e a caatinga: É composto por locais especificamente destinados à produção agrícola,
neles existem plantações as coletivas. Devemos destacar que essas áreas, muitas vezes não
são cercadas, cabendo às famílias a organização e utilização do espaço.
Favela: É a parte da comunidade que fica mais distante do centro, ou seja, da Sede da
localidade. A favela recebe essa dominação por ser um local onde antigamente moravam as
pessoas com poucos recursos materiais, hoje podemos falar de um local característico por ser
distante da Sede ou centro, onde ficam os serviços de educação e saúde, alguns comércios e
os locais de lazer.
Beco: Local que é caminho para algumas casas e por se dá acesso à rua principal da
Comunidade.
Cajado ou “as cajas”: Local onde vivem pessoas que moram nas proximidades dos pés de
cajá.
Pitombeira: onde residem pessoas pertos dos pés de pitomba.
Sede: Para os moradores significa o centro de Capoeiras, aqui predominam as pessoas de
melhores condições financeiras. Devemos salientar que nesse local encontra-se disponível
toda a infraestrutura de comércio, locais de lazer e serviços essenciais (posto de saúde, escola)
disponível da comunidade (Bares, Igrejas, escola, Mercearias, Posto de saúde, Clube).
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No que diz respeito às organizações política, Capoeiras é organizada política e
administrativamente em torno da Associação Quilombola de Moradores de Capoeiras
(AMQC). A instituição foi criada para os moradores se organizarem politicamente e
conseguir subsídios e benefícios para melhoria de vida da população.
A atuação da Associação de Moradores de Capoeiras vem ocorrendo desde o 2003 e
vem promovendo um trabalho que é reconhecido por todos os moradores. Através da ação
dessa instituição se dá o diálogo com o movimento negro e com órgãos das instâncias
estaduais e federais. O seu trabalho já vem rendendo diversos acessos a política públicas para
a comunidade, e vale salientar que AMQC foi uma das principais responsáveis por ter trazido
alguns projetos e parcerias para comunidade, assim como também possibilitou acesso a
subsídios para construção do Ponto de Cultura e da Cooperativa de Beneficiamento de
Mandioca, pontos que serão discutidos no decorrer da dissertação.
Por outro lado, a AMQC vem promovendo eventos e espaços de diálogos dentro da
comunidade, trazendo pessoas de fora da comunidade para dialogar sobre os mais diversos
assuntos. Estes eventos e espaços de diálogos têm oportunizado a inclusão da comunidade em
algumas agendas de debates. Durante nossa pesquisa tivemos a oportunidade de participar de
alguns deles como: O Dia da Consciência Negra, espaço de discussão sobre a adesão da
comunidade ao plebiscito Constituinte, encontro de lideranças quilombolas para eleger uma
comissão para participar de uma Plenária Nacional em Brasília, Encontro de discussão do
Projeto para melhoria do pré-natal na comunidade com médicos do Centro de Saúde Anita
Garibaldi de Macaíba.
Vale salientar que em Capoeiras também existia uma associação de mulheres. Em
conversa com pessoas locais não foi confirmado se ainda existe tal associação, eles falaram
que há muito tempo que não se vê nenhuma ação da referida instituição. Procuramos a
Senhora Maria Lídia Basílio dos Santos, apontada como principal representante da instituição
e ela nos relatou que as atividades da associação não estavam mais se realizando em virtude
da falta de disposição e comprometimento das mulheres associadas que não deram
continuidade ao trabalho na referida instituição. A atividade principal da associação era a
confecção de vassouras com garrafas pet, atividade que hoje somente é exercida pela Dona
Lídia e sua família.
Merece destaque o grande envolvimento das mulheres na participação política, elas
assumem um papel de muita importância na vida política cotidiana da comunidade. São elas
que atuam, na maioria das vezes nas instâncias externas da comunidade participando de
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discussões referentes ao Movimento Negro28 e demais assuntos de interesse da comunidade
(projetos e presenças em reuniões)29.
Quanto à participação política masculina, alguns dos interlocutores afirmam que
antigamente aqueles homens que saiam de Capoeiras para trabalhar em outras cidades,
adquiriam certo prestígio por ter tido contato com novas experiências, realidades e novas
ideias, quando voltavam para Capoeiras, eles se tornavam uma espécie de líder comunitário,
conscientizando os populares em relação a ações que visassem a melhoria da comunidade,
sobre o investimento em recursos dentro da comunidade e orientavam nas questões políticas
ou até em fazer alguns pequenos favores para aqueles mais carentes.
Quanto ao processo eleitoral, mostra-se que em Capoeiras nos anos anteriores era
comum que pessoas, na época de eleições, votassem naqueles políticos que os chefes de
famílias ou as pessoas mais influentes da comunidade apoiassem, não havendo nenhum tipo
de intriga e questionamento sobre a escolha daquele político. Essa relação era importante e
fundamental para a comunidade porque os patriarcas trocavam seus votos pela realização de
benfeitorias. Mas à medida que o tempo foi se passando essas relações foram sendo
modificadas. A partir dos dados coletados identificamos que existem aqueles que votam na
busca de garantia de políticas públicas para comunidade ou para si próprio e aqueles que
votam naqueles que pagam mais pelo seu voto, estes são aqueles que não acreditam na
política e no papel desempenhado pelos políticos.
A visibilidade, o reconhecimento e a descoberta em relação aos seus direitos políticos
e sociais aconteceram a partir do momento que alguns moradores iniciaram a participação no
cenário regional e nacional de debates sobre comunidades quilombolas e identidades. Na
comunidade é visivelmente notado o significativo engajamento de alguns moradores com os
movimentos sociais de diversos tipos, resultando em saldo positivo em relação à busca por
políticas públicas e outros incentivos para o desenvolvimento da comunidade.

A participação da comunidade de Capoeiras através de seus representantes, nos
movimentos modificou o modo dos moradores se autodenominarem impulsionando,
inclusive, nos movimentos em busca de conhecer a própria história e seus direitos
junto à sociedade envolvente. (MILLER, 2007:64)

É de suma importância relatar que a mobilização da comunidade em relação ao
movimento negro nacional ocorreu na década de noventa com a entrada da entidade Kilombo,
28

O Movimento Negro busca o reconhecimento da ancestralidade africana como um valor positivo. Dessa
forma, a luta histórica é por garantia da dignidade e de continuidade de resistência contra a exclusão social,
buscando com isso a visibilidade e a participação política das mulheres e dos homens negros. Uma das principais
ações contemporâneas.
29
Sobre o papel da mulher na articulação política na comunidade, iremos discutir no último capítulo da
dissertação intitulado “Trabalho, empoderamento, e mudanças” no qual iremos dedicar um tópico para falar das
questões sobre política e militância feminina na comunidade.
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órgão pertencente à Organização Negra do Rio Grande do Norte e chefiada pela Coordenação
Nacional de Comunidades Negras Rurais Quilombolas. A entidade atuou e ainda vem
orientando suas lideranças e moradores quanto à importância da organização política como
ferramenta para atrair subsídios e fortalecendo o diálogo com as comunidades quilombolas do
estado e do Brasil sobre as agendas.
Destaca-se ainda que embora pertença politicamente ao Município de Macaíba, a
população de Capoeiras sente-se mais próxima política e economicamente ao Município de
Bom Jesus, devido à proximidade geográfica da localidade e por ser mais rápido o acesso dos
moradores locais a este município. Assim, em virtude da proximidade é bastante comum os
moradores se dirigirem a Bom Jesus quando querem realizar a assistência hospitalar ou de
quando querem fazer compras na feira livre, aos domingos. Essa relativa dependência da
cidade de Bom Jesus acaba tornando propício aos moradores o recebimento de dinheiro de
políticos para transfiram seus títulos de eleitores para esta cidade causando consequências
negativas e um significativo bloqueio das políticas públicas para a comunidade por parte da
prefeitura de Macaíba.
O grande problema é que, embora Capoeiras faça parte do município de Macaíba, há
a troca de votos por políticas públicas. Bom Jesus leva os votos, mas nada pode
fazer ao nível de políticas públicas para a comunidade, somente pode ajudar
individualmente alguns moradores que votaram no vereador. Nos períodos das
eleições, os vereadores afirmam que só haverá benefícios para a comunidade se
houver uma maioria de votos para os representantes políticos de Macaíba.
(MILLER, 2007:66)

Para finalizar é importante observar que os dados apresentados no decorrer do tópico
servem como parâmetro para se pensar que nesse contexto político, tem se organizado uma
luta por uma comunidade mais organizada participativa. As reuniões e discussões vêm
surtindo efeitos e vem fortalecendo os moradores em relação às mudanças na mentalidade,
permitindo que eles reflitam sobre o que é ser negro, os auxiliando na busca do fortalecimento
da noção de pertencimento ao grupo e fazendo com que os moradores locais passem a
valorizar e conhecer os elementos de sua história, direitos e deveres diante do âmbito social e
fortalecendo ainda mais os laços de identidade com o local onde vivem.
Portanto, do mesmo modo que Cavignac (2007) observou na comunidade de Boa
Vista (Parelhas/RN), em Capoeiras, seus habitantes conservam seus laços de solidariedades
que se configuram como importantes para que haja uma reprodução social e a transmissão de
valores grupal, tornando-se também um exemplo de participação e coesão social, servindo
como exemplar para as demais comunidades remanescentes de quilombo. Ou nos termos de
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Valle (2006) a relação que se estabelece entre vida cotidiana política e parentesco mostra um
caráter englobante, plural e multidimensional dessa comunidade quilombola.

1.5 - Aspectos Religiosos
Pereira (2007) afirma que na religiosidade é possibilitado mais um momento para se
pensar a socialização e o pertencimento. Segundo Durkheim (1989 [1858]) os indivíduos que
as compõe sentem ligados uns aos outros pelo simples fato de ter uma fé comum.
Dessa forma, fazer um estudo sobre a comunidade de Capoeiras requer um olhar
detalhado sobre as manifestações religiosas que permeiam a vida cotidiana local e que está
fortemente arraigada na tradição popular. Durante nossa estada no local observamos quanto
Capoeiras está envolvida com a esfera religiosa, onde aspectos religiosos encontrados na
localidade são produtos dos valores e saberes das tradições católicas, da religião protestante,
como também da forte influência da cultura africana trazida pelos primeiros habitantes da
comunidade.

Descrever a religiosidade de Capoeiras é mergulhar tanto no catolicismo popular
que permeia a vida rural, quanto no protestantismo. Entretanto, observamos que a
tradição religiosa dos moradores da citada comunidade oscila entre os saberes e
valores da tradição cristã católica, evangélica e saberes e valores associados às de
origem africana. (MILLER, 2007:55)

Em Capoeiras concentra-se um aglomerado populacional predominantemente católico
embora não podemos especificar nesse estudo o número total de pessoas que professam essa
fé. Constatamos como atividades recorrentes dos católicos a presença em rituais ou
manifestações religiosas como: missas, novenas, encontros de diversos grupos religiosos que
acabam traduzindo que o credo cristão está presente na comunidade há muito tempo e que faz
parte da rede de relações dos indivíduos.
De acordo com (LIMA, 2011; 70), “entre os católicos há frequentemente o apelo à
tradição da doutrina e da participação transmitida pelos pais e que desejam repassar aos
filhos, como se o próprio hábito autorizasse sua continuidade e explicasse o bem-estar
proveniente desta participação”.
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Figuras 14 e 15 – Vista externa da Igreja e Praça Pública e vista interna da Igreja católica

Fonte: Acervo Ivanildo Lima, 2014.

Atualmente a fé e a devoção depositada nos santos e símbolos da religião católica é
bastante presente na maioria das residências da comunidade católica, ficando sempre amostra
em suas salas (Figuras 15 e 16), quadros, símbolos e pequenas esculturas de imagens sagradas
pelo catolicismo.
Figuras 16 e 17: Santuário na Residência de uma senhora católica

Fonte: Acervo Ivanildo Lima, 2012.
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As novenas são muito valorizadas pela comunidade local e no passado aconteciam
durante o ano todo e tinham uma ampla participação dos moradores locais rezando o terço, de
casa em casa e estes às vezes duravam até meia noite. Em capoeiras o terço de maio ou mês
mariano ainda hoje é realizado, acompanhado por uma tradição de juntar todas as rosas
utilizadas em cada noite de terço para serem queimadas no final do mês, especificamente no
dia 31 de maio. Segundo manda a tradição a queima das rosas acontece acompanhada por
cânticos a Maria, havendo época que este era celebrado na casa dos populares, mas com a
construção da Igreja, nos anos 80 estes passaram a utilizá-la como local específico para
realização dessas manifestações religiosas (MILLER, 2007).
A crença na fé católica é também representada pela participação de alguns grupos que
existem na organização da Igreja. Eles são importantes para convidar os fiéis a participar das
atividades existentes na igreja, dentre elas podemos citar: O grupo da Legião de Maria,
Pastoral da criança, Pastoral do Dízimo, Pastoral da Catequese, Pastoral do Batismo, terço dos
homens, entre outros.
A dinâmica da organização das cerimônias e rituais religiosos realizados em Capoeiras
é organizada da seguinte forma: Como o Padre mora distante da localidade (Em Macaíba),
nos dias de terços e outras celebrações e encontros pastorais dos sábados ou domingos, são
realizados pelas ministras e representantes de outros grupos da Igreja. A presença do padre só
é verificada na comunidade para realização das missas que ocorrem mensalmente, ou para
realização de batizados, casamentos e festividades importantes para o calendário da
comunidade, como por exemplo, A festa da Padroeira. Nesse contexto de organização das
atividades as mulheres são as principais articuladoras da comunidade; elas, em maior número,
organizam os eventos católicos da comunidade e realizam todo o trabalho de organização,
limpeza e manutenção do templo.
No ano de 2012, fomos convidados a conhecer um monumento30 religioso da
comunidade denominado “Santa Cruz” ou cruzeiro (Figuras 17 e 18). Esse local é
reconhecido pelos moradores como um dos pontos mais antigos de Capoeiras e onde
segundos alguns dos nossos interlocutores afirmam que supostamente teria sido fundada a
comunidade de Capoeiras e ponto de moradia de dos primeiros moradores e onde eram
realizadas as primeiras festas da comunidade.

30

Le Goff (2003) refere-se sobre os diversos tipos de marcos que nos servem como referência histórica, suporte
de memória, ou seja, o monumento é tudo aquilo pode levar ao passado, perpetuar a recordação.
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Figuras 18 e 19 – Santa Cruz e Ex-votos deixados no monumento

Fonte: Acervo Ivanildo Lima, 2012.

Em conversa com uma das moradoras que reside próximo a Santa Cruz que nos levou
para conhecer o local, Raimunda Severino dos Santos, nos relata que “A Santa Cruz” foi
erguida no local por Estevão José de Freitas, um dos primeiros moradores da comunidade. A
interlocutora, nos informou que seu pai nasceu em 1901 e quando ela perguntava sobre quem
tinha feito a Santa Cruz seu pai respondia que a Santa Cruz já existia antes dele nascer.
Veja o que dizem dois moradores locais sobre o assunto:

Antigamente não tinha a igreja e o povo frequentava muito, sabe? Eles zelavam
muito, tinha muita flor plantada, mas agora tem a igreja e o povo não está nem aí.
Mas agora ela vive abandonada muito suja. (...) quando a gente ia para lá era por
baixo da roça, no escuro. Quando eu perguntava: papai como foi feita aquela Santa
Cruz? Ele dizia: Minha filha quando eu nasci já tinha(...) papai nasceu em 01 (um) e
já tinha, agora morava gente ali por perto: a finada Emília, a irmã dela, o pai de
Comadre Salvina, o pai da finada Guida morava tudo ali perto (...) Ali tinha festa
com leilão, muito botequim, ali tinha muita festa (...). Quando fizeram a Igreja eu
disse: Mulher vamos tirar aquela Santa Cruz dali e levar lá pra Igreja? As outras
disseram: Menina o povo vai reclamar, aquilo ali é muito antigo. Aquele pau é
miolo de pau d‟arco, está furado mais não como não se acabou ainda. Aquela Santa
Cruz ainda é a primeira. (...) de primeiro era tanta fita, antes de ontem passei lá e
não tem mais nenhuma fita, não amarraram mais nunca uma fita, era muito bem
zelada ali, mas agora não está não (...) antigamente o povo ali pagava tanta
promessa. (Raimunda Severino dos santos - Entrevista realizada em 2012)
Na Santa Cruz tinha missa e tinha festa de ano em ano, quem dizia as missas era o
padre João Maria de Natal, vinha e passava três dias na casa de meu bisavô, aí
depois de rezar a missa ele ia embora. A casa de meu bisavô era lá. (Manoel Pedro
de Moura – Entrevista Realizada em 2012)

Devemos ainda destacar que neste local eram realizadas as missas e festas
comemorativas aos santos que a comunidade cultuava. Uma das justificativas para o
abandono e esquecimento do local foi a construção da igreja católica onde os fiéis passaram a
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ter um espaço para suas orações e desenvolverem seus rituais católicos. Atualmente, a visita
ao local pelos fiéis só ocorre expressivamente no dia 03 de maio, dia da Santa Cruz, onde as
pessoas se encontram e rezam para todos santos.
A Festa da padroeira Nossa Senhora Aparecida é a principal festividade católica
realizada, ela acontece no dia 14 de outubro. A data festiva configura-se como instrumento
que serve para manter pequenas redes de sociabilidades entre os moradores locais, como serve
para estabelecer laços de amizades com os visitantes do evento. Essa importante festividade
atrai a participação de importantes políticos do cenário local, que visitam o evento para
conseguir apoio político e votos ou mostra-se como um espaço onde a população fica em
contato direto com os representantes e os abordam para pedirem pequenos favores ou bem
feitorias. Durante o evento podemos observar a grande participação de pessoas da
comunidade, sempre cuidando dos preparativos da festa e participando das atividades que a
festa proporciona (Leilão de alimentos e animais, novenas e apresentações culturais locais).
Sobre a Festa de Nossa Senhora Aparecida uma de nossas interlocutoras diz:

Hoje nós fazemos só a festa religiosa, mas antes a gente fazia com festas dançantes
e festa social. Hoje nós fazemos a parte social com apresentações culturais, com
capoeira, dança do pau-furado, barracas e leilão. (...) Na festa de Nossa Senhora
Aparecida, são cinco noites de festas. Tem os convidados de fora. Quando o padre
não vem fazer a abertura vem alguém da paróquia, um diácono ou outro padre.
Acontece que no último dia o padre vem fazer a missa e nas outras noites ficam
acontecendo celebrações com a participação de pessoas convidadas de outras
comunidades. (Maria Salete Costa do Nascimento – Entrevista realizada em 2012).

Dando continuidade a explorar a temática das festividades católicas, no trecho abaixo,
Dona Maria Salete e Seu Manoel Pedro abordam sobre outras festas de santos católicos que
eram realizadas na comunidade. Festas que em virtude do falecimento dos organizadores ou
por problemas de saúde de alguns populares, deixaram de acontecer.
Antes se Festejava São João, São Pedro, Santa Luzia também se festejava, mas o
povo deixou, muito para trás o pessoal mais antigo, eles faziam a festa com terço.
Nessa época não tinha missa, a noite toda com forró e tinha até aquelas histórias de
carrossel para povo brincar. (...) deixaram de fazer, pois o pessoal que faziam
chegaram a falecer quem fazia a festa era o finado Anasário, depois que ele faleceu
ficou o sobrinho dele, Seu Raimundo, ficou rezando a novena, aí todo ano ele
rezava. Ele rezava também São João, rezava na casa dele, fazia leilão. (Maria Salete
Costa do Nascimento – Entrevista realizada em 2012).
As festas aqui eram boas demais (...) Nesse tempo as festa aqui era Santa Luzia, era
a Santa que tinha aqui que eu alcancei. Primeiro foi na casa de meu bisavô, Garcia;
de Garcia veio para casa dos Polino, depois foi para casa do pai do finado Anasário,
depois que o pai de Anasário morreu, Anasário ficou fazendo a festa. A festa era
toda iluminada por fogueira, isso até chegar de manhã era assim que era feito. Nas
festas tinha samba de sanfona. Primeiro era de fole e depois, foi de sanfona e a festa
amanhecia o dia. Aqui tinha festa de São João, São Pedro, Dia de ano, Dia de Reis
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(...) antigamente as festas era na casa das famílias. (Manoel Pedro de Moura –
Entrevista realizada em 2012)

De acordo com as falas apresentadas anteriormente, sobre as festas citadas por nossos
informantes, apenas o São João e o “Dia de ano” (Réveillon) continuam sendo realizados.
Essas festividades profanas ocorrem com a apresentação de bandas de forró ou de
outros gêneros musicais, festival de quadrilhas (no caso do São João), com a venda de bebidas
alcoólicas, com barracas e com uma significativa presença de pessoas da comunidade e das
comunidades vizinhas, dentre essas já tivemos oportunidade de participar das festividades do
São João.
Sobre as religiões protestantes como já foi afirmado, a comunidade conta com
algumas igrejas evangélicas, tais como: a Igreja Assembleia de Deus (Figura 19), Deus é
amor, Igreja Apostólica. A comunidade contava também com a Igreja Congregação Cristã do
Brasil, mais conhecida como Igreja do Véu que encerrou suas atividades no final ano de 2012.
Em relação ao fechamento da referida igreja, durante a pesquisa não foi justificado por
nenhum interlocutor porque a igreja encerrou suas atividades.
Figuras 20 - Igreja Assembleia de Deus

Fonte: Acervo Ivanildo Lima, 2014.

O protestantismo se configurou com mais intensidade e ganhou força em Capoeiras
nos 80, datando mais precisamente no ano de 1986 com a construção da Igreja Assembleia de
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Deus. Os fieis apontam que a construção do templo trouxe significativas mudanças na vida
cotidiana da comunidade evangélica, mais precisamente por propiciá-los um local para
realização de suas práticas religiosas e por outro lado possibilitou que a população mesmo
conhecendo os dogmas católicos também tivesse a possibilidade de acompanhar a maneira
como se exercem as práticas e os preceitos religiosos do protestantismo.
Segundo nosso informante, Manoel Batista dos Santos, eram grandes as dificuldades
enfrentadas por alguns fieis que tinha que se dirigir para Bom Jesus, Macaíba, Traíras, Cana
Brava. Muitas vezes, esse deslocamento era muito difícil por falta de transporte. Outra forma
de exercer e praticar a religião protestante era a realização de encontros esporádicos na casa
de alguns fieis.
Notamos através de nosso trabalho de campo que depois de alguns anos outros
templos protestantes foram construídos na comunidade, como: O tempo da igreja “Deus é
amor” (Figura 20) e da igreja “Igreja Nova Apostólica” (Figura 21).
Figuras 21 e 22 - Igreja Deus é Amor e Igreja Nova Apostólica

Fonte: Acervo Ivanildo Lima, 2014.

A vida cotidiana dos protestantes é bem diferente; enquanto os católicos podem
participar de festas, consumir bebidas alcoólicas e guardam “os dias santos”; os evangélicos
trabalham nos dias santos, não consomem bebidas e não participam de festas profanas. Eles
dedicando-se mais precisamente às atividades ligadas a família e a Igreja (cultos, que ocorrem
diariamente ou nos finais de semanas, colaboração nas atividades e festividades dos templos e
etc.) e na participação nos grupos formado nas igrejas (grupos de senhoras e jovens, entre
outros).
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Em Capoeiras a convivência entre esses dois grupos religiosos; católicos e
protestantes possibilitam alguns questionamentos e divergências na prática das duas religiões.
Os católicos defendendo os preceitos e os dogmas que sua religião adota e os protestantes
argumentando e criticando sobre a forma que os católicos professam sua fé. Por outro lado, os
católicos criticam a forma em que alguns evangélicos se comportam, tendo em vista que as
normas para exercer o protestantismo são mais rígidas e alguns seguidores não cumprem o
que suas igrejas pregam. Mas devemos salientar que todas essas discussões sempre ocorrem
de forma que não haja violência física entre os seguidores religiosos.
Em seu livro “A casa e a rua” DaMatta (1997) faz algumas comparações entre
católicos e protestante que podemos pensar no Contexto da comunidade.
Enquanto o universo protestante é uno, coeso coerente, para usarmos uma palavra
pouco mais forte, mas certamente mais precisa -, o mundo católico é múltiplo
segmentado. Nele, as relações desempenham um enorme papel, permitindo a
passagem de uma área para outra, já que é demarcado por meio de espaços
complementares, mas também segmentares. (DAMATTA 1997; 152)

Sendo assim, os protestantes criticam o universo ético católico por oscilar entre áreas
que existe na esfera do sagrado (Igreja) e do "o mundo", visto para eles como um mundo
profano e carregado de pecado, onde eles podem participar de tudo que é proibido e depois ir
para o templo católico como se nada tivessem feito de errado. Já os católicos criticam alguns
protestantes por não seguirem à risca os mandamentos de sua religião e por vezes praticar
coisas que são inaceitáveis que um “crente” 31 cometa.
Outra forma de crença presente na comunidade é o curandeirismo. A principal
curandeira da comunidade é Dona Maria Xapuri. Nascida em Capoeiras ela casou-se e foi
morar em Passagem Comprida, próximo a comunidade de Grossos 32. Devemos destacar que
ela não atende só a população de Capoeiras, como também pessoas de regiões circunvizinhas.
A cura é realizada através da utilização de ervas como jurubeba, manjirioba, o pião-roxo e
plantas nativas da região (MILLER, 2007).
De acordo com Miller (2007), existia na comunidade também um “terreiro” ou
“centro”, neste local mesclavam-se elementos do umbandismo, catolicismo e elementos da
religião indígena. O terreiro era tido como solução para vários tipos de problemas, inclusive
cura de doenças. As atividades do terreiro iniciaram na década de 70 e encerrou suas
atividades nos anos 80, justamente no momento que houve a inserção de igrejas evangélicas
na comunidade. O local era organizado por uma mulher chamada Dona Mocinha, que faleceu
há algum tempo e era frequentado por pessoas que chegavam lá às escondidas. O terreiro era
31
32

No vocabulário de nossos interlocutores são pessoas que são evangélicas.
Comunidade quilombola vizinha à Capoeiras.

74
especializado em trabalhar com a corrente do bem, o Xangô. As entidades veneradas no
terreiro eram: O preto velho, Xangô, Zé Pilintra, Pai Benedito, Mãe sereia, entre outros.

1.6 - Aspectos Econômicos
Como toda comunidade rural, a economia local tem uma forte demanda das atividades
agrícolas, voltada exclusivamente para a subsistência, com atividades bem organizadas dentro
de um espaço chamado arisco. Nela o “o agricultor familiar possui todo o controle do
processo produtivo” (MACÊDO 2014; 42). Já em relação aos excedentes, o pouco que existe
é comercializado nas feiras de Bom Jesus e Macaíba ou guardam-se algumas sementes para
plantar no próximo inverno, época que será cultivada as novas lavouras.
O acesso à terra e a organização da produção se dão predominantemente por laços de
parentesco. As terras da comunidade são passadas de geração para geração de acordo com
uma lógica interna negociada entre os familiares, denominado de herança por partilha
(WOLF, 1970).
Em Capoeiras os principais produtos agrícolas cultivados são: mandioca, feijão, milho,
batata, fava, jerimum, melancia e caju. Devemos destacar que o período da colheita se dá num
período máximo de três meses após o plantio para as culturas de: feijão, milho, fava, batata e
os produtos complementares (jerimum, melancia) levando sempre em consideração o período
de chuvas. Já para a mandioca o período de colheita é de mais ou menos um ano. É
importante frisar que os moradores que não tem um espaço para colocar roçado e realizar o
plantio dessas culturas, podem negociar com aquele que tem terras pelo sistema de
arrendamento33.
Na agricultura local utilizam-se técnicas e instrumentos artesanais ou rústicos como
enxadas, foices, capinadeiras e o banco (instrumento de tração animal), facão, pá, carroça,
chibanca (instrumento para cavar buracos e arrancar os tocos), ferro de cova (instrumento
para cavar buraco para fazer cercas). Para o cultivo do solo são adotadas as seguintes técnicas:
é preparado o solo dependendo da época que começam as chuvas, geralmente entre janeiro e
fevereiro; em seguida, começam a cortar o terreno com a utilização de tratores, capinadeira ou
broca-se34 o mato do terreno e se o terreno tiver tocos, é colocado fogo. Quando o terreno

33

Arrendamento é uma espécie de contrato de cessão de um fator de produção, onde seu proprietário o entrega a
outro para ser explorado, mediante determinada remuneração que pode ser em dinheiro ou uma parte da safra.
34
Brocar, de acordo com os moradores locais, significa cortar com foice, deixar o mato rasteiro para facilitar a
penetração no solo dos instrumentos agrícolas de tração animal e tratores no ato da preparação do terreno para a
plantação.
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estiver devidamente limpo corta-se a terra com o banco35 fazendo um quadrado no terreno
para deixá-lo preparado para plantio.
O processo de colheita dá-se logo após algumas limpas na lavoura com a utilização
das enxadas e com a utilização de instrumentos de tração animal. Já a época para a colheita da
cultura do caju ocorre de oito meses em oito meses ocorrendo quase sempre de outubro a
janeiro. Deve-se também destacar que nos dias atuais são as pessoas de mais idade que vem
exercendo as atividades agrícolas, em virtude dos mais jovens estarem inseridos nas fábricas
de tijolos e trabalhos em Natal e Macaíba.

Como no passado, hoje a agricultura é basicamente voltada para a subsistência e a
apropriação da terra é familiar. Como unidade determinante da organização social e
econômica da comunidade, a família composta do marido, sua mulher, seus irmãos e
irmãs, filhos e filhas solteiros, casados ou separados, genros, noras e netos, realizam
cooperativamente as atividades cotidianas e cada família se responsabiliza pelo
preparo, plantio, manutenção e colheita de roças. (MILLER, 2007: 40)

É interessante frisar que a participação em todo o processo de colheita e plantio é de
responsabilidade do grupo familiar (pai, mãe, filhos, genros, noras). Nessa perspectiva nota-se
que o uso que os moradores de Capoeiras fazem de seus recursos naturais se dá da mesma
forma como apontada por Assunção (2006) em seu relatório antropológico da comunidade de
Jatobá. Eles os utilizam esses recursos de acordo com seus saberes acumulados e através
desses conhecimentos os moradores conhecem aspectos da vegetação, da caça, do tempo; se
vai chover ou não. Denota-se que essas formas de conhecimentos do espaço são perpassadas
por gerações e constituem-se como um patrimônio cultural comum.
Durante as festas de finais de anos (Natal e Ano Novo), é de costume em Capoeiras os
moradores venderem seus porcos, galinhas, boi, caprinos para compra de alguns itens que não
são produzidos pela unidade familiar, este dinheiro adquirido com a venda é destinado a
compra de roupas, sapatos e etc. dessa forma, os animais apresentam-se como uma espécie de
fundo de manutenção, que segundo Wolf (1970 apud MILLER, 2007) não pode ser analisado
como forma de excedente, uma vez que é utilizado para aquisição de utensílios que a família
não produz e que de outra maneira jamais os obteria. E ainda com a venda ou abate desses
animais o dinheiro arrecadado contribuirá para comprar e fazer a manutenção de alguns
instrumentos de produção que a família possua.
É importante salientar que as feiras atuam como um importante meio de interação e
socialização entre os moradores de Capoeiras e de comunidades vizinhas. A comunidade de
Capoeiras tem a opção de vender seus produtos e fazer suas compras nas duas feiras: a feira
35

Instrumento de tração animal que é usado na agricultura para preparar o terreno para plantação.
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de Macaíba que é realizada aos sábados e a feira de Bom Jesus que acontece aos Domingos. É
nestas duas feiras que os moradores aproveitam para vender e pôr em circulação os seus
excedentes, como também a feira é um espaço para compra de mercadorias para aqueles que
querem adquirir bens e produtos que não produzem em sua unidade familiar. Dentre estes
itens podemos destacar: alimentos (sal, açúcar, arroz, macarrão, colorau, fubá e etc.), roupas,
utensílios domésticos, de cama, mesa e banho e artigos em geral. Podemos observar a
importância dessas duas feiras, pois a comunidade de Capoeiras mantém relações com as
cidades de Macaíba e Bom Jesus. Mas a relação se dá com maior intensidade com Bom Jesus
devido à proximidade da citada cidade com a comunidade que no caso são 7 km.
Outra atividade importante para Capoeiras é a atividade de criação de animais como é
o caso de: porcos, galinha, gado, cabra, bode são destinados para alimentação. Os cavalos e
jumentos são utilizados para transporte e como auxílio para a realização das atividades
agrícolas.
Considerando o contexto, atual, a agricultura não se configura como única atividade de
renda para comunidade, (...) já que as atividades agrícolas já não podem sustentar o grupo
(CAVIGNAC, 2007: 163). Outros fatores nessa perspectiva merecem ser mencionados e
destacados. Existem pessoas que não se dedicam a agricultura e moram na comunidade, estes
vivem do pequeno comércio (bares, mercearias, lojinhas e etc.), cooperativa de
beneficiamento da mandioca, trabalhos em olarias (fábricas de tijolos), funcionários da
prefeitura de Macaíba e Bom Jesus. É importante citar que uma expressiva quantidade de
pessoas homens trabalha na construção civil, nas fábricas, com jardinagem e como vigilantes
na cidade do Natal, Macaíba e Parnamirim. Já as mulheres, predominantemente, vão se
dedicar a atividades como empregadas domésticas e diaristas, ponto este que será discutido
com mais profundidade nos próximos capítulos.
Além disso, pensões (por morte ou invalidez), aposentadorias, auxílios e os programas
sociais do Governo Federal (Bolsa renda, Bolsa escola) complementam a renda dos
moradores locais.

1.7 - Políticas públicas
As Políticas Públicas são um conjunto de programas, ações e atividades desenvolvidas
pelos governos (Federal, Estadual ou Municipal) para alcançar o direito de cidadania, de
forma difusa ou para determinado seguimento social, cultural, étnico ou econômico,
assegurados por direitos constitucionais. Souza (2006) afirma que as políticas públicas, após
serem pensadas e formuladas transformam-se em planos, programas, projetos, bases de dados
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ou sistema de informação e pesquisas. Mas a medida que são colocadas em ação, são
implementadas, ficam reféns de sistemas de acompanhamento e avaliação.
Os dados coletados demonstram que só a partir dos anos 90 a comunidade de
Capoeiras passou a ter uma maior visibilidade perante aos órgãos públicos, e daí chegaram na
comunidade algumas políticas públicas e algumas melhorias para a população. Algumas delas
são resultados da adesão da comunidade ao Movimento Negro e do diálogo com outras
comunidades negras que em conjunto se uniram para buscar incentivos e tal reconhecimento
como comunidade remanescente de quilombo.
Com relação aos serviços de saúde, há na comunidade um posto de saúde (Figura 22)
que dispõe de uma Técnica de Enfermagem, uma Agente de Saúde e uma ASG; que
trabalham uma vez por semana. A comunidade conta com uma equipe composta por:
Enfermeira, Dentista, Médica no qual divide atendimento com a comunidade das Marias 36,
onde também essa equipe presta atendimento. Mensalmente a comunidade recebe as
atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) 37 que conta com uma equipe com:
Nutricionista, Médico, Assistente Social, Educador Físico, Fisioterapeuta e Psicólogo. Esses
atendimentos são realizados muitas vezes no Ponto de Cultura ou até mesmo na Casa da
Família, onde funciona um ponto de atendimento do CRAS. Essas atividades são sempre
realizadas na primeira semana de cada mês.
O estabelecimento dispõe de apenas de uma funcionária que é oriunda da comunidade,
a auxiliar de serviços gerais, Marlete Luiz dos Santos que atua juntamente com a técnica de
enfermagem e a agente de saúde num expediente de segunda a sexta.
Figura 23 – Posto de Saúde Capoeiras

Acervo: Fonte Ivanildo Lima, 2015.
36

Localizada próximo ao Distrito de Cajazeiras que faz parte da Zona Rural de Macaíba.
Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados pelo Ministério da Saúde em 2008 com o
objetivo de apoiar a consolidação da Atenção Básica no Brasil, ampliando as ofertas de saúde na rede de
serviços, assim como a resolutividade, a abrangência e o alvo das ações. Atualmente regulamentados pela
Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, configuram-se como equipes multiprofissionais que atuam de forma
integrada com as equipes de Saúde da Família (eSF), as equipes de atenção básica para populações específicas
(consultórios na rua, equipes ribeirinhas e fluviais) e com o Programa Academia da Saúde. Esta atuação
integrada permite realizar discussões de casos clínicos, possibilita o atendimento compartilhado entre
profissionais tanto na Unidade de Saúde como nas visitas domiciliares, permite a construção conjunta de projetos
terapêuticos de forma que amplia e qualifica as intervenções no território e na saúde de grupos populacionais.
37
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O local realiza alguns atendimentos básicos: como vacinação, atendimento
odontológico, consultas médicas, assistência e alguns exames simples (de urina, fezes,
sangue). Mas se os moradores precisarem de atendimento hospitalar, realizar algumas
cirurgias ou necessitar de especialistas em outras áreas têm que se deslocar a sede dos
Municípios de Bom Jesus, Macaíba ou até mesmo Natal. Para atendimento nas unidades de
saúde de Macaíba, é necessário providenciar a entrega de documentos ao posto local para se
marcarem esses procedimentos na sede do município.
A comunidade ainda é assistida pelos Programas de Saúde da Família (PSF) 38 e o
Programa de Agente Comunitário de Saúde (PACS) 39, este último é muito criticado e vem
funcionando precariamente devido à demora do Agente de Saúde visitar as residências da
Comunidade. Outras reclamações frequentes são em relação ao atendimento na comunidade
pela entrega de poucas fichas para os atendimentos médico e do dentista e as reclamações são
frequentes. Alguns moradores reclamam que acordam cedo para pegar as fichas de
atendimento e que a quantidade distribuída não é suficiente para atender a população. Outra
reclamação frequente se dá pela falta de medicamentos disponíveis para os usuários do Posto
de Saúde.
Na educação Capoeiras oferece uma escola de ensino da pré-escolar ao 5º ano do
Ensino Fundamental, atendendo a crianças de 03 a 12 anos. Cabe às pessoas que quiserem
continuar a estudar dirigirem-se ao povoado de lagoa do Sítio I, onde recentemente foi
construída uma escola de Ensino Fundamental que também atende a Educação de Jovens e
Adultos (EJA). Para o Ensino Médio, estes devem dirigir ao Distrito de Traíras ou Bom Jesus.
No caso do Ensino Superior, além da UFRN (Curso de Engenharia Florestal, Agronomia,
Zootecnia e Tecnologia e analise de desenvolvimento de sistemas) a cidade de Macaíba
oferece Universidades Particulares com cursos de graduação e pós-graduação. Pedagogia pela
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e os cursos de especialização oferecidos pelo
Instituto de Ensino Superior Natalense (IESN).
A comunidade dispõe de abastecimento de água encanada fornecida pela Companhia
de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte (CAERN) desde o ano de 1992, embora alguns
moradores relatem que o serviço é prestado precariamente passando dias sem chegar água.

38

O Programa de Saúde da Família é entendido como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial,
operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Estas
equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área
geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação
de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde desta comunidade.
39
O Programa de Agentes Comunitários de Saúde é uma importante estratégia do Ministério da Saúde que busca
promover a reorientação do modelo assistencial no âmbito do município, a quem compete à prestação da atenção
básica à saúde. Nesse programa o agente comunitário de saúde realiza atividade de prevenção de doenças e
promoção da saúde sob supervisão do gestor local do SUS (a Secretaria Municipal de Saúde).
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No passado eles utilizavam água retirada das cacimbas40 e quando não existia água na
comunidade, na época da seca, os moradores se dirigiam a cidade de Vera Cruz ou
comunidades vizinhas, utilizando barris e jumentos para fazer o transporte da água. Quem não
dispunha desse meio de transporte ia a pé demorando muitas horas para chegar em casa.
Observe o que fala uma de nossas interlocutoras sobre a busca por água potável na
comunidade:

O pessoal daqui sofria muito tinha dificuldade de tudo, tinha aqui muita dificuldade
de água, eles iam buscar água em Vera Cruz, levavam cabaços às vezes tinham que
sair daqui logo cedinho da noite, pois quando amanhecesse já era para amanhecer o
dia aqui com a água. E tinha deles que não tinha condições de comprar barril e não
tinha animal para levar, levavam e traziam na cabeça, caminhos escuros, às vezes
tropeçavam quebrava o cabaço e derramava água. Olhe o pessoal daqui tinha muita
dificuldade. (Maria Lídia Basílio, 60 anos, 2012)

A comunidade dispõe também de energia elétrica gerada pela Companhia Energética
do Rio Grande do Norte - COSERN desde o ano de 1983. Em relação às moradias
observamos que todas são de alvenaria, onde as poucas casas de taipas que existiam foram
erradicadas através de alguns programas desenvolvidos pelos governos Estadual e Federal. A
comunidade ainda recebe outros programas de habitação que constroem casas para os
moradores locais (Minha casa, minha vida).
Em relação à Segurança, a comunidade não dispõe de nenhum posto policial. Segundo
os moradores é raro a polícia aparecer na comunidade, deixando a localidade sem assistência
da segurança pública. Quando tem alguma ocorrência os moradores telefonam para Macaíba,
assim a chegada de reforço policial acaba demorando. Devemos destacar que o problema de
segurança não existe só na comunidade de Capoeiras, como em toda zona rural de Macaíba,
onde constantemente existem assaltos, roubos e mortes.
É importante destacar que no ano de 1994 a comunidade passou a utilizar os serviços
de telefonia com implantação de um posto telefônico, que hoje não está mais em
funcionamento, devido instalação de telefones residenciais em 2001, melhorando ainda mais a
comunicação da população com outros lugares do país. Também dispõe atualmente de
serviços de internet, chegado recentemente, agora é possível a utilização de Wi-Fi (Figura 24)
e contato através das redes sociais.

40

Poço artesanal, lugar de guardar água feito no chão. Típico do nordeste brasileiro.
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Figura 24 – Lan House da Comunidade

Acervo: Ivanildo Lima, 2015.

Para encerrar o tópico é importante destacar os trabalhos que vem sendo realizados no
Ponto de Cultura e na Escola Capoeira. Estas desenvolvem projetos sociais com o objetivo de
consolidar ainda mais a cultura local, fortalecendo a continuidade das danças africanas,
fortalecendo ainda mais a noção de pertencimento ao grupo social comunitário. As atividades
desenvolvidas na comunidade por esses dois locais acabam sendo modelos para as outras
comunidades quilombolas do Rio Grande do Norte.
O Ponto de Cultura Baobá (Figuras 25 e 26) foi implantado na comunidade graças a
ação da Associação de Moradores local, o Ministério da Cultura e a fundação Cultural
Palmares. O espaço vem funcionando com atendimentos para adultos, jovens e crianças, e é
responsável pela formação e qualificação dos moradores locais. Seus pontos fundamentais
são: fortalecer a Coordenação Estadual de Quilombos do RN, resgatando a valorização da
população negra e sua autoestima e divulgando a importância da cultura afro através do
desenvolvimento de atividades socioculturais.
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Figuras: 25 e 26. – Apresentação do Pau Furado Juvenil e Grupo de Percussionistas.

Fonte: Acervo Ivanildo Lima, 2015.

O Ponto de Cultura conta com um grupo de jovens que estão envolvidos: nos grupos
pau furado juvenil (Zambê)41, grupo de percussão e dança afro onde as coreografias e ensaios
são de responsabilidades deles mesmos. Atualmente as apresentações dos dançarinos ficam
sob a responsabilidade do Mestre Deba e sua filha Cleide e os Voluntários do Ponto de
Cultura Gisélia Aparecida e Edmo. O grupo além de se apresentar nas festividades da
comunidade e também faz apresentações em locais onde são convidados.
A importância de ensinar dança do pau furado para os jovens se dá pela necessidade
de manter viva uma tradição para ser repassada para as novas gerações. Atualmente a Dança
do pau furado vem sendo contemplada pelo Programa Mais Educação, realizado pela
Prefeitura Municipal de Macaíba no ano de 2014 e no corrente ano, através da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura. O projeto é realizado na Escola Municipal Santa Luzia para
os alunos do Ensino fundamental.
É também no Ponto de Cultura que se realizam as atividades da Associação de
Moradores e as reuniões dos mais diversos assuntos de interesse da comunidade. Existe no
local uma biblioteca chamada “Arca das letras” com vários exemplares de livros disponíveis
para toda a comunidade e quando alguns cursos são destinados a comunidades é neste local
que as atividades são realizadas.
Outro projeto de cunho social que nos chamou a atenção durante nossa estada em
campo, foi a “Escolinha de Capoeira” (A Academia Guerreiros do Quilombo). Ela foi
fundada no ano de 2005 pela ONG SOS Brasil, cujo financiamento vinha de um grupo de
holandeses. Na escola é desenvolvida a prática da Capoeira, Maculelê (Figuras 26 e 27) e o
41

Pau furado ou Zambê, De acordo com populares é uma “brincadeira” em que se mesclam danças e músicas,
onde um entra e fica chamando os outros para entrar na roda dando umbigadas e dançando. A cadência é ritmada
por tambores e cantigas. O instrumento principal recebe a nomenclatura de pau-furado, este é construído de
tronco de árvore. Antigamente só as pessoas do sexo masculino brincavam, sendo criança, jovem ou adulto.
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Samba de Roda. O projeto atende crianças de 05 a 12 anos, adolescentes e adultos sob a
organização do mestre Fumaça. O espaço é mantido através de doação voluntária e antes era
mantido pela Capoeira da Boa Vontade, com sede em Natal. O nosso informante, José
Cordeiro de Freitas, batizado na capoeira com o nome “fumaça”, é mestre de capoeira e,
também o responsável pelo local.
Em uma conversa informal Fumaça comentou sobre as dificuldades do início onde a
população não aprovava a prática da capoeira. Mas hoje o pessoal aprova e colocam seus
filhos para aprender a praticar. Ele nos relatou que a escola recebe muito a visita de
estudantes para fazer trabalhos e que o pessoal da escolinha é convidado para fazer
apresentações em outros lugares do Estado. Ele também nos relatou sobre as dificuldades
enfrentadas para a manutenção do espaço, da falta de incentivo dos representantes locais e
estaduais, como também da sociedade que chega até ver a capoeira com “maus olhos”. Hoje
as atividades da escolinha de capoeira estão inseridas no programa “Mais educação” que é
realizado pela Prefeitura Municipal de Macaíba, atendendo os municípios vizinhos como
Traíras, Lagoa do Sítio e a própria comunidade de Capoeiras.
As atividades desenvolvidas na “Escola de Capoeira” têm como objetivo não só
formar bons capoeiristas, como também formar cidadãos, informando e instruindo-os sobre a
questão das drogas, violência e do respeito com as pessoas, também desenvolver as questões
de fortalecimento e valorização da cultura local.
Figuras: 27 e 28- Apresentação do grupo de Capoeira e Maculelê no Dia da Consciência Negra.

Fonte: Acervo Sérgio Silva, 2014.

Em Capoeiras as manifestações culturais desenvolvidas pelo Ponto de Cultura e
Escola de Capoeira Guerreiros do quilombo já faz parte da rotina cotidiana dos moradores e
traduzem-se numa esfera que fortalece ainda mais as redes de sociabilidades, como também
preservam as raízes africanas trazidas pelos primeiros habitantes que povoaram a
comunidade.
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2. O TRABALHO FEMININO NA COMUNIDADE DE CAPOEIRAS
2.1 “Quem são essas mulheres?”: Os sujeitos pesquisados
Como em Böschemeier (2010), se quisermos entender o contexto em que se inserem
as mulheres de Capoeiras, os aprendizados transmitidos entre elas, os processos de criação e
até os próprios ciclos de vida femininos, temos que direcionar o debate para o trânsito dessas
mulheres entre os diferentes espaços sociais. A significativa mobilidade que elas estão
inseridas, transitando entre o rural e o urbano quebra totalmente o contexto de comunidade
isolada e mostra a ligação que elas têm em mover-se entre os dois espaços, principalmente na
busca por trabalho.
Na comunidade essas mulheres estão inseridas nas profissões de: Professora, Diretora,
vice-diretora, Estagiárias na área de educação, Auxiliar de Serviços Gerais e Comerciantes.
Fora da comunidade elas exercem função de empregadas domésticas, diaristas, Agente de
saúde, vereadora, Atendente de Caixa, funcionárias de fábrica de camarão e na construção
civil.
Nosso primeiro passo é conhecer a ligação histórica da comunidade quilombola de
Capoeiras com relação ao trabalho feminino com base nas experiências individuais, familiar e
social das mulheres. A escolha dessas mulheres ocorreu voluntariamente, embora tendo como
prioridades os seguintes critérios: ser do Quilombo; ser mulher, permanência no Quilombo
(mesmo que seja semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente).
Oriundas do meio rural, as mulheres tiveram como realidade da infância uma história
ligada ao trabalho agrícola. A deficiência ou ausência de escolaridade para muitas delas, se
explica por não ter tido acesso à educação nesse período, por distância da escola, ou pelo
tempo de dedicação com a agricultura, inserção prematura no mercado de trabalho ou outras
privações comuns às famílias camponesas. São em sua maioria de famílias com muitos
irmãos.
Elas são filhas de trabalhadores rurais, com forte ligação com o trabalho na
agricultura. Algumas nem tiveram oportunidade de frequentar a escola, sem estudo, na
maioria, analfabetos ou aqueles que conseguiram estudar dedicaram-se a poucos anos de
estudos, o bastante para saber ler e escrever ou só escrever seu nome, considerado como
primordial para resolverem algumas questões mais práticas da vida cotidiana.
A maior parte das trabalhadoras pesquisadas mora em casas próprias. As casas são
construídas de alvenaria e têm boa estrutura com reboco e pintura. Normalmente com dois a
três quartos, cozinha e sala. Observamos que seus moradores possuem móveis e
eletrodomésticos como: geladeira, fogão, televisão, liquidificador, batedeira e etc.. No caso
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das jovens entrevistadas, algumas moram em residências das comunidades com seus pais e as
que estudavam ou trabalhavam fora residiam na casa de parentes.
Como ocorre em outras partes do Brasil, a inserção das mulheres de Capoeiras no
mercado de trabalho também veio a contribuir com a diminuição do número de filhos dentre
aquelas que trabalham. Entre as mulheres entrevistadas encontramos mulheres que têm de 01
a 03 filhos. O ingresso de um grande contingente de mulheres casadas e mães revela que a
pressão que é justificada para aumentar a renda familiar deve estar sendo mais forte do que as
dificuldades ligadas à dupla jornada de trabalho. (BRUSCHINI, 1987: 60)
Aquelas mulheres que estão desenvolvendo atividades na cidade em geral sua
remuneração não passa de um salário mínimo. Já as que estão inseridas em atividades dentro
da comunidade podem ganhar mais; como é o caso das profissionais da educação. Em relação
às outras atividades desenvolvidas na comunidade elas não especificaram quanto ganham, só
especificam que raramente chegam a um salário (mulheres que trabalham no comércio).
As mulheres que estão inseridas no mercado de trabalho em grande maioria são
casadas, poucas são solteiras (algumas mães solteiras têm filhos fruto de um relacionamento
na época da adolescência ou até mesmo de uma união que não durou muito tempo). Nesse
caso há ingresso de um grande contingente de mulheres casadas e mães no mercado de
trabalho. Segundo algumas delas, estão inseridas no mercado de trabalho para permitir que
suas filhas, em idade escolar, não entre no mercado de trabalho tão jovens e sem concluir o
ensino médio. A intenção das mães que têm filhos em idade escolar é permitir que seus filhos
tenham tempo de se dedicarem a fazer alguns cursos para não entrarem no mercado como
domésticas.
Algumas delas atribuem o número reduzido de filhos a dedicação que têm com a
função que exercem. Elas argumentam que à medida que têm mais filhos, fica mais difícil a
saída para trabalhar, como também a vinda de uma criança demandaria mais gastos no
orçamento familiar. Nos termos de Souza (2008: 14), “o filho deixou de ser um investimento
para se transformar em aumento de despesa”.
Em relação à escolaridade, notamos que dentre as mulheres entrevistadas a situação
escolar é bem diversificada. Encontramos mulheres que nunca frequentaram escola, que
cursaram o Ensino Fundamental (Séries Iniciais ou o Fundamental maior - 6º ao 9º Ano),
Ensino Médio e até o Nível Superior. Em relação àquelas que têm o Nível Superior algumas
estão fazendo especialização ou já concluíram, elas fizeram pós-graduação na área de
Pedagogia em Alfabetização Infantil.
Já em relação há algumas que não chegaram cursar uma universidade ou até mesmo
não estudaram, alegam que na época em que começaram a trabalhar não existia uma
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preocupação com os estudos e que as meninas o máximo que chegavam era concluir o Ensino
Médio e depois optavam pelo casamento e por constituir uma família. Outras falam que em
virtude da rotina cansativa do trabalho como doméstica deixaram a opção de dar
continuidades aos estudos em segundo plano. Já para as mulheres que se inseriram no
mercado de trabalho mais cedo, o trabalho na agricultura na época em que era jovem era mais
valorizado e dar continuidade aos estudos era difícil por não terem condições de se
deslocarem para outras cidades e fazer o Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano. Ou seja, como
diz bem Mendes (2008), “aquelas que começaram a estudar e pararam alegaram a difícil
conciliação entre a escola e o trabalho rural e entre a escola e o emprego doméstico,
referindo-se, respectivamente, à fase em que viviam no meio rural e outra em que já viviam
na cidade”.
Algumas meninas admitem o motivo da baixa escolaridade por antigamente na
comunidade a educação ser precária, algumas falavam que seus pais as proibiam de estudar
para elas se dedicarem à agricultura. Como em Mendes (2008), o trabalho agrícola aparecia
como o principal motivo do analfabetismo feminino, este é considerado prioridade, pois no
contexto rural a sobrevivência e a manutenção da família dependem fundamentalmente dele.
Nesse sentido, atribuía-se a escola um caráter secundário e o fato de não estudar para
desenvolver a agricultura era encarado com naturalidade. Por isso as mulheres que pararam de
estudar alegam que ficava difícil a conciliação entre escola e trabalho na agricultura ou até
mesmo a escola e a atividade como empregada doméstica.
Portanto, tendo como base as percepções e classificações adotadas por elas mesmas,
tanto para definir e construir o grupo ao qual pertencem, como para marcar e caracterizar o
outro, nossa pesquisa permeia o universo de vida dessas mulheres a fim de justificar o porquê
elas estão inseridas no mercado de trabalho e como as mesmas atuam dentro da comunidade e
em suas casas.

2.2 - Trabalhar é coisa pra macho: o início
A dominação dos homens e a subordinação das mulheres constituem um processo
histórico (...) (CONNEL; MESSERSCHMIDT 2013: 160). Segundo Probst (2012), as
convenções advindas do início do século passado ditavam que o marido era o provedor do lar
e a mulher não deveria ganhar dinheiro dedicando-se exclusivamente ao cuidado com o lar.
Essa concepção apresentada, sempre foi recorrente na comunidade de Capoeiras desde a
formação inicial do povoado, embora venha sendo modificado paulatinamente esse
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pensamento nos últimos anos. Devemos destacar que esse modo de pensar era um dos
entraves que dificultava a saída das mulheres da comunidade.
Essa tendência se constata como na perspectiva de Grossi (2004) que leva em
questão a masculinidade hegemônica42, onde os homens estavam situados na esfera da
produção e as mulheres na esfera da reprodução. Essa masculinidade, de acordo com Almeida
(1996) consistia num modelo cultural ideal que os homens exercem com um efeito
controlador sobre as mulheres. Ela implica num discurso sobre a dominação e a ascendência
social, atribuindo aos homens certos privilégios.
Como enfatiza muito bem Thayer (2001) a relação entre homens e mulheres era fruto
de uma estrutura patriarcal. Segundo a divisão do trabalho denotava a invisibilidade do
trabalho duro do sexo feminino, com sua sexualidade e sua liberdade de movimentação
fortemente controladas, subordinada ao ambiente da casa e sob o controle e mandos do
homem. O contexto vivido por Capoeiras aponta para questionamentos sobre o papel
feminino no qual as mulheres eram controladas pelos homens.

Aqui antigamente eram os homens que iam trabalhar. Os homens é quem saia para
trabalhar no Pium e nesse meio do mundo do Agreste. Meu pai cansou de ir para o
agreste trabalhar. Enquanto isso, ficavam nós mulheres e todos os outros filhos em
casa para ajudar quando fosse no inverno pra botar roçado e cuidar das outras coisas
da casa. Quem saia era os homens e as mulheres ficavam em casa. (Tereza dos
Santos – Entrevista realizada em 2012)

Esse trecho da fala da interlocutora mostra o homem como provedor do lar e as
mulheres cuidadoras da casa e de outros pequenos serviços ao redor da casa, como a
plantação e a criação de animais de pequeno porte. Seguindo Mendes (2008) o trabalho, nesse
se configura, além do próprio sustento, obtendo um valor moral associado à dignidade e,
ainda, um indicativo de masculinidade respaldado no que denominam de “homem de
verdade”, “homem sério”, aquele em que é de direito ser o dono da casa e o chefe de família.
Para Barker (2010) a masculinidade adulta é igual a trabalho, não ter trabalho para um homem
nessa época significava não ser reconhecido como tal, um motivo de vergonha, stress e falta
de identidade social.
Para Saffioti (2002) o patriarcado permite que a categoria dos homens assegure,
inclusive por meio da violência, sua supremacia. Essa matriz estrutura a subordinação das
mulheres aos homens, perpassado pela vida privada e pública da sociedade. Ela se apoia na
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Para Costa (1998) a masculinidade hegemônica se constitui num discurso que atribui aos homens privilégio
potencial de dominação e ascendência social. O patriarcado seria um exemplo dessa ordem de gênero especifica
na qual a masculinidade hegemônica define a inferioridade do feminino e das masculinidades subordinadas ou
seja, ela é não pode ser observada como uma simples formulação cultural de um dado natural, pois ela é marcada
por hierarquias e assimetrias.
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ideia de que a espécie humana estaria dividida sexualmente em seres superiores e inferiores,
física, mental e espiritualmente, tendo como postulado principal que a função reprodutiva dos
homens é responsável pelo princípio da vida, como se a natureza tivesse depositado no corpo
dos homens o princípio ativo da vida e as mulheres seriam o receptáculo da vida humana que
já estava constituída pelos homens. No entanto esta superioridade conferida aos homens ao
longo da história os deu a condição de detentores de todos os direitos sobre todos os outros
seres e todas as coisas, até o direito de ser o único representante de Deus aqui na terra,
determinando o que se chamou de patriarcado.
Desse modo percebemos que na comunidade havia uma divisão sexual do trabalho
que mantinha o homem ligado à esfera do público (trabalho) e a mulher ligada ao privado,
representado pela casa, lar e os filhos.
Nader (2002) ainda destaca que a sociedade espera que o homem e a mulher
cumpram seu papel social e por isso delimitam seus espaços de atuação, construindo dentro
da delimitação espacial as identidades sexuais de cada um desses indivíduos. Ou seja, a
sociedade atribui diferentes papeis para homens e mulheres e cria diferentes campos de
atuação para ambos os sexos.
Hirata e Kergoat (2007) e Nader (2002) demonstram que essa divisão sexual do
trabalho é uma forma de divisão do trabalho social que nasce das relações sociais entre os
sexos, ou seja, ela é modulada histórica e socialmente; é um fator de suma importância e um
fator prioritário para a sobrevivência da relação social entre os sexos, tendo como prioridade o
trabalho do homem na esfera produtiva (trabalho e prover o alimento para a família) e as
mulheres o cuidado com a esfera reprodutiva (casa e os filhos). Nessa perspectiva o homem se
apropria das funções de maior valor social. Essa forma de divisão sexual do trabalho se
organiza em dois princípios: o primeiro de separação que denomina a função de homens e
mulheres, e o segundo é o princípio de hierarquia, onde o trabalho do homem vale mais que a
atividade realizada pelas mulheres.
Os estudos sobre o tema revelam a persistência de uma divisão sexual do trabalho,
nas quais aos homens são destinadas principalmente às atividades de caráter
produtivo, geradoras de renda e desenvolvidas no espaço público, enquanto às
mulheres cabem as tarefas reprodutivas, entendendo-se por estas os cuidados com o
bem-estar físico e emocional dos membros da família (alimentação, limpeza da
moradia, vestuário, higiene pessoal, saúde física e mental, cuidados com relação à
moradia, criação e educação dos filhos. (BRUSCHINI, 2010:21)

De acordo com a esfera do privado (casa), seu domínio fundamental cabia às
mulheres realizarem tarefas envolvidas na reprodução social, como: cuidados com o lar,
crianças, ajudar os esposos e pais plantando feijão, fava, milho, algodão, colhendo,
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trabalhando nas casas de farinhas raspando mandioca e produzindo a goma. A mulher cabe
também ficar em casa cuidando de animais domésticos de pequeno porte como: galinhas,
alguns porcos e carneiros para complementar a renda da família.

Em casa, seu domínio fundamental, elas eram responsáveis pelas múltiplas
envolvidas na reprodução social – cuidar da criança, fazer faxina, lavar roupa e
cozinhar, além de puxar água e criar animais para complementar a alimentação e a
renda da família. Além disso, elas trabalhavam nos cultivos de subsistência da
família junto com os homens e com crianças de mais de sete anos. (THAYER, 2001:
109)

Ainda em Thayer (2001), percebe-se que o trabalho doméstico e o trabalho na roça
eram invisíveis e nesse contexto, se configurava como uma ordem natural das coisas. Nessa
divisão sexual do trabalho, as mulheres não eram consideradas como trabalhadoras, apesar de
toda sua contribuição para o sustento da unidade familiar.
É interessante pontuar que essa ausência dos homens, por estar trabalhando fora,
possibilitava que o aprendizado em relação às atividades agrícolas fosse ensinado aos filhos
dos casais muito cedo. As crianças acompanhavam seus pais e eram responsáveis pelos
pequenos trabalhos agrícolas realizados na lavoura como espalhar e enterrar sementes,
arrancar matos e cuidar da limpeza do roçado. Nesse caso, como pontua Mendes (2008) as
atividades agrícolas desempenhadas, tinham significado como elemento de formação do
caráter, somado a necessidade de mão de obra para composição da renda da família e acabava
colaborando com a naturalização do trabalho infantil e nesse caso na comunidade, como
necessária para o contexto familiar. Mendes (2008) ainda discorre que o aprendizado do
trabalho agrícola era realizado muito cedo, fazendo parte de um processo de socialização e
sociabilidade da família.
De acordo com a noção do público, para os homens caberiam sair de casa para
trabalhar nos engenhos de São José, Japecanga e Pium, como também nas fazendas do
Agreste e deslocar-se para cidades como São Paulo, Goiás e Minas Gerais para trabalhar e
prover o sustento de toda unidade familiar.

Ao acompanhar a história das migrações provenientes de áreas rurais brasileiras, um
dos fenômenos mais recorrentes é a saída do homem, nominalmente em busca de
recursos, para destinos onde pretende circular entre o destino e sua casa de origem,
sempre diante da possibilidade dele se estabelecer no lugar de destino, com ou sem
parceira no lugar de origem. (SCOTT, 2011: 52)

Fazendo um paralelo com Silva e Menezes (2010: 282), esse caso de migrações para
outras cidades evidenciam que as mulheres assumem um papel de responsabilidade do
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trabalho da terra. A migração se configura como uma estratégia que através do assalariamento
temporário do homem e com as formas de trabalho na terra desenvolvido pela mulher e filhos,
com isso caracterizando como uma estratégia familiar de reprodução social.

O povo daqui saia muito pra trabalhar nos engenhos aí pra fora. Eles iam trabalhar
em São José, Japecanga. Nessa saída desse pessoal, por exemplo, uma seca dessa,
você chegava numa casa dessa só encontrava mulher e menino não encontrava
homem. Os homens estavam tudo trabalhando, saia tudo pra trabalhar fora, São
José, nesses engenhos por aí a fora. Aí eles iam trabalhar quando era no fim de
semana uns vinham e trazia alguma coisa dos outros para não ficar indo e vindo toda
semana. Vinha um e na outra semana vinha outro. Mais ou menos de 46 pra cá. O
povo andava a pé para ir pra esses engenhos, quando era no domingo juntava cinco
ou seis saia de madrugada pra chegar aos engenhos de manhã cedo e já começar a
trabalhar. (Manoel Batista da Silva - Entrevista realizada em 2012)

Essa concepção de movimentação ou circulação de homens faz pensar algumas
noções apresentadas por Guedes (2013), principalmente porque esses indivíduos estão se
deslocando e mantendo relações entre o campo e a cidade, permanecendo no seu local e
correndo no “trecho”43, perpassando pelos aspectos de provisoriedade, gênero e família nas
mais diferentes velocidades.
A situação da movimentação inicial de homens se explica pelas dificuldades
enfrentadas pela comunidade em relação à escassez de alimentos e condições de
sobrevivência no local. Quando chegava a época da seca, um grande número de homens saia
para trabalhar fora. Eles se locomoviam da comunidade para esses lugares a pé, andando uma
grande distância durante a madrugada para chegar aos locais cedo da manhã para trabalhar ou
até mesmo viajando em transportes em péssimas condições para as outras cidades.

Aqui era ruim, não tinha água não, o povo vendia cardeiro pra comer e também pra
comprar água. Aqui tudo era ruim, os mais velhos contam, o povo daqui botava um
saquinho nas costas e ia trabalhar fora e dar de comer a família. Eles iam trabalhar
quando eles vinham traziam comida. Toda semana eles estavam aqui vinham trazer
as coisas para família e voltavam de novo. (Maria das Dores Paulino dos Santos entrevista realizada em 2014).
Na época de seca, aqui não se podia fazer nada, as mulheres e filhos ficavam em
casa sem fazer nada, mas quando era inverno, todo mundo voltava, e plantava suas
coisas, e quando acabavam de colher tudo voltava de novo. Quando era no inverno
os filhos e as mulheres ajudavam na plantação. As mulheres ficavam plantando,
tinhas as casa de farinha, raspava mandioca, apanhava fava, feijão, algodão.
(Manoel Batista da Silva - entrevista realizada em2012)

43

De acordo com (GUEDES, 2013;183), a expressão trecho está ligado a migrantes; pessoas itinerantes; e é
comum que eles tenham sido ou eventualmente sejam, ajudantes de caminhoneiros, vendedores ambulantes,
garimpeiros, trabalhadores rurais, peões de obra etc.
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Nos dois contextos apresentados pelos interlocutores na época da seca havia escassez
de recursos para o sustento da unidade familiar. Outros comentaram durante a fase de coleta
de dados que as pessoas que permaneciam mal tinham condições de comprar gêneros
alimentícios, ficando na dependência das coisas que vinham das cidades mandadas pelos
chefes de famílias uns pelos outros (de arroz a alho), enviados pelos correios ou recebiam
ajuda das pessoas que ficavam na comunidade (as pessoas que tinham um maior poder
aquisitivo).

As primeiras pessoas tiveram muita dificuldade, meu pai passou três meses em
Minas, quem ia pra Minas e pra Goiás a notícia era quando ia e quando voltava. Aí
La não tinha como se comunicar já ia para os mato, não era? (Maria Lídia Basílio Entrevista realizada no ano de 2012).

Quanto às atividades realizadas pelas pessoas que permaneciam, no caso das
mulheres, elas se ocupavam em realizar as atividades domésticas do cotidiano e auxilio no
cuidado da terra, pois como mencionamos antes a comunidade vivia basicamente da
agricultura. Durante o inverno se podia contar com alguns que tinha voltado para cultivar seus
roçados com seus familiares. Mas destacando que sempre acabavam voltando para os
engenhos e fazendas ao término da estação chuvosa ou quando as reservas de alimentos de
suas residências haviam acabado.
O aspecto observado nas atividades desenvolvidas pelo contingente masculino da
comunidade nos seus anos de dominação masculina do trabalho nos mostra que a população
não fazia uso de toda extensão territorial da comunidade para desenvolver a agricultura, tendo
em vista que a comunidade dispunha de enorme faixa de terra propícia ao cultivo de gêneros
agrícolas. Alguns populares comentaram que há alguns anos as pessoas ainda não estavam
habituadas a produzir excedente ou ainda carregavam em seu pensamento resquícios do
tempo da escravidão, pois preferiam trabalhar para os grandes latifundiários ou o trabalho
alugado44 a produzir no vasto território que tinham ao seu dispor. Outro fator que merece
destaque é a interação com pessoas de outros grupos. Os habitantes locais vendo que o seu
território tinha terra o suficiente para produção agrícola, acabavam trazendo pessoas externa
para ocupar essas terras e povoar a comunidade.

44

O trabalho alugado, segundo Garcia Jr, (1983) é uma das formas complementares para obter dinheiro. É
quando o trabalhador executa um serviço sobre as ordens de outrem mediante o pagamento em dinheiro. As
tarefas que compõem o alugado são combinadas previamente entre o trabalhador e quem contrata os serviços e
são pagas com base em diárias também acertadas previamente. Também significa reconhecer a insuficiência de
trabalho familiar e para alguns é vergonhoso, que manifesta a privação da família que o submete.
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Entre os anos 60 e 70, essa migração de mão de obra foi acabando, acredita-se de
maneira geral que um dos fatores que ocasionou essa diminuição foi o surgimento de
lideranças locais responsáveis pela conscientização dos moradores sobre a importância de
voltar para comunidade e desenvolver a agricultura levando em consideração a existência de
uma grande faixa de terra propícia para botar roçado45. Para Garcia Jr. (1983), o fato de botar
roçado é o que assegura que esse pequeno produtor vai garantir uma parte necessária para a
subsistência familiar.
Nesse contexto, há indicativos de que os homens tinham mais liberdade ou
possibilidade de ação, mais liberdade de escolha que as mulheres. Mas devemos assinalar que
essa masculinidade também era vigiada e obedecia a um código de conduta que uma vez
quebrado poderia sofrer “certa desaprovação” por parte dos outros homens da comunidade.
Nesse aspecto, “o homem é socialmente cobrado e deve, o tempo todo, evitar posturas não
másculas e também fornecer provas de sua masculinidade” (ALMEIDA, 1996: 02),
controlando a vida das mulheres e as fazendo cumprir com os padrões vigentes da época: o
cuidado com o lar e as tarefas tidas como femininas.

2.3 – Agora é que são elas! – “As fugidas” e o início do trabalho
Para Medrado e Lyra (2008: 822), “a resistência é um elemento constitutivo da
relação de poder. Nas relações de poder existem necessariamente possibilidades de resistência
na medida em que não existe possibilidade de resistência - fuga, reação violenta, subterfúgios,
estratégias para intervir na situação -, não existem relações de poder”. Ao longo do nosso
trabalho uma de nossas preocupações era o destaque de alguns momentos da história local que
colaboraram com adesão das atividades de trabalho feminina. Essa adesão da mulher na esfera
do trabalho assalariado foi fruto de uma longa negociação no seio familiar e foi motivo de
longas discordâncias em seu período inicial na comunidade, permitindo até que houvesse o
artifício das fugas.
A realização de trabalho fora da comunidade estava dentro de um contexto do
trabalho remunerado, o trabalho doméstico. Em contraponto, essa adesão a esse tipo de
trabalho se dá pelo fato das mulheres aprenderem desde muito jovens a realizar essas tarefas.
Esse conhecimento das prendas domésticas assegurava as mulheres trabalhar na casa de
terceiros no período da infância, em atividades que realizavam no próprio lar. Essas
oportunidades se configuravam como a possibilidade de ganho econômico e de contribuição
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De acordo com os nativos, “O botar roçado” se refere a cultivar a terra e com a ajuda da unidade familiar
produzir os meios para subsistência da família.
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com a renda familiar. “Prestar serviço na casa de outra família, com a bagagem adquirida até
então, é o início de uma segunda etapa de suas trajetórias individuais” (FRAGA, 2010:113).
As primeiras mulheres que ingressaram no mercado de trabalho apresentam em suas
histórias de vida e experiências no contexto da família com relações de trabalho voltadas para
o campesinato. A relação com a terra se dava desde a infância e muitas delas conciliavam o
trabalho na terra com as atividades da casa e com a escola, quando dava para estudar. A
principal relação dessas mulheres era com a terra e com os direitos e deveres que regiam seu
grupo familiar que tinham como principal objetivo regular suas vidas. Nossas interlocutoras
abordam que o trabalho na terra, com a agricultura se dava desde quando eram meninas, ou
seja, o trabalho na casa e no roçado fazia parte do seu cotidiano. Como fala Rosilda Santos:
“Aqui a gente ia pro arisco e do arisco ia pra escola, às vezes não tomava nem banho,
passava direto pra escola”.
Os dados coletados nos levam a crer que a movimentação de mulheres com destino a
outras cidades em busca de mercado de trabalho data do final dos anos 50. A comunidade
reconhece como pioneiras as senhoras: Maria das Dores Paulino dos Santos de 73 anos
(Figura 29), Antônia Basílio dos Santos de 74 anos e Tereza dos Santos de 76 anos. Essas
senhoras foram as primeiras mulheres da comunidade a trabalhar fora e no emprego
doméstico em residências em Natal.
Veja o que a nossas interlocutoras falam sobre o início de suas atividades e o recorte
temporal que elas fazem desse momento histórico:

Eu era mocinha nova, foi o tempo que comadre Tereza de João Chico era solteira,
eu era moça (...). Foi comadre Tereza de João Chico que trabalhava lá, Das dores
arrumou um canto pra eu ir. Aí eu fui lá trabalhar em casa de família, aí eu fui mais
ela e passei pouquinho mês, voltei logo. Em 60 eu tava lá foi no ano que Aluízio
Alves foi candidato pra governo, que era ele e Djalma Maranhão, o Padre Walfredo
Gurgel andava com Aluízio Alves, eu tava lá em Natal (Essa eleição ocorreu em
59/60). Daqui tinha comadre das dores, Comadre Tereza. (Antônia Basílio dos
Santos – Entrevista realizada em 2014)
Eu comecei a trabalhar com a idade de 15 anos. (...) Quando eu fui trabalhar fiquei
nas casas de uma amiga e arrumei o trabalho (...) eu fiquei trabalhando em natal até
me casar. Aí quando parei de trabalhar só ia visitar as patroas, somente. (Tereza dos
Santos, 76 anos, 2012).

A primeira fala apresentada situa o leitor em um recorte temporal que a interlocutora
faz sobre determinado momento histórico do Rio Grande do Norte, a eleição de Djalma
Maranhão para prefeito de Natal e a candidatura de Aluízio Alves para governador. Era
durante a gestão dos citados políticos que Dona Antônia, estava realizando trabalho fora de
casa. Por outro lado, ela relata também sobre como foi inserida nas atividades e o momento
em que era interrompido o ciclo de trabalho na cidade para contrair matrimônio, fase em que
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as mulheres deixavam de trabalhar fora para se dedicarem as atividades domésticas em seus
lares.
Figuras 29 – Pesquisador entrevistando Maria das Dores Paulino dos Santos.

Fonte: Acervo Ivanildo Lima, 2012.

Mesmo sabendo que as mulheres que se deslocavam para Natal com objetivo de
contribuir com os pais na criação dos outros membros da unidade familiar, essa saída não era
consentida pelo patriarca da família ou até mesmo pela comunidade, pois a ida para cidade
(...) “permitia uma fuga das moças dos controles paternos” (SCOTT, 2011: 55), e isso era
inadmissível e de difícil negociação para os costumes da época. (...) e nesse contexto “a honra
masculina depende exclusivamente das mulheres, os homens precisam controlar as mulheres:
um pai tem que controlar suas filhas; um marido tem que controlar sua mulher”. (GROSSI,
2004: 12). Na comunidade a saída dessas meninas, era algo que não era aprovado e nem
negociado com os pais. Como aponta Woortmann e Woortmann (1992), a fuga, nesse
contexto, configura-se como uma negação a autoridade paterna, podendo ser considerada
como um conflito dos valores tradicionais e vontades individuais.

A característica fundamental do grupo conjugal é, portanto, a dominância paterna.
Cabe ao pai não só as decisões que afetam o grupo como um todo, mas também
aquelas que se referem a cada um de seus membros, individualmente. (...) Caberia à
mulher (mãe e filhas) o cuidado com a casa e dos membros não-produtivos da
família (crianças, velhos e inválidos, o preparo de alimentos, a confecção do
vestuário. (DURHAM, 1984: 64-65)
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No trecho acima, nota-se que a figura paterna é o responsável por dirigir o trabalho da
unidade familiar, sendo ele o responsável por determinar como será utilizada a renda da
família, tomar iniciativa em todas as relações interfamiliares envolvendo religião, troca de
trabalho e etc. O trabalho remunerado é uma função que culturalmente atribui-se ao homem.
É no trabalho, segundo Nader e Caminoti (2014) que está a respeitabilidade masculina perante
a sociedade e os permitem a obtenção de reconhecimento, segurança e autonomia. O dever
das mulheres era ficar em casa, cuidando do lar e das outras atividades complementares.
Nesse contexto mostra-se uma divisão de trabalho extremamente rígida que concentra na
figura masculina o direito de executar as tarefas extras domésticas enquanto as atividades
femininas se resumem ao interior das casas e nos quintais.
Visando desfazer os padrões alicerçados no patriarcado, as mulheres, que aderiam ao
trabalho doméstico nos períodos iniciais, saiam fugidas46 dos pais, por não gostar de trabalhar
na agricultura ou simplesmente porque viam seus pais e irmãos passando necessidade. O
artificio da fuga para complementar a renda familiar tornava-se uma questão de
sobrevivência. “Nossos dados parecem sugerir que a fuga é mais frequente naquelas famílias
onde existem muitas filhas” (WOORTMANN E WOORTMANN, 1992: 29).

Eu saí daqui escondida de meu pai, por que ele não queria deixar ir trabalhar. Eu
queria ter uma coisinha a mais, ganhar meu dinheiro, uma roupinha, uma sandália
melhor, aí eu tive que fugir pra ir trabalhar em Natal. Aí eu fui trabalhar como
doméstica. Passei três meses sem vir em casa, com medo de vire os meus pais não
deixar mais eu voltar. Minha depois teve que falar com ele pra que deixasse
trabalhar porque se não eu ia fugir de novo. (Maria Conceição Costa dos Santos –
Entrevista realizada em 2014)

No mesmo contexto apontado por Machado (2010) e Amantino (2006), as mulheres
que saiam fugidas eram solteiras, jovens e que não tinha filhos, da mesma forma acontecia
com as mulheres escravas, como enfatizam essas autoras. As mulheres que saiam fugidas
demoravam meses sem voltar à comunidade e poucas eram aquelas que mandavam notícias
para seus familiares, pois passavam até meses sem aparecer em casa, temendo que seus pais
não a deixassem voltar. Do mesmo modo que Giacomini (1998) fala que a fuga das escravas
mostra uma resistência contra o domínio de seus senhores, em Capoeiras a fuga significava
um rompimento com o domínio do patriarcado e da esfera do privado (a casa).

Percebemos nessa investigação que os caminhos e as motivações das fugas
variavam, mas o produto era sempre o mesmo: conseguir a liberdade definitiva ou
46

Expressão retirada do vocabulário dos interlocutores e denota que o indivíduo saiu da unidade familiar sem o
consentimento do chefe.
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mesmo desfrutar dias dessa liberdade. Ao serem apreendidos, logo após a fuga, os
escravos elaboravam novas estratégias que dissimulavam sua verdadeira condição e
voltavam a fugir erigindo alternativas de liberdade fora do cativeiro. (MACHADO,
2010: 171)

Com poucos anos de estudo, eram conduzidas para o trabalho como empregadas
domésticas ou babás. Quando elas chegavam à cidade era o começo de uma nova fase, longe
da família e dos costumes do mundo rural. Aqui se iniciava uma nova fase da vida, uma fase
de estranhamento e de surpresas. Aqui as mulheres passavam por adaptações aos costumes e a
forma de vida citadina que se diferenciava dos costumes e modos do ambiente rural como:
forma de alimentação, vestimentas, dialetos, crenças, formas de lazer, utensílios e formas de
trabalho. As casas dos seus patrões agora passavam a ser sua residência e para algumas dessas
jovens seus patrões se tornavam seus responsáveis, tendo em vista que a saída da casa de seus
pais biológicos acontecia na fase de saída da infância para entrar na adolescência, isso era
com que mais seus pais se preocupavam.
A remuneração para muitas meninas se dava em formas de pequenas quantias em
dinheiro e muitas saiam de casa em troca de agrados (produtos de limpezas, roupas e higiene
pessoal). Os agrados e ou remuneração, o fato de estarem se alimentando melhor, de estarem
morando com algum conforto e podendo ajudar a família as levavam a crer estar vivendo em
melhor situação que no meio rural. O ambiente de trabalho permitia uma relação próxima
com seus patrões até por conta de sua saída de casa na fase de transição entre a infância e a
adolescência.
Por outro lado, a fuga também vinha acompanhada da possibilidade das mulheres
casarem-se com homens de fora do grupo, pois do mesmo modo que ocorria em Boa
vista/Parelha, apontada por (BÖSCHMEIER, 2010: 82) “(...) as lideranças masculinas
regulavam as relações inter-étnicas a partir da proibição”, principalmente por pensar que as
mulheres saindo de casa eram mais fáceis de encontrar casamentos.

O pessoal daqui antigamente achava tudo que era para arranjar um homem daqui pra
gente trabalhar no arisco. Meu pai sempre dizia minha filha arrume um homem que
tenha arisco. Se não você vai sair daqui e vai pegar esses homens que têm mazela47,
ele fala que os homens da cidade têm doença. Meu avô acha que os homens que não
são daqui têm doença, isso acontecia muito com o povo daqui. (Maria Jose dos
Santos – Entrevista realizada em 2015)
Alguns pais diziam que as mulheres daqui queriam sair de casa para se prostituir.
(Maria Lídia Basílio dos Santos – Entrevista realizada em 2015).

47

No vocabulário dos interlocutores é o mesmo que ter doenças. Para as pessoas mais antigas da comunidade
quem era de fora tinha doença, forma de impedir o casamento com homens de outros lugares.
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Na visão do grupo as mulheres que trabalhavam fora de local de moradia iam se
prostituir. Outro pensamento da época seria que eles temiam que as mulheres ao saírem para
trabalhar na cidade se casassem com os brancos48. Devemos salientar que a comunidade
privilegiava o casamento com pessoas de dentro do grupo com relações fortemente
estabelecidas através do parentesco, do compadrio49 e da reciprocidade50. Mostra-se nesse
sentido que a fuga colocava em confronto os princípios da honra e da vergonha, uma vez que
ao deixar a casa dos pais ou da família antes do casamento estava manchando a reputação da
família; ela poluía a família e até mesmo trazia para o centro dessas famílias membros
indesejados (WOORTMANN; WOORTMANN, 1992: 22-23).
Um pré-requisito para o sucesso da fuga era ter habilidade, esperteza e laços de
amizade. Os laços de amizades eram importantes na hora da articulação da fuga porque tudo
era feito em segredo51. A pessoa que ajudava na fuga deveria ser alguém de confiança para se
ter certeza que ela não contaria para o outro morador que a pessoa foi auxiliada a fugir e que
guardasse segredo em relação ao lugar em que estavam. Se a mulher tivesse filho seria
impossível a fuga, de acordo com as informantes a saída com filhos era bastante perigosa. O
crescimento urbano, a habilidade em ocupações almejadas pelo mercado (no serviço
doméstico), perspectiva de viver em liberdade longe do domínio da figura paterna, laços de
solidariedade, foram quesitos que contribuíram para a investida das primeiras mulheres no
mundo do trabalho remunerado, no intuito de garantir-lhes condições de autonomia.
Nota-se que, à medida que começavam a trabalhar e apareciam ofertas de vagas, elas
arranjavam empregos para as outras jovens da comunidade ou, como falam nossas
interlocutoras, vinha para roubar52 as outras. Mas fuga, como também aponta Costa (2004),
implicava muito mais que apenas ter coragem de enfrentar o risco de ser recapturado pelos
seus pais, era preciso, no momento da fuga, estabelecer laços de parentesco ou amizade que
possibilitassem apoio na hora de pôr plano em ação. Era preciso ocultar também o local de
trabalho, desenvolver estratégias que lhes permitissem passar por moças livres e aptas para o
trabalho.

48

Os brancos seriam as pessoas que não eram da comunidade.
Relações amistosas entre compadres; compadrio (em muitas partes do Brasil o compadrio é laço mais forte
que o do sangue).
50
De acordo com Lévi-Strauss o princípio da reciprocidade se configura como um dos componentes do conjunto
da troca, onde suas leis se estendem aos objetos, bens e mulheres. A troca seria a comunicação. Lévi-Strauss fala
que o princípio da reciprocidade age de duas formas complementares, ou pela constituição de classe que delimita
automaticamente o grupo dos cônjuges possíveis ou pela determinação de uma relação, por um conjunto de
relações que permitem dizer em através dos dois casos se o cônjuge considerado é desejável ou excluído. Estes
critérios são estabelecidos simultaneamente, mas sua importância relativa variável. (LÉVI-STRAUSS, 1976:
107).
51
Para Maldonado (2011), concordando com Simmel, o segredo é a como “uma das maiores conquistas da
humanidade” (2012: 131). É “considerado pelo conhecimento de outrem, onde aquilo que é ocultado é
respeitado” (2012: 121), sendo essa “ocultação consciente e voluntária” (2012: 117)
52
O ato de roubar uma pessoa para a comunidade significava sair de casa às escondidas, normalmente na
madrugada, com a ajuda de outra pessoa, um familiar (primo, tia) ou amigo próximo.
49
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Veja o depoimento de Genilda da Costa. Nele ela fala sobre as estratégias de fuga,
mostrando como ela pensou em fugir de casa e como foi sua fuga:

Aí eu fui crescendo quando vi as meninas da minha idade, os pais as deixando elas
ir, que elas chegavam tudo arrumadinhas, eu achava tão bonitinho. Elas chegavam
arrumadinhas branquinhas, tudo vestidinha, arrumadinha, isso a pessoa que gosta de
ser vaidosa vai se animando, então meu pai nunca deixou e aí eu já era tão cansada e
não gostava da vida de trabalhar da agricultura logo cedo de roçado. E eu nunca
gostei porque era pesado, por que chovia eu não gostava de levar chuva, eu não
gostava de ficar suja era tudo isso. Eu tinha medo de cobra, eu não gostava aí eu
fugi. E como foi que eu fugi? Tinha minhas primas que trabalhavam pra lá aí eu
combinei com uma que arrumasse uma casa que eu iria fugir. Aí minha prima como
era sem vergonha, danada igual a mim, ela foi e arranjou uma casa, nesse dia que eu
fugi era um final de semana e tinha uma festa de São Francisco, tu se lembras
daquela festa, pronto aí a gente foi pra festa, naquele tempo a gente ia pra festa e
agente voltava logo cedo, 10 horas era para estar em casa, e eu no cuidado que tinha
de fugir. De que jeito? Eu deixava a porta encostada e aí quando elas passassem me
davam um sinal, um grito, e eu saia. Só que eu tava tão ansiosa que escutei elas
gritar e não eram elas, eu fiz carreira. Aí essa foi a minha história aí eu consegui
chegar lá, e tava tudo esquisito. Consegui chegar a Natal. Foi difícil me acostumar
lá, aí fiquei né, que eu não podia nem voltar. (...) Eu só passei seis meses escondida,
sem vir em casa, isso foi só tempo que pude ficar escondida. (Genilda da Costa, 57
anos, 2012)

Nota-se na fala de Genilda que a saída do lar para a casa de terceiros para trabalhar
como empregada doméstica era motivada pela possibilidade de ter acesso a determinados
bens de consumo e contribuir para o orçamento familiar. O depoimento mostra ainda que “as
festas proporcionavam momentos oportunos para as fugas” (LIMA, 2013: 09). A fuga exigia
a solidariedade e a proteção das outras mulheres ou até mesmo de pessoas interessadas em
explorar o trabalho das meninas que fugiam, dando acolhimento e que de alguma maneira
ficassem escondidas. Elas sempre tinham endereço, dia e horário certo para acontecer e
lugares de trabalhos certos, planos arquitetados muito bem pensados.
Embora em algumas famílias os pais não tivessem condições de prover tudo que a
família necessitava não queriam que as filhas abandonassem os lares, pois a comunidade não
aprovava a saída de mulheres solteiras. No contexto a fuga se apresentava como uma
alternativa para a solução dos problemas de ordem familiar, principalmente aqueles de
natureza econômica: desejo de ter aquilo que seus pais não tinham condições de comprar ou
pela quantidade significativa de filhos que cada família tinha seus pais não tinham condições
de sustentá-los com a agricultura de subsistência.
Da mesma forma que Amantino (2006) aborda sobre a fuga para o cativo, a fuga para
essas mulheres quilombolas significava o rompimento com laços sociais e afetivos, pois elas
deixavam para trás uma comunidade já estabelecida, se enveredando rumo ao desconhecido e
ao perigo de ser recapturada (vista por amigos ou pessoas da comunidade) e ter que voltar
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para seus lares onde as condições de vida eram piores. A fuga significava para essas mulheres
uma tentativa de dispor de sua própria vida, onde a vivencia se dava com seus novos patrões e
com o relacionamento com companheiros de sua região de origem.
A fuga significava perca de mão de obra para a agricultura e para realizar as tarefas
domésticas, comprometia a produção e reprodução da unidade familiar. A fuga exigia a
solidariedade e a proteção das outras mulheres ou até mesmo de pessoas interessadas em
explorar o trabalho das meninas que fugiam, dando acolhimento e que de alguma maneira
ficassem escondidas. A fuga para Reis e Silva (1989: 63) é um gesto realizado quando elas se
encontram no limite da dominação.
Em conversa com nossas interlocutoras a circulação de mulheres para o mercado de
trabalho ganhou maior visibilidade a partir dos anos 80, quando se intensificou as redes de
relações e de reciprocidade, onde as primeiras meninas que iam trabalhar fora levavam as
primas e outras pessoas próximas. Como percebemos no trabalho de Mocellin, Gonçalves e
Héridia (2012) as redes de parentesco são de grande importância na busca do trabalho ou
atividade fora do lugar de origem e são elementos que influenciam na mobilidade espacial das
trabalhadoras. Na fala de algumas mulheres que passaram por esse processo é bem recorrente
falarem que devido à experiência de alguma pessoa próxima elas se inseriram na atividade de
trabalho na cidade.
Algumas ainda meninas na idade de 11, 12 e 13 anos interrompiam sua infância e sua
vida escolar para trabalhar em Natal por uma baixa remuneração. A possibilidade de inserção
no trabalho doméstico fora dava para estas meninas a oportunidade de sair do lugar de origem
e do processo de vulnerabilidade. Vale ressaltar que nem sempre essas investidas no mundo
do trabalho ocorriam de forma exitosa, sempre ocorrendo nos termos de Herédia (2010:120)
uma perda no seu capital social acumulado no local, ativo importante para superação de
algumas vulnerabilidades.

Eu comecei a trabalhar nas casas de família, eu tinha 11 anos. Na época quando fui
trabalhar na primeira casa eu ainda estudei. Eu não me arrependo de ter saído pra
trabalhar e ter abandonado os estudos. (Nadir Costa de Souza – Entrevista realizada
em 2014)

Essa procura cada vez maior de mulheres da comunidade pelo trabalho doméstico, fez
com que aparecessem na comunidade pessoas que vinham procurar meninas para o trabalho
nas residências como babás ou para os serviços domésticos visando pagar por um serviço de
pequeno custo. Pois muitas vezes algumas eram iludidas com promessas de uma melhor
escola para estudar e melhores condições de vida na cidade que muitas vezes não passavam
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de promessas, mas que serviam para atraí-las para o trabalho. Nesse sentido, “o trabalho em
casa de família durante a infância e a pré-adolescência tinha como resultado o atraso escolar”
(FRAGA, 2010: 117).
Com os anos e a partir do momento que se tornaram constante as fugas, essas
mulheres foram ganhando dinheiro e autonomia e passaram a contribuir mais com a renda
familiar. Com isso, os moradores foram se conscientizando de que elas estavam realizando
um trabalho digno, aos poucos foram modificando o pensamento que alguns indivíduos
tinham de que elas saiam para se prostituir. Assim, o trabalho doméstico fora da comunidade
passou a ser permitido como uma forma de sobrevivência para as pessoas locais e como uma
das principais formas de subsistência para a comunidade até os dias atuais. Ou, como aponta
Machado (2010), no mesmo contexto da escravidão, a prestação dos seus serviços, para
aqueles que demandavam foi a maneira que as mulheres encontraram para viver fora do
cativeiro (a comunidade), construindo suas próprias relações e desfrutando de alguma
mobilidade que a vivência no mundo do trabalho as proporcionava .
Dessa forma, poderíamos falar de um processo de fuga que pode ser pensado como um
jogo ou como um drama social, envolvendo diferentes jogadores/autores (mulheres, pais, amigas e
patrões). Seu texto nos foi apresentado através das falas, como se fossem “encenações produzidas
para nós como, inclusive, uma cortina que se fecha para esconder”. (WOORTMANN;
WOORTMANN, 1992: 46).

2.4 – O projeto do “Trabalho”
Consideramos que a importância das mulheres no processo produtivo é nova no
Brasil. A presença significativa da mulher na esfera trabalhista data do século XIX, e foi
totalmente impulsionada pela industrialização, especificamente pela indústria têxtil. Segundo
Galeazzi (2001: 61), o que há de destaque nessa inserção da mulher no mercado de trabalho é
a intensidade, a diversificação e participação com mais representatividade de mulheres longe
da esfera do lar, quebrando o tabu da dominação masculina.
Em Capoeiras existe um pequeno “campo de possibilidades”53 que motivam a
inserção das mulheres no mercado de trabalho. Dentre eles podemos destacar: o desejo de
desenvolver uma carreira, a necessidade econômica, seguir determinados padrões de
consumo, sua independência financeira ou até mesmo como uma forma de ocupar seu tempo
e sair da rotina do ambiente rural, com vista a ingressar no trabalho doméstico ou em outras
53

Nos termos de Velho (1987), o campo de possibilidades é algo que é circunscrito histórica e culturalmente,
tanto em termos da própria noção do indivíduo como dos temas, prioridades e paradigmas culturais existentes,
lembrando que em qualquer cultura há sempre um repertório limitado de preocupações e problemas centrais e
dominantes.
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profissões. Também existem outras formas de se inserir no mercado de trabalho na própria
comunidade, mas isso implica demanda de influência de fatores políticos (no caso do
emprego público), financeiro (pequenos comércios) ou organização nas associações (o caso
da Cooperativa).
Machado e Barros (2009) destacam que para essas mulheres, de um modo geral, a
autonomia em suas decisões e opções é acompanhada pelo sonho da independência
financeira. Para elas trabalhar tornar-se imperativo não só porque se concretiza como valor no
projeto de autonomização, mas porque é uma necessidade. Anos atrás, o casamento era
considerado o momento de proibição de continuarem trabalhando e a interrupção do projeto
do trabalho. Permitir que suas esposas permanecessem trabalhando, significava uma
incapacidade do homem de ser provedor da família, como dito anteriormente, e no universo
machista significava perder o controle sobre suas mulheres, na medida em que o trabalho
exigia que elas não ficassem presas a esfera doméstica e submetidas em termos financeiros
aos seus companheiros.
De acordo com Barros (1997: 146), “o casamento e o nascimento dos filhos
viabilizam um projeto de melhoria de condições de vida, pressupõe a complementaridade
entre homem e mulher”. “O casamento e a constituição da família e a constituição da família
são fulcrais para a instituição de pessoa responsável” (ALMEIDA, 1996: 15). No contexto de
Capoeiras, se antes o trabalho feminino era questionado, agora essa proibição não teve
continuidade, as mulheres passaram a ter responsabilidade financeira em relação a família.
Em meio há desconfianças, contragosto e receio dos maridos a proibição de trabalhar fora
veio a ser contestada no momento em que a situação financeira se tornava precária (questão
de desemprego, do marido ou ganho dele não dava para prover o sustento da família). Nesse
sentido as mulheres passaram adotar estratégias de persuasão de seus companheiros para
ingressar ao mercado de trabalho, tentando convencê-los da necessidade de melhoria de vida
para os filhos e para a família no geral. Outras situações vivenciadas na comunidade são
aquelas em que os maridos estão desempregados, com ganhos incertos ou insuficientes e com
problemas com o alcoolismo. Nesse sentido as mulheres voltam ao trabalho pelos filhos,
tomando a iniciativa de trabalharem para complementar ou até mesmo ser a responsável
principal pelo sustento da família.

Tal centralização nos filhos é, também, reflexo dos papeis tradicionais de gênero na
família que faz da maternidade um atestado de responsabilidade. Nessa lógica o
abandono do pai em relação aos filhos não é tão danoso e discriminado quanto o da
mãe, considerado como uma espécie de excomungação familiar. (MENDES, 2008:
63-64).
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É importante salientar que as mulheres estão buscando outras oportunidades de
trabalho remunerado na maioria das vezes para contribuir “com a situação familiar”, como
afirmam Bruchini e Ridente (1995), ou seja, pela questão da “necessidade” ou para suprir seus
projetos individuais e coletivos. A necessidade se associa a formulação de projetos que
ocorrem no intuito de promover mudanças ao longo da trajetória de vida dessas mulheres e do
seu contexto familiar. Sobre essa perspectiva veja o que fala umas de nossas interlocutoras:

Quando sai daqui de casa eu estava com 13 anos, sai por que foi necessário. Nós
éramos dez irmãos. Papai e mamãe só viviam da agricultura, então, alguém daqui de
casa tinha que fazer alguma coisa pra botar comer aqui em casa. Eu fui pra ajudar
nas coisas de casa, se ficasse em casa seria difícil ter comer pra todo mundo. (Maria
da Luz – Entrevista realizada em 2014).

É interessante destacar que a palavra “necessidade” foi bastante recorrente durante o
processo de entrevistas e denota que elas saiam e saem para contribuir com a renda da família
com intuito de garantir alimentos, cuidar da educação dos filhos (para não permitir que eles,
abandonem a escola para trabalhar), dentre outros fatores que serão explicados no capitulo
posterior. Como bem explica Souza e Bastos (2012: 09) nessas saídas elas (...) “sentem-se
culpada por deixar seus filhos “abandonados”54, com carência afetiva, correndo perigo,
sintomas de suas próprias aflições”.
Mendes (2008) enfatiza que o projeto de trabalhar acaba tendo centralidade nos filhos,
comportamento que é reflexo dos papeis tradicionais de gênero na família que faz com que a
maternidade seja um modo eterno de responsabilidade principalmente com os filhos. Desejam
para eles uma trajetória diferente das que vivenciaram ao longo da vida. Desta forma os filhos
são pensados como bens e valores simbólicos que ultrapassam qualquer relacionamento
afetivo; eles são para toda vida.
Bruschini e Lombardi (2001) discorrem que a maternidade é um dos fatores que mais
interferem no trabalho feminino e na concretização dos projetos, pois a responsabilidade pela
guarda, cuidado e educação dos filhos na família limita a saída da mulher ao trabalho
remunerado. Mesmo assim muitas ainda se arriscam depois dos primeiros meses de gestação
dos filhos desenvolvendo outras estratégias para inserção no mercado de trabalho. Já para
aquelas que não querem passar pelo processo de “abandono do lar”, imposto pela necessidade
econômica, ela inviabiliza o exercício da maternidade ou da gravidez para ir trabalhar.
Observamos que os filhos são considerados como as principais justificativas das
mulheres se inserirem ou voltarem ao mercado de trabalho e como destino direto dos seus
rendimentos. São colocados no projeto de trabalho no intuito de promover para eles uma
trajetória de vida diferente das que viveram. Na perspectiva de Woormann (1987) os filhos
54

Categoria muito utilizada pelos nossos interlocutores para falar da saída para o mercado de trabalho e deixar
seus filhos com pessoas do círculo familiar ou parentes próximos.
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são pensados como bens e valores simbólicos permanentes que se colocam acima de qualquer
relacionamento afetivo, eles são para sempre e para vida toda independentes de qualquer
relacionamento passageiro.
Elas se inserem no mundo do trabalho com o objetivo de aumentar a renda familiar
que antes, na maioria das vezes, era advinda da agricultura. Outras vezes por seus
companheiros estarem desempregados, ou até mesmos por serem mães solteiras e não
quererem ficar dependendo dos pais para dar o sustento para seus filhos elas acabam fazendo
essa escolha, ou seja, elas foram obrigadas a se inserirem no mundo do trabalho pelas
circunstancias de suas trajetórias de vida familiar. Segundo Ribeiro e Schmitt (2004) as
mulheres casadas ao decidirem entrar no mercado de trabalho, levam em consideração a renda
dos seus maridos.
Minha mulher disse que ia trabalhar e foi! Aqui como eu já tou de mais idade, tava
difícil pra eu arranjar emprego e eu eles só estávamos vivendo da agricultura. Assim
ela achou melhor ir trabalhar. Eu não disse nada e até hoje está pra lá ganhando o
dinheiro e ajudando nas despesas de casa. Ela lá trabalhando e eu aqui na
agricultura. (Expedito José dos Santos – Entrevista realizada em 2015)

No trecho apresentado anteriormente, nosso interlocutor casado com uma empregada
doméstica fala da dificuldade do homem conseguir emprego quando está com mais idade.
Nesse caso, a estratégia adotada é ele se dedicar a agricultura e a mulher enveredar-se no
trabalho doméstico, com intuito de complementar a renda do marido. Eles não têm muitas
alternativas para conseguir gerar renda, sendo essa apresentada, como a melhor forma para as
mulheres da comunidade superarem esses empecilhos impostos na vida do casal.
Já o no caso das jovens, elas constroem seus projetos, mas também demonstram
grandes possibilidades de adaptação ou mudança do caminho para realização dos seus
projetos. Apesar de, no processo de entrevistas relatarem muitos obstáculos, são capazes de
fazer alteração de seus planos iniciais ou mesmo recuar diante de adversidades, mas não
abrem mão dos seus projetos iniciais ou deixarem de acreditar que existem possibilidades de
conseguir concretizar suas metas. Uma das saídas para concretização dessas metas e projetos
é através da educação.
Bonifácio (2014) afirma que as redes de parentesco, as formas de sociabilidade, as
relações intergeracionais e as dinâmicas de gênero têm um papel de muita importância na
elaboração e na realização dos projetos de vida das mulheres. Dessa forma, percebemos que
as mudanças que a mãe vivencia ou vivenciou em relação ao lugar que tem na família traz
consequências diretas no modo como suas filhas irão planejar seus projetos futuros.
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Agora começamos a perceber uma mulher quilombola movida pelas questões de
necessidades, desejos e se comprometendo em realizar as demandas individuais e
relacionadas ao grupo familiar. Percebemos que a mulher vem assumindo um protagonismo
se distanciando do que propõe Woortmann (1987: 87) como “modelo de grupo doméstico da
sociedade brasileira”.
Essa perspectiva vem mudando e é interessante destacar que durante algumas de
nossas conversas fica claro que certas perspectivas de mulheres em relação à inserção no
mercado de trabalho estão ligadas “a projetos de vida”. Na melhor das hipóteses elas estão
refletindo e aspirando por melhorias de vida para seus familiares. Cabe destacar que essa
noção de projeto de vida está ligada a uma perspectiva de futuro ou do que poderia tornar a
ser, ele é uma forma de negociar a realidade para se dedicar a desejos, interesses, objetivos
que passam a fazer parte da organização das relações dos indivíduos. Eles são elaborados
subjetivamente no intuito de obter determinados fins que são realizados através das vivências
pessoal, coletiva e de sua vida pessoal dentro de um contexto especifico. Sobre essa
perspectiva dialogamos com Velho (1987: 65):

O projeto é a antecipação no futuro dessas trajetórias 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. [...] O projeto e a memória associamse e articulam-se ao dar significado à vida e às ações dos indivíduos, em outros
termos, a própria identidades.

No entanto, esses projetos de vida estão ligados a uma noção de futuro que por motivo
de sua atividade pode vir a se concretizar ou poderão ser mudados dependo dos cálculos e do
planejamento das pessoas envolvidas no sentido ou um significado as ações elaboradas. Nesse
sentido, fazer com que o projeto concebido se concretizasse permite a essas mulheres um
significado importante para o momento que estão vivenciando e para sua própria existência.
De acordo com Barros (1997:142), a noção de indivíduo consciente de si e da realidade é
importante para a realização do projeto. Para formulação desse projeto pressupõe a
reconstrução da biografia - é o momento em que dentro das possibilidades pautadas pelo
presente e pelo significado dado à própria história, o indivíduo planeja suas ações.
Gilberto Velho (1987) diz que a noção de projeto que está ligada à problemática mais
abrangente entre o indivíduo e sociedade ela compreende-se no interior do domínio de
ideologias individualistas. Nessa direção salienta o antropólogo, que a possibilidade da
existência de projetos individuais vem junto ao modo como se administra a dúvida entre
fragmentação e totalização em meio a contextos socioculturais específicos. Daí esse
antropólogo afirmar que não existe um projeto individual propriamente puro, passando a
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problematizá-lo a partir da relação entre projetos individuais e os círculos sociais nos quais os
agentes se incluem ou participam. Mostra ainda o autor, para que o projeto exista, é
primordial comunicar-se através de uma linguagem dialógica que se preocupe com o outro,
pois, o projeto é meramente público e seu produto é cultural, uma vez que só faz sentido em
comunicação com seus contemporâneos. Portanto, concluímos que os projetos são dotados de
dinamicidade, podendo alterar-se, substituídos e transformam-se.
Durante as entrevistas realizadas percebemos como significa para as mulheres falar
das mudanças que foram vivenciadas ao longo de suas trajetórias de vida e de como elas
relatam os ganhos significativos ou até mesmo negativos de algumas fases de suas vidas,
sempre abordando sobre vivências familiares ou até mesmo situações que presenciaram ao
longo de toda sua trajetória de inserção no mundo do trabalho. Esses momentos perpassam
por fatos como: casamentos, nascimento de filhos, separações, desempregos e etc.. Nesses
momentos percebe-se o quanto esses se investem ou requerem escolhas e investimentos
desses indivíduos em trilhar por situações adversas que a vida lhes proporciona, sempre
falando sobre o lugar onde moravam onde estavam, períodos históricos, sobre a família e o
trabalho.
Constatamos também que algumas mulheres se destacam no desejo de independência
profissional a partir da aquisição de um negócio próprio, a partir do projeto de trabalhar por
conta própria ou em conjunto com seu esposo, seguir outra profissão. Algumas mulheres se
destacam por apresentar interesse em um projeto alternativo que nele também está inserido o
exercício da atividade de trabalho, e complementar a ele, visam valorizar o projeto do estudo
visa a conquista de melhores oportunidades de trabalho.
Eu sou uma ASG que me formei, que fui atrás que estudei e que futuramente quero
sair dessa profissão. Eu quero ir pra sala de aula. Eu pretendo fazer concurso para
professora quanto tiver concurso em Macaíba. Não quero fazer em outras cidades
como Parnamirim ou outras, eu só quero aqui mesmo (...) mas estou correndo atrás,
um dia eu chego lá. (Maria Livramento de Freitas – Entrevista realizada em 2014)
O que me interessa é fazer um curso ligado à gastronomia, a comida. Por que eu
gosto de cozinhar. Mim identifico com esse curso e quero um dia poder fazer ele.
(Alzenir Bernardo do Nascimento - Entrevista realizada em 2014)

Sendo assim, também há projetos formulados em maior parte pelas jovens, onde
algumas revelam o desejo de retomarem os estudos que foi abandonado pelo projeto de
trabalho e outras querem fazer o curso superior, concluir os estudos de nível fundamental ou
médio ou ingressar num curso técnico.
As mulheres ao se inserirem no mercado de trabalho, dentro ou fora da comunidade,
estão tomando decisões que podem ou não vir se tornar realidade, algumas demandam tempo,
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outras se realizam em curta duração ou poderão não se realizar. Observe como fala Marcela
Luiza Barbosa dos Santos, empregada doméstica, em entrevista realizada em maio do corrente
ano:
O que me levou a entrar no mercado foi ter uma renda, ajudar em casa, ter uma
profissão. A importância é que tenho meu dinheiro e pagar minhas contas no final
do mês [...] ter dinheiro pra pagar minhas continhas e cuidar das coisas de meu filho
e de minha casa. E hoje tá tudo dando certo (Marcela Luiza Barbosa dos Santos –
Entrevista realizada em 2014)

É importante ressaltar que a inserção da mulher no mercado de trabalho, em meio de
tantas dificuldades e negociações, é de muita importância e de grande significado, pois
embora elas estejam inseridas em profissões de baixo reconhecimento e serem consideradas
atividades dominantemente femininas e de menor prestígio; só o fato de estar trabalhando
garantem-nas motivação e satisfação para enfrentar a dureza de seu cotidiano, mas
especificamente, da rotina dupla de trabalho. Essas adversidades apresentadas e vivenciadas
no decorrer de suas experiências no mundo do trabalho ou na entrada desse mundo, fazem
com que elas não desistam, pelo contrário, elas resistem e negociam sua permanência nesse
mundo com seus familiares. A resistência é um dos principais mecanismos que elas utilizam
para tornaram reais seus projetos, pois elas têm intenção, propósito e desejo de reformulá-los.
A agência de poder conferida às mulheres auxilia na construção de projetos e colabora
para entender a questão da agência como forma de poder (caracterizada como a “forma de
poder” abrangendo questões relativas ao empoderamento do sujeito, à dominação de outros, e
à resistência) e a agencia quanto intenção e desejo (entendida como modo de perseguir
objetivos e de realizar projetos). Esses dois modos de percepção da agência nos levam a
compreender as dinâmicas sociais que surgem a partir da resistência adquirida e que vem
agregar valor às concepções de agência de poder feminino. Dessa forma, as mulheres
inseridas no mundo do trabalho passam ser mulheres empoderadas atuando nas decisões
políticas e dentro de suas casas, como também são sujeitos que perseguem seus objetivos,
lutam e resistem para alcançá-los.
Outro dado importante, é que aproximação da comunidade com políticos locais ou até
mesmo em níveis estaduais, observadas nas ocasiões das festas ou até mesmo em congressos
e debates que essas mulheres participam inclusive as militantes, promovem e também das
oportunidades de implementação de projetos coletivos, deixando um pouco de lado os
projetos individuais. É válido mostrar que elas estão vivenciando todo contexto de fluxo de
pessoas e de informação, essas mulheres quilombolas estão vivenciam num contexto bem
diversificado, podendo acessar inúmeras identidades. Com base nas diversas lutas que as
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cercam, tanto pelo lado familiar ou até mesmo pelo contexto social em que vivem, elas
querem conquistar sua independência, seja ela adquirida através da inserção no mundo do
trabalho ou como estudantes elas “objetivam ser bem-sucedidas nas profissões que pretendem
exercer, visando a realização de seus projetos de vida” (BONIFÁCIO, 2014: 151).
Para as mulheres, mais se referindo as empregadas domésticas e diaristas, elas
projetam que as filhas não reproduzam a mesma condição que vivenciaram. Para evitar a
reprodução da mesma posição social e de trabalho que algumas ocupam o recurso mais falado
por elas durante as entrevistas, utilizando os termos de Bourdieu (2007), é o capital escolar
(diplomas, educação formal, estudos). Esse capital é garantido pela vivência na instituição
escolar que possibilitaria às filhas não seguir os caminhos do serviço doméstico das suas
genitoras e como a consequência de “não terem outra opção de trabalho” (FRAGA, 2010:
140). Costumeiramente, elas recorrem ao próprio exemplo de vida para lembrarem as filhas
sobre os pontos negativos da ocupação e, assim, incentivá-las a prosseguirem os estudos.
Sendo assim, percebemos que em torno das trajetórias de vida e de trabalho das
mulheres marcam que ao longo do tempo elas foram passando de mulheres trabalhadoras
rurais ou simplesmente mulheres da zona rural a principais provedoras da família, atuando no
contexto urbano/rural. Na forma de pensar de Agier e Castro (1995:117) o horizonte em que
são pensados esses projetos são pensados e experimentados, tanto no ambiente de
socialização (quanto sair da pobreza, ascender socialmente) quanto a partir de representações
nascidas nas relações sociais verticais, vividas pelo membro da família, no trabalho ou fora
dele.
2.5 - Dinâmicas do trabalho: “Entre a casa e a rua”
DaMatta (1999) aborda que a realidade social brasileira pode ser pensada sobre dois
espaços: o espaço da “casa” e o da “rua”. A casa sendo o espaço do conhecido, do íntimo,
onde se observam as relações afetivas e as solidariedades. Já a rua representa o espaço de
fora, da concorrência, individualidade, onde o valor de cada um é medido por si só. Essa
comparação feita por DaMatta pode ser implementada para se pensar a comunidade de
Capoeiras para podermos melhor visualizar o processo de mobilidade das mulheres e também
de homens. Ou seja, “a casa” e “a rua” servem como demarcadores de universos sociais e
culturais opostos, espaço por onde se transita e delimita a categoria social de pertencimento
dos indivíduos. Para o nosso trabalho passaremos a interpretar, a “casa” como sendo a
comunidade estudada e a “rua” como os espaços que as mulheres transitam em seus empregos
e demais atividades (cidade).
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É importante destacar que Capoeira está inserida em dois contextos, o rural e o urbano, o
que lhe confere um caráter “rurbano”, muito bem apontado pela pesquisadora Maria José Caneiro

(1998), representado tanto pelo fluxo de jovens, quanto de mulheres casadas que moram na
comunidade, estudam ou trabalham fora. A migração surge para muitas mulheres de
Capoeiras, como objetivo principal de contribuir financeiramente com a renda familiar,
seguido por uma necessidade delas de autossustentação e melhoria de vida. Elas migram em
busca de novas formas de trabalho e para algumas como possibilidades de estudo (Fonseca,
1995). A atividade na qual ganham mais oportunidade é na “casa de família55”, atividade essa
que já viam sendo executadas por elas na zona rural, mas recebendo adaptações e
especificidades do estilo de vida urbano.
A vida assim das mulheres daqui da comunidade é um pouquinho assim, mais ou
menos diferente de muitas outras, porque antes algumas trabalhavam na agricultura,
mas hoje pouco elas trabalham na agricultura, trabalham mais de empregadas
domésticas, então aqui é o contrário, algumas mulheres vão trabalhar e os maridos é
quem tomam conta dos filhos. É porque emprego para mulher tem mais facilidade
do que para homens. (Maria Lídia Basílio dos Santos - Entrevista realizada em
2012)

A saída das mulheres do ambiente rural tem como objetivo principal ingressar no
mundo do trabalho, oportunidade de ter sua carteira assinada, garantir independência do
marido, além de permitir o contato com outras pessoas e transitar entre mundos sociais
distintos. Nesse caso, a ida para cidade se apresenta como uma resposta, muitas vezes, a um
momento de crise que vivenciam na comunidade, principalmente na família, no momento em
que as demandas financeiras que o grupo doméstico exige, não correspondem ao que a
instituição precisa para sobreviver. Pereira (2014) fala que a vida na cidade, principalmente
olhando pela ótica de ingresso no mundo do trabalho, remete a outro plano de relações em
bases monetárias, no qual o dinheiro é o elemento mediador.

As mulheres que saem para procurar trabalho fora são umas guerreiras, homem.
Elas deixam tudo de mão, deixam tudo que têm pra fazer em casa, roçado e vai a
busca de melhoria para família, como também para comunidade. Quando elas vão
as informações elas trazem. Elas ficam sempre no vai e vem toda a semana. (Geiza
dos Santos – Entrevista realizada em 2014).

55

De acordo com (BRITES, 2000) “Casa de família” é o termo largamente usado não só por domésticas, mas
por empregadores e pode até mesmo aparecer em documentos jurídicos que designa o lugar do trabalho da
servidora doméstica. A conotação marcante do adjetivo “de família”, parece opor-se àquilo que também
presume-se como lugar de trabalho dessas mulheres – ou seja, a casa de prostituição.
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As mulheres que trabalham na cidade estão em constantes trânsitos entre o rural e o
urbano, campo e cidade. Essa dinamicidade e mobilidade das mulheres entre os dois espaços
promovem as mais variadas relações sociais. Para Scott (2011) promove uma negociação de
fronteiras identitárias e a multiplicidade de inserções em contextos sociais muitos diferentes.
São fluxos humanos, materiais e simbólicos diversos que geram continuidades de
negociações.
Observamos que esse ir e vir entre o rural e o urbano tem forte relação com Hannerz
(1997) e Appadurai (1999) no sentido de que há uma abertura ou estreitamento de fronteiras,
onde as mulheres têm a oportunidade de sair e entrar na comunidade, e manter fortes relações
de contato com outras culturas, estabelecendo importantes intercâmbios culturais.

O processo de migração trouxe além de adaptações e reformulações dos saberes
tradicionais rurais para um novo estilo de vida e trabalho urbano estratégias de
resistência e sobrevivência. (MENDES, 2008: 56)

Provenientes do meio rural essas mulheres tiveram sempre em sua trajetória de vida o
trabalho agrícola e a convivência com pessoas de pouca escolaridade. Seus pais são
trabalhadores rurais e na maioria analfabetos ou com poucos anos de vida escolar, ou seja,
essas mulheres carregam em grande parte uma história ligada a terra e a falta de
oportunidades que recaem sobre a população das comunidades rurais, agora passando entrar
em contato com um mundo novo, de novos aprendizados. Como aponta Silva, Melo e
Apolinário (2010: 315) “a presença das mulheres na configuração destes espaços é
extremamente importante não apenas como estratégia de sobrevivência individual ou familiar,
mas também como elo que une os dois espaços (...). São elas quem define as nuances desta
configuração social”. Nota-se que as migrações são possíveis por conta de muitas estratégias
adotadas pela família.
O mesmo que acontece em Boa Vista, outra comunidade quilombola do RN, descrito
por Bonifácio (2014) ocorre em Capoeiras. As mulheres estão saindo de suas residências com
a necessidade primeira de sobrevivência, é o trabalho fora da comunidade que oportuniza a
construção de seus campos de possibilidades. Em seus deslocamentos, essas mulheres,
afastam-se temporariamente ou (algumas) definitivamente de seus familiares, por questões de
trabalho, casamento ou até por conta dos estudos, fazendo surgir novas configurações
socioeconômicas, acompanhadas de aumento do capital cultural ligado e o contar com novos
estilos de vida.
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As migrações femininas para a cidade próximas operam como um processo de
autonomização que desafia os mecanismos de controles tradicionais masculinos do
campo. Sendo assim, aparecem novas configurações de relações de gênero num
mundo que é, ao mesmo tempo, da cidade e do campo. (SCOTT, 2011: 61)

Além de permitir novas configurações de gênero, o processo de migração dessas
mulheres para a cidade é carregado de reformulações de saberes tradicionais rural para se
adaptar a um estilo de vida urbano. Esses novos saberes são interconectados com os saberes
tradicionais, mas mesmo assim permanecem o seu reconhecimento e valorização das suas
raízes e pertencimento ao seu local de origem, a comunidade de origem. Viver na cidade não
significa que necessariamente, essas mulheres irão abandonar permanentemente o lugar de
origem, nem romper com os vínculos materiais e simbólicos de referência.

Na cidade você faz um novo ciclo de amizades, conhecem novas pessoas, você vê
coisas que você não via sem ficar nesse mundinho sem olhar para os lados. Lá você
acaba tendo novas experiências. Você ver coisas que por aqui você não veria. Aqui
você vive fechado naquele mundinho sem olhar para os lados. Creio que elas saem
pensando assim: Vou sair daqui com essa visão de mundo e voltar com outra
totalmente diferente, mas sem esquecer-se das origens (Liliane Moura – Entrevista
realizada em 2014).

Do mesmo modo visualizado por Pereira (2014) quando realizou seu estudo
etnográfico em Belterra, na Amazônia, essas mulheres quilombolas “querem viver na cidade
sem ter que abandonar sua identidade sociocultural, mesmo reconhecendo que a sua vida
agora se faça sob novas bases” (PEREIRA, 2014: 16) com contexto translocal é capaz de
viver entre os dois mundos onde os laços não se quebram.
Nessa linha de raciocínio tem percebido os fluxos, as itinerâncias e os trânsitos entre
os dois espaços antes apresentados. As mulheres têm demonstrado uma grande capacidade de
exercer atividades nos dois espaços; no público (rua) e do privado (casa) enveredando para
além do cuidado com os filhos e da casa, agora passando a frequentar espaços de diálogo
político, instituições de ensino e o trabalho fora de casa. Esse novo contexto apresentado
passar a ser muito valorizado entre as mulheres, passando a ser reconhecido por uma espécie
de luta, do poder e saber “se virar”, como também uma busca de autonomia e
empoderamento. Esses fluxos são realizados em alguns dias de semanas, semanalmente ou
então mensalmente dependo do trabalho que elas realizam na cidade ou se essas atividades
serão duradouras.
Acompanhando a abordagem de Durham (1984) entendemos que a migração ruralurbana também pode ser vista como um fenômeno que evidencia uma mudança sociocultural
que acaba transformando os padrões de comportamento vigentes nas comunidades. Esses
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padrões se configuram como uma forma particular de ajustamento diante de um contexto
geográfico-sociocultural determinado que precise ser substituído por outros que surgem entre
os grupos que migram e permite que eles se adaptem satisfatoriamente às condições urbanas
de vida e busque beneficiar-se das melhores condições de vida oferecidas nos centros
urbanos. No contato com o ambiente urbano, as pessoas acabam vivenciando processos de
transformações nos seus sistemas de ações, conhecimentos e valores. Como bem demonstra
Mendes (2008), no processo de saída dessas mulheres se observam várias adaptações e
reformulações dos saberes tradicionais rurais para entrada de um novo estilo de vida e
trabalho no contexto urbano, onde desenvolveram estratégias de sobrevivência e resistência.
Notamos que a comunidade vem recebendo muitas influências da globalização, que se
configura como um fator muito importante na construção identitária dessas mulheres, não se
constituindo só pelo trânsito entre o rural e o urbano, mas também por Capoeiras ter acesso a
meios de comunicação como: a televisão, o telefone e a internet que facilita até mesmo o
contato com mais rapidez entre os dois espaços. Nessa perspectiva, os efeitos dos “fluxos” de
cultura (HANNERZ, 1997) vêm se afrouxando e as fronteiras antes tidas como nítidas,
definidas, impostas e rígidas, tornam-se cada vez mais fluidas, pois à medida que a cultura se
move por entre as correntes mais específicas, como é o caso, dos fluxos migratórios, de
mercadorias e das mídias ou entre caso, a combinações entre eles ou 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.
Levando em consideração o que coloca Bonifácio (2014), o que temos, então, é o
novo contrapondo-se ao antigo e o resultado dessa mobilidade e dos fluxos, são os agentes
transitando para a “rua” cada vez mais a cada geração, visando ampliar seu 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. Nesse contexto global essas
mulheres compartilham histórias, experiências e aprendizagens adquiridas fora de casa e
quando chegam a comunidade com as interações que estabeleceram “na rua” (ambiente da
cidade), esse aprendizado trazido além da fronteira da comunidade, produz novos valores e
novos hábitos. Assim, estabelecem fluxos de ideias que fazem aos poucos a diferença no
cotidiano local, promovendo mudança, social e cultural no espaço do quilombo. Como aponta
Silva e Menezes (2010), além da busca por trabalho, a ida para a cidade também se configura
pela busca a bens e serviços (bancos, escola, posto médico, hospitais e outras instituições
públicas ou privadas).
Nesse contexto de idas e vindas, as fronteiras vão se abrindo e as relações que os
habitantes de Capoeiras, sejam homens ou mulheres, vem vivenciando provocam novas
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demandas que terminam influenciando alguns indivíduos com a saída da “casa”, fazendo com
que eles procurem o caminho da “rua”. Silva, Melo e Apolinário (2010) demonstram que esse
trânsito de pessoas também é acompanhado por um transito de mercadorias, tanto do rural
para urbano, quanto do urbano para o rural, circulam-se eletrodomésticos, automóveis,
brinquedos, alimentos, presentes e etc.
Observamos também que alguns homens estão inseridos em algumas atividades em
Natal ou em outras cidades desenvolvendo atividades como de jardinagem, motoristas, ou
mais recentemente trabalhando nas fábricas do Centro Industrial Avançado em Macaíba. Na
comunidade de Capoeiras são as mulheres que vem ocupando papel de destaque com a sua
inserção no mercado de trabalho e desenvolvendo atividades nas cidades como: Natal,
Macaíba, Parnamirim, Bom Jesus ou até mesmo em outros estados.
No andar da pesquisa, verificamos que o processo de saída do campo para a cidade é
visto como alternativa para aliviar as tensões econômico-sociais. Através das falas de algumas
de nossas interlocutoras podemos ver que elas saem para trabalhar na cidade “para melhorar
de vida”, tendo em vista que “a vida na comunidade com a renda da agricultura é muito
difícil”. Nesses trechos ficam evidente as dificuldades enfrentadas na vida rural como: “falta
de conforto”, “rendimento insuficiente”, sendo confrontado como o: “ganhar mais”, “viver
com mais conforto” oferecidos pelo trabalho realizado na cidade. A melhoria de condições de
vida, através do trabalho é decorrente dessa quebra de isolamento entre o rural e o urbano que
faz com que essas mulheres passem a criar novas necessidades que resultam da melhoria no
seu padrão de vida e de consumo. Por outro lado, é imprescindível enfatizar que a saída de
mulheres da comunidade também aparece como uma solução diante de alguns conflitos na
família, desorganização do grupo doméstico ocasionada por mortes dos chefes de famílias ou
por abandonos dos lares por parte dos maridos, assunto que retomaremos no tópico sobre a
chefia feminina, que será abordado mais adiante.
Aqui observamos o ambiente da cidade como lugar onde as relações de distancias e
curtas distâncias coexistem e permitem as interações que se combinam através da relação de
pessoas. Devendo considerar que nos termos de Wirth (1987 [1938]: 106) “(...) a cidade é
uma fixação relativamente grande, densa e permanente de indivíduos heterogêneos.”
Seguindo ainda Appadurai (1999), na sua análise de uma economia cultural global
disjuntiva e seu estudo relacional sobre os tipos de fluxos, seguimos os etnopanoramas que
dizem respeito ao fluxo de pessoas (aqui tomamos os trabalhadores da comunidade) para se
pensar quais estratégias de interação que as mulheres estão promovendo nas cidades e
verificarmos como a vida na cidade influencia na vida cotidiana do grupo.
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Redes que se formam e se atualizam, ademais, não somente pela circulação de
pessoas, mas de bens materiais (dinheiro, presentes, encomendas) e imateriais
(informações, notícias, fofocas), levados, trazidos, enviados e recebidos.
(NOGUEIRA, 2013: 245)

O contato com a cidade, além de permitir uma abertura ao acesso a informações, bens,
oportunidades de lazer, serviços em instituições públicas e privadas, é um dos meios que
contribui para o estabelecimento de contato com outras pessoas, como também permite um
estabelecimento de uma rede de relações que de acordo com Park (1987 [1916]: 70) “que
tende a se segregar não apenas de acordo com interesse, mas de acordo com seus gostos e
seus temperamentos”. As conexões que as mulheres estabelecem e as redes de solidariedades
que se formam ao longo de suas vidas irão influenciar nas mudanças de seus comportamentos.
Na cidade, essas mulheres solidificam suas redes de amizades que foram construídas
sob a aquisição de certo domínio do espaço geográfico, fatores que as tornam mais seguras e
autônomas. Elas além de estabelecerem novos laços de amizade, também encontram com
pessoas da comunidade, do ciclo familiar (aqueles que se casaram e moram fora da
comunidade) ou com as jovens solteiras que trabalham.
As saídas e conversas com as amigas que atuam na mesma atividade de trabalho ou até
com pessoas que exercem atividades diferentes constituem espaços de sociabilidades onde
ocorrem trocas de informações e experiências de vida e de experiências do próprio trabalho
que exercem. Esses espaços de sociabilidades são locais onde se discutem direitos, rotinas
diárias, experiências afetivas e amorosas, fatos que ocorrem no mundo ou até mesmo fofocas
sobre o comportamento dos seus patrões e experiências para tornarem seus trabalhos mais
rápidos e eficientes ou até mesmo buscar estratégias para saídas para festinhas e passeios
noturnos com os amigos.
A pessoa que sai da comunidade precisa estabelecer laços com pessoas que antes
foram para esses centros urbanos. Estas redes de relações devem se dá principalmente com
pessoas do núcleo familiar, podendo receber ajudas secundárias das relações de parentesco,
vizinhança ou amizade quando os membros da família não podem dar ajuda. Deve ser
enfatizado que os lugares para onde vão essas mulheres na busca de trabalho são aqueles que
fazem parte de experiências passadas através de informações, notícias de outras mulheres da
comunidade.
Devemos destacar que a ida a cidade alarga o horizonte geográfico da comunidade,
ocorrendo o enriquecimento de experiências e da personalidade das mulheres provocando
mudanças. As pessoas que estão indo quando voltam ao local de origem contam suas
experiências, desafios, medos e descrevem os lugares onde estiveram. Enquanto estão fora,
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suas relações com a comunidade são facilitadas pela utilização de aplicativos fornecidos pela
internet: Facebook, Instagram, Skype, Whatsapp que dão acesso aos que ficam sobre a rotina
diária dessas pessoas. Estas redes sociais possibilitam o acesso às informações sobre a
comunidade, permitindo uma ligação próxima do indivíduo que saiu com o grupo de origem
ou familiar.

Com essas coisas de internet fica mais fácil a comunicação com as pessoas que
trabalham fora com os seus filhos e filhas que aqui ficam ou até mesmo com
familiares distantes. Hoje aqui podemos ter notícias das pessoas que estão fora de
Capoeiras (Marlete Luiz dos Santos – Entrevista realizada em 2015)

Essas novas tecnologias aproximam quem está distante da comunidade e não deixam
isolados aqueles que ficaram no quilombo. As notícias vão e vem com uma rapidez que antes
não era possível. Nesse contexto, o papel da internet e da telefonia auxiliam na quebra de
barreiras entre o campo e a cidade, fazendo a comunidade ter grandes ganhos com as trocas
de informações.
Há também o retorno à comunidade para as casas maternas ou de outros familiares.
Nessa ótica, são estabelecidos vínculos de solidariedade para o retorno, inclusive para aqueles
que querem visitar seus familiares, nas férias, nas folgas e nas principais festas da
comunidade. Como em Pereira (2014), no decorrer de nosso trabalho ouvimos alguns relatos
que nos revelam que o fato de que viver na cidade não apaga a vida passada dessas mulheres,
pois sempre surgiam em nossas conversas várias referências da vivência anterior que eram
reafirmados e praticados através dos seus deslocamentos semanais entre o campo/cidade.
No entanto, essa apropriação do “mundo dos homens” (público) que essas mulheres
vêm tomando, não só do mundo do trabalho, mas no acesso das novas informações, por meio
da educação (estudos), promovem certo afastamento do ambiente da casa, dando-lhes uma
independência, mesmo que muitas partam em busca do sustento ou para estudar na cidade.
Em Capoeiras são as mulheres que mais migram em busca de trabalho e estudos. Essas
mulheres paulatinamente vivenciam um contexto de mudanças. Assim esse processo de
migração feminino é fruto de uma “estratégia familiar de reprodução social” (SILVA;
MENEZES, 2010: 282) que se articula entre os papeis no trabalho de homens e mulheres.
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2.6 - As empregadas domésticas56
O trabalho doméstico57, como outras formas de trabalho podem ser concebidas a partir
do processo acentuado de exploração da força de trabalho humano, tornando-se desgastante,
sendo que a necessidade de venda da força de trabalho majoritariamente obriga esses
trabalhadores a desenvolverem tarefas domésticas que perpassam a execução de atividades
tradicionais. Associa-se a este elemento, o contexto histórico-social deste grupo de
trabalhadores onde determinadas funções ainda se caracterizam pelo mecanismo servil.
De acordo com Bernadino-Costa (2012), o trabalho doméstico é um trabalho que exige
interação com os outros, atenção e comunicação, ou seja, ele é fortemente associado ao afeto.
Além de ter “característica feminina” (BRUSCHINI; LOMBARDI, 2000: 69) é bastante
desvalorizado tanto pelos governantes como pela sociedade em geral.

A natureza feminina do emprego doméstico não é de surpreender. Em nossa
sociedade os afazeres domésticos são tidos como responsabilidade da mulher,
qualquer que seja a situação social, sua posição na família, e trabalhe ela ou não
fora do lar. Quando esses afazeres são realizados pela dona de casa, no âmbito da
família, eles não são considerados como trabalho e são computados pelas
estatísticas como inatividade econômica. Entretanto, quando as mesmas atividades
são realizadas por uma pessoa contratada para esse fim, mediante remuneração em
bens ou espécie, elas passam a ser computadas como trabalho sob o rótulo de
emprego ou serviço doméstico. (BRUSCHINI; LOMBARDI, 2000: 70)

O trecho apresentado acima demonstra o caráter feminino da profissão como algo que
já vem naturalizado desde seu lar, mas caracterizado por não ser remunerado, ele não é
considerado como trabalho. E quando ocorre exteriormente às suas residências ele passa a ser
caracterizado como emprego ou serviço doméstico. Nesse contexto, a força de trabalho é
recrutada entre as mulheres que geralmente provem das camadas mais pobres, são negras e
com pouca escolaridade, “características sobrepostas por fortes marcas de racialização”
(BRITES, 2013: 429).
Pesquisas enfatizam que as mulheres inseridas nessas atividades são pobres, menos
escolarizadas e o espaço do trabalho doméstico remunerado consiste num espaço de
desigualdade de gênero, classe e etnia. Por outro lado, como enfatiza muito bem Bruschini e
Lombardi, (2000), o trabalho realizado pelas empregadas domésticas torna-se diferente
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Estamos concebendo a empregada doméstica como aquela que realiza profissionalmente tarefas reprodutivas
remuneradas em apenas uma residência, como aponta Fraga (2010).
57
De acordo com Guimarães (2008; 882) “O trabalho doméstico está, no entanto, entre as ocupações mais
precárias, com níveis de remuneração muito baixos, com más condições de trabalho e altos riscos à saúde e à
integridade física das trabalhadoras. Além disso, não somente no Brasil, mas na maioria dos países, os direitos
das trabalhadoras domésticas”.
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daquele exercido pelos outros trabalhadores, por não gerar uma relação capital-trabalho e não
gerar lucro para a família para as quais estas trabalhadoras prestam serviços. Ou seja:

Diferentemente de uma fábrica, no trabalho doméstico nenhum bem é produzido
para o mercado. O bem produzido por esse trabalho não é consumido em troca de
dinheiro; seu valor reside não na capacidade de ser trocado. Seus produtos são
caracterizados pelo valor de uso, tendo por objetivo servir às necessidades básicas e
imediatas dos seus produtores, garantindo, assim, a reprodução da força de trabalho.
Assim, varrer, cozinhar, limpar o banheiro, dar banho na criança são atividades
vistas como não produtoras de bens. Portanto, quando o trabalho doméstico entra no
mercado de trabalho, permanece como um trabalho simples e reprodutivo, não
sendo percebido como integrante da cadeia produtiva. (BERNARDINO-COSTA,
2012: 455)

De acordo com Bernardino-Costa (2012), o fato de o trabalho doméstico ser uma
atividade considerada simples e “relacionada ao sexo feminino” (BRITES, 2013) a empregada
doméstica é tomada pelo capital sem receber determinado conhecimento social e sem receber
uma significativa recompensa monetária. A classificação deste trabalho como desvalorizado
está ligado “à sua representação no sistema-mundo moderno/colonial como um trabalho
racializado, feminizado, simples e reprodutivo” (BERNARDINHO-COSTA, 2012: 456).
Brites (2003) relata que o serviço doméstico não pode ser considerado exatamente
uma ocupação preferida diante das escolhas profissionais das trabalhadoras. Nota-se quando
outras opções de entrada no mercado de trabalho se mostram difíceis, o serviço doméstico
aparece como oportunidade de trabalho com possibilidades inexistentes no mercado de
trabalho formal.

Eu saí pra trabalhar como doméstica por conta da necessidade. Era a única opção
que eu tinha para trabalhar, era como empregada doméstica. O pai da gente que
trabalhava na agricultura não tinha condições de dar uma roupa melhor, um calçado,
coisas desse tipo. Agente queria ir para um canto assim e ter uma roupa melhor.
Trabalhar como empregada doméstica era a saída. (Francisca Bernardo do
Nascimento – Entrevista realizada em 2014)

Além dessa facilidade de conseguir trabalho como empregada doméstica, nossas
interlocutoras também apontam algumas vantagens em relação a esse tipo de trabalho. Dentre
as quais: elas têm oportunidade de negociar adiantamento salarial, faltas, horários e às vezes
algumas ajudas foram apontadas como “o que vale a pena” no trabalho doméstico. Outra
característica importante do trabalho é que ele requer mulheres que aceitem longas horas de
trabalho, afastamento de suas famílias e ainda que estabeleçam relações com as crianças e
com os patrões.
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De acordo com Brites (2013: 438), é possível classificar três tipos de trabalhadoras
domésticas: A mensalista residente (que mora no lugar de trabalho); a mensalista externa (que
trabalha para uma família, recebe por mês, mas não reside na casa dos patrões); e a diarista
(que recebe o pagamento por dias trabalhados, podendo prestar serviços para mais de um
empregador). Devemos destacar que na comunidade de Capoeiras predominam as
empregadas mensalistas residentes e as diaristas.
Brites (2014) afirma que no ano 2013, houve um grande ganho para a categoria das
empregadas domésticas com a votação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) das
empregadas domésticas. Esta emenda alterou profundamente os direitos previstos na CLT
(Consolidação das Leis do Trabalho). Mudaram-se aspectos como a duração da jornada de
trabalho das empregadas para 44 horas, pagamento de adicional noturno, hora extra, seguro
desemprego e fundo de garantia por tempo de serviço. Por outro lado, podemos destacar que a
PEC das domésticas não é meramente a conquista só de um seguimento, mas sim esforço de
uma classe trabalhadora. Sobre esse aspecto, observa-se que diante do aparente imobilismo
que a profissão é representada, está ocorrendo maior acesso a direitos trabalhistas e sociais, e
uma maior profissionalização do trabalho doméstico. Esses aspectos também foram
verificados no decorrer da pesquisa, embora não seja foco desse trabalho falar com
profundidade sobre esses ganhos trabalhistas.
Segundo as mulheres pesquisadas, a profissão exige uma relação de cumplicidade,
onde o prestador de serviço na maioria das vezes está inserido nas casas dos patrões, recebem
salário mensal, comem e residem nas casas ondem prestam serviços. Como os patrões não
estão presentes cotidianamente em suas vidas, acaba existindo uma relação de confiança, no
qual por estar diariamente com seus empregadores acabam sabendo de muitas coisas da vida
pessoal deles. Esta situação exige uma relação ética e sigilosa no seu ambiente de trabalho.

Elas transitam em mundos bastante diferentes – aquele de seu cotidiano doméstico e
o de seus patrões. Diariamente entram nos lares da classe média e alta e, pela
natureza do trabalho que executam, acabam conhecendo os detalhes mais íntimos
dessas famílias. Passam os dias inteiros de trabalho assistindo, convivendo e
participando de um mundo onde os valores e a organização doméstica é diferente
daqueles de onde elas provêm. Em suma, os empregados, sobretudo aqueles que
trabalham no mundo doméstico, conhecem o modo de vida dos patrões. (BRITES,
2003: 69)

Portanto, aqui salientamos quem estaria tendo grande chance de passar por dois
mundos, através do trânsito entre as práticas e os valores que vivenciavam entre seu universo
cultural e o das casas de seus patrões. Observa-se que as empregadas domésticas se tornam
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capazes de decifrar códigos diferentes das relações de trabalho, da organização familiar, de
concepções de organização e limpeza nesses dois mundos apresentados.
Ferreira (2010) discorre que o apego é uma marca bem recorrente nas relações de
trabalho no âmbito doméstico, tanto no que tange as trabalhadoras como por parte das patroas.
A relação de amizade entre as famílias trabalhadoras e empregadoras se fortalecendo na
própria ideia das domésticas que são “quase da família”. Sobre esse contexto de relação
algumas interlocutoras comentaram que essa “proximidade” com o universo dos patrões
fornece subsídios que ajudam a negociar a chegada mais tarde ao trabalho, sair mais cedo, ter
uma jornada mais flexível, sair para fazer compras, estudar e etc.
Devemos pontuar que o trabalho doméstico e a migração são fenômenos que andam
sempre juntos. A migração ocorre em decorrência de mudanças nos critérios de avaliação do
trabalho, justificado pela necessidade que se contempla através do dinheiro e pela necessidade
do ganho mais que suficiente para suprir todas as demandas que a família exige. Partindo
desse ponto e acompanhando a perspectiva de Brites (2014), o trabalho doméstico, mesmo
sendo uma atividade que é desprestigiada, acaba tornando-se uma porta de entrada para
participar da sociedade de consumo. No caso da comunidade estudada, verifica-se que as
trabalhadoras domésticas estão em constante fluxo entre a comunidade e os centros urbanos e
figuram como os principais agentes no processo migratório, com trânsitos diários,
semanalmente ou quinzenalmente. Concordando com Durham (1984:151), “sua permanência
na cidade se dá em condições que a colocam à margem de ocupações propriamente urbanas
ou industriais, mantendo uma dependência pessoal que a vincula aos seus patrões em termos
de gratidão”.
O trabalho doméstico também acaba se tornando uma alternativa para o ingresso de
muitas jovens da comunidade por se tratar de uma oportunidade que oferece moradia e
alimentação para elas. Essa atividade para Bruschini e Lombardi (2000) torna-se uma medida
provisória para algumas jovens procurarem outras atividades remuneradas que dispõe de
maior liberdade de horário e maior prestígio social.
Brites (2013: 431) ainda enfatiza que o aumento do emprego doméstico coincide com
o aumento do número de mulheres que vêm exercendo atividades como profissionais liberais
e da área administrativa e que têm mais possibilidades de comprar trabalho doméstico de
mulheres das classes menos favorecidas. A empregada doméstica, com seu trabalho “liberta
os pais e filhos (patrões) para promoverem um projeto familiar típico da classe média”
(BRITES 2007: 97).
Um caso interessante a ser tratado é a questão do afeto existente entre as empregas e as
crianças. Brites (2007) fala que a intensidade de contato entre crianças e suas empregadas
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criam situações de vínculo que ultrapassa a questão profissional. Assim, algumas têm relação
com essas crianças como se fosse parte de sua família. Essas crianças são muitas vezes, o
motivo para uma empregada aguentar um trabalho que não estão gostando. Nessa relação
empregada x crianças elas têm diálogos, ouvem suas histórias e estão sempre presenciando a
rotinas delas. Há uma intimidade cotidiana, onde as empregadas assumem o papel na
transmissão de alguns conhecimentos. “Como nas suas próprias casas, as empregadas
transmitem para as crianças um conhecimento experimentado no cotidiano” (BRITES 2007:
99).
O trabalho doméstico que inclui as empregadas domésticas e diaristas é a atividade
que emprega o maior número de mulheres em Capoeiras. Ele acaba envolvendo muitas vezes
gerações de famílias inteiras. Dentre as mulheres envolvidas nessas atividades encontramos
mulheres da faixa etária entre 19 a 57 anos. Na comunidade de Capoeiras as mulheres casadas
são as principais trabalhadoras. Segundo algumas entrevistadas a não exigência de
escolaridade para trabalhar como empregada doméstica e o fato que na casa dos
empregadores sempre têm um local para dormida é que impulsiona essas mulheres a procura
por esse trabalho. Em concordância com Bastos (2012: 154), “o trabalho como doméstica
acaba se tornando a alternativa viável para ter acesso aos bens que a cidade oferece”, por isso,
muitas delas saem de casa e enveredam por essa profissão.
A inserção no trabalho doméstico é fruto de uma rede de trabalho feminino que vem
desde o período inicial da saída das mulheres para trabalhar fora da comunidade. A
empregada doméstica que conhece ou é apresentada há algum amigo ou amiga de seu patrão
pode trazer ou indicar alguém de sua comunidade para o trabalho doméstico. Assim, acaba
trazendo a informação para aquelas mulheres da comunidade que estiverem disponíveis ou
com vontade de trabalhar. Devemos destacar que geralmente quem se insere nessa rede de
informações sobre lugares para o trabalho são mulheres do ciclo familiar (mãe, filha, primas)
ou amigas próximas. Através das entrevistas em Capoeiras ficamos sabendo que antes havia
uma rotatividade na profissão até chegar ao cargo de doméstica ou diaristas. As mulheres que
iniciavam o trabalho na infância entre os 11, 12 ou 13 anos, começavam como babás e à
medida que entravam na adolescência ou na fase adulta ao ganhar experiência e a confiança
dos patrões, passavam a ser domésticas se encarregando dos cuidados com a casa (cozinhar,
lavar, passar, limpar etc.).
Fraga (2010) diz algo que se assemelha ao que observamos nas falas de algumas
mulheres durante nosso campo. O citado autor fala; quando uma trabalhadora doméstica deixa
de ser empregada para ocupar a função de diarista, há vários condicionamentos sociais que as
influenciariam e as levam a tomar essa decisão, tais como: o tempo de exercício da profissão,
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quanto mais experiente, maior possibilidade de aumentar a rede de contatos e permitir um
número expressivo de diárias; a existência de filhos pequenos, pois, a diarista em apenas
alguns dias da semana pode ser mais bem articulada ao cuidado deles; situação conjugal, já
que uma mulher casada tem mais tempo de se ocupar em permanecer entre o cuidado com o
lar e com a atividade.
As relações de trabalho da diarista são mais independentes em comparação com as da
empregada domésticas em três aspectos: número de dias que trabalha, horário e necessidade
do vínculo.
Quanto ao primeiro aspecto, embora haja um dia ou alguns dias da semana
reservados para cada residência na qual o serviço é prestado, é muito comum uma
negociação de ambas as partes que acaba, em muitas circunstâncias, configurando
uma realocação de diárias. É como se a relação fosse regulada por um contrato que
se esgota sempre que o trabalho e o pagamento são realizados, precisando ser
renovado a cada novo serviço. Além disso, há uma independência maior em relação
ao número de horas trabalhadas, pois, na maioria dos casos, a diarista não tem um
horário fixado rigidamente e tampouco está à disposição por tempo indeterminado,
duas situações que ocorrem frequentemente com a empregada. E a terceira posição
seria ocupada pela diarista, que presta um serviço com limites temporais mais
definidos. Ela mais claramente do que a outra introduz uma noção de tempo de
trabalho determinado, apenas o necessário para realizar a atividade que lhe foi
direcionada. E, para finalizar, as relações de trabalho da diarista são mais
independentes quanto à necessidade do vínculo, no sentido de que em vista da maior
quantidade de empregadores, o peso de cada um deles para a renda mensal da
trabalhadora é menor. De forma que há uma maior liberdade para deixar alguma
residência que não lhe agrade e encontrar outra para ocupar o seu lugar. O oposto
disso é a mensalista residente, pois de um único vínculo depende seu trabalho e
moradia. Abrir mão dele afetaria nessas duas dimensões. (FRAGA, 2010: 130-131)

Há nas relações de trabalho da diarista maior controle e delimitação de tempo,
atividades realizadas e pagamento. Como vimos no ponto anterior, configura-se uma
definição maior do tempo de trabalho, mas ela não tem horários fixos e rígidos, elas fazem
seu tempo a partir das tarefas e de acordo com suas necessidades para o dia. Elas sabem
quanto e quando será obtido seu dinheiro. Em seus serviços prestados não há descontos e nem
atrasos, seu dinheiro é recebido no final do dia. No final, seu rendimento mensal pode ser
menos controlado “pois se torna mais suscetível às variações e aos rearranjos que as diárias
podem sofrer ao longo das semanas. Sendo assim, o pagamento, por um lado é mais
delimitado e, por outro, não” (FRAGA, 2010: 132).
A atividade como diarista é uma inovação que se concretiza na realidade dos grandes
centros urbanos. É crescente o número de trabalhadoras domésticas na condição de diaristas.
Como aponta Fraga (2013), as chamadas “faxineiras” podem exercer atividades
especializadas, como limpadoras, passadeiras, cozinheiras e congeladeiras. Mas há também a
diarista polivalente que realiza um conjunto de tarefas em um único dia.
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Enquanto há uma definição imposta na lei que define o empregado doméstico como
“aquele que presta serviços de natureza continua e de finalidade não lucrativa a pessoa ou a
família no âmbito residencial destas”, as atividades exercidas pelas diaristas não possuem
definição legal, sendo o grupo colocado diante de uma maior fragilidade.
Um caso importante que acontece na comunidade é que algumas das entrevistadas
relataram que após casarem-se ficaram na função de diaristas, trabalhando nas casas de seus
antigos patrões e dos seus familiares. Esse caso aconteceu com uma de nossas entrevistadas a
Senhora Eliêuda Felipe dos Santos, 41 anos que saiu de casa aos 13 anos para ser babá e hoje
atua como diarista na cidade do Natal, exercendo atividade em diversas residências.

Eu saí daqui era adolescente, estava com 13 anos, nessa época minha mãe falou com
uma mulher, para arranjar uma casa pra gente ir trabalhar. Meu pai não deixava a
gente sair para trabalhar, mas quando minha mãe conseguiu nosso emprego, ela teve
que contar, pois estava tudo justo para a gente ir. Saiu daqui eu e minha irmã. Nessa
época eu fui ser babá (...) aí fui trabalhar e passei muito tempo. Sai de babá pra
empregada doméstica e só sai de lá quando fui casar, mas continuo fazendo faxina lá
até hoje. Ela é como se fosse uma mãe pra mim. (Eliêuda Felipe dos Santos –
Entrevista realizada em 2012)

Outro dado interessante, as mulheres que exercem a função de diarista não trabalham
com carteira assinada e quando estão em casa também ajudam seus esposos na agricultura,
coisa que não acontece com a maior parte das empregadas domésticas, devido seu tempo de
afastamento da comunidade. Algumas mulheres afirmam que o trabalho como diarista tem
mais vantagem que a profissão de empregada mensalista. Essas profissionais diaristas alegam
que desenvolvendo essa atividade elas têm mais tempo de dedicação nas obrigações
familiares e as atividades do lar.
Guimarães (2008) aborda que as diaristas trabalham intensamente no seu dia de
serviço, mas apenas uma fração delas consegue ocupar-se durante todos os dias das semanas
do mês, o que resulta em remuneração ainda mais insuficiente, pois à medida que trabalham
mais, são melhores remuneradas. Na comunidade encontramos mulheres que exercem
atividades durante dois ou três dias semanais.
Observamos na análise dos dados que o contrato como diarista apresenta uma relação
mais moderna, racional e capitalista, indo de encontro com o que aborda Brites (2013). Na
medida em que as mulheres estão inseridas nessa profissão ganham mais, têm mais
oportunidades de autonomia em relação a vínculos afetivos com seus patrões e mais
possibilidades de monitoramento das horas trabalhadas. Outro fator que merece destaque é
que as mulheres diaristas valorizam as possibilidades de consumo, sendo importante no seu
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dia a dia presar por uma maior autonomia e seletividade nas suas relações de trabalho,
permitindo até recusas de propostas de trabalho e sobre diversos aspectos que considerem
abusivos na relação com as pessoas que contratam seus serviços.
A rotina de trabalho das empregadas domésticas é bastante cansativa e ocupa a maior
parte do período do dia e da noite. As tarefas vão desde lavar roupa, cuidar da alimentação
(café, almoço, jantar), engomar, limpar móveis e banheiros. Algumas falam que não deram
continuidade aos estudos por conta dessa rotina cansativa.

Eu tentei estudar mais o tempo que tinha era à noite e eu vivia cansada da rotina de
trabalhar o dia todo aí não deu pra continuar a estudar por conta do cansaço da
rotina e da escola que era longe de casa e eu achava muito perigoso sair de casa à
noite. Pra estudar e trabalhar tem que ter muita força de vontade. Mas se eu tivesse
na comunidade teria terminado meus estudos. (Nadir Costa de Souza – Entrevista
realizada em 2014)

Embora algumas alegam cansaço e não dedicação aos estudos, outras com a renda
que ganham no exercício da atividade, conseguem pagar uma faculdade para concluir o
Ensino Superior, fazer um Curso Técnico e assim conseguir mudar de ocupação. Temos na
comunidade dois exemplos: Avanice de Moura Barbosa que hoje é professora concursada da
prefeitura municipal de Macaíba e Marcela Luiza Barbosa dos Santos que é empregada
doméstica, mas faz curso técnico de enfermagem e socorrista. Nesse caso a relação
clientelista entre patrões e empregadas pode ser útil como instrumento de superação para as
dificuldades que são encaradas no período inicial dessa qualificação.
Outro fator importante da profissão de domésticas são os “laços de afetividade” 58 que
algumas demonstram pelos seus patrões e pessoas do ciclo familiares das residências que
trabalham; algumas entrevistadas falaram que estavam no local desde criança e que
consideram seus empregadores, como seus familiares ou como pessoas para os quais elas têm
uma enorme consideração. Há casos de pessoas que acabam fazendo “faxina” na casa dos
filhos dos patrões por estes as considerarem pessoas de confiança, justamente por essa relação
de tempo de atividade na casa de seus pais. Há casos de pessoas que criaram seus filhos na
residência de seus patrões, disfrutando de estudos em bons colégios e do modo de vida dos
empregadores.
O que temos observado no decorrer da pesquisa é que existem outras formas de
trabalho remunerado na comunidade, mas a ocupação feminina mais efetiva é o serviço
58

De acordo com Montecelli (2013) a definição de afeto se constitui em relações interpessoais, sendo baseadas
em interações e ações humanas, construídas por um compartilhamento de sentimentos. É nesse sentido que
compreendo o afeto em marcos sociológicos, pois esse é estabelecido e edificado através dos contextos e das
ações dos sujeitos.
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doméstico remunerado. Há ainda algumas mulheres que estão empregadas no comércio, na
saúde, no serviço público (Vereadora), na educação e as demais que serão apresentadas nos
tópicos seguintes. Destaca-se que em geral são mulheres mais jovens e com melhores níveis
de escolaridade que se aventuram por outras áreas. Por sua vez notamos durante a análise dos
dados que a população de trabalhadoras domésticas ou diaristas ou trabalhadores polivalentes
têm envelhecido. Isto vem colaborar com as jovens que estão encontrando melhores
possibilidades de emprego.
“A realidade do trabalho doméstico tem apresentado mudanças, embora algumas
práticas persistam como uma consistente permanência” (BRITES, 2013: 427). Por outro lado,
o trabalho doméstico apresenta-se como diretamente proporcional ao nível de desigualdade
social dos países ou regiões onde ele se estabelece. Descanso, estudo, cuidado pessoal e com
os outros, tempo para os serviços domésticos. Dessa forma, é questão importante analisamos
as experiências sociais de mulheres, especialmente quando se trata de trabalhadoras
domésticas e das donas-de-casa, tendo essas classes como objeto de discussão para os
aspectos da vida privada (casa) e pública (sua inserção no mundo do trabalho).
Portanto, no trabalho doméstico, ser negra pode ser um elemento que dificulta o
acesso, mas, também pode abrir portas para algumas funções como cozinheiras, por exemplo,
pelo simples fato ou estereótipo de que são mulheres negras e são boas para os serviços na
cozinha. Assim, é interesse para nossa análise tirar o emprego doméstico de sua invisibilidade
e desvalorização e colocá-lo como uma categoria, uma profissão, caracterizando como uma
atividade aprendida e com requisitos próprios. Nosso intuito aqui foi desnaturalizá-lo, dando
visibilidade, pois a atividade, na comunidade de Capoeiras, tem importante significado na
provisão do sustento das famílias.
Figura 30 e 31 – Entrevista com uma diarista e um grupo de mulheres.

Fonte: Acervo Ivanildo lima, 2012.
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2.7 – As profissionais da Educação
Vieira; Vieira (2010) discorre que a escola tem um papel fundamental, além de ser
caracterizada como uma instituição mediadora com a função de favorecer não só o acesso e
sucesso escolar aos alunos, mas também por facilitar e buscar de inclusão social. Nesse
contexto, a escola é primordial para a transmissão da cultura, já que é um dos seus papeis
principais atuar na transmissão dos saberes acumulados pelas gerações passadas para as novas
gerações, mas devemos salientar que não é só na escola que apreendemos os saberes
passados, existem outras formas de entrarmos em contato com os saberes, como no caso, a
família e a sociedade. Para esse tópico é mister destacar a relação entre a escola e a família
para o contexto que viemos estudando até então. Com isso lançamos nosso olhar para a
Escola Municipal Santa Luzia, na comunidade de Capoeiras no qual seus discentes são em
sua maioria filhos de algumas de nossas interlocutoras.
As reflexões aqui apresentadas discorrem sobre o momento em que estivemos na
referida instituição como pesquisador, acompanhando a rotina do local e também para ampliar
a discussão da relação trabalho/escola e família, fato que foi muito destacado no decorrer de
nossas entrevistas. Este momento se deu por a escola ter um papel considerado central na vida
dessas mulheres.
Figura 32 – Escola Municipal Santa Luzia

Fonte: Acervo Ivanildo Lima, 2015

A escola Santa Luzia foi fundada em 1968 na gestão de Manoel Firmino de Medeiros.
Antes de sua existência as aulas eram ministradas por professores que vinham de outros
locais. Os professores passavam a morar na casa de seu Manoel Pedro, recebendo moradia e
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alimentação para lecionar para as crianças da comunidade. As aulas aconteciam na própria
casa de Seu Manoel. Sobre esse período inicial veja o que nosso interlocutor fala:

Aqui não tinha escola, meu pai foi analfabeto, meus avôs também foram analfabetos
e eu fiquei também analfabeto, mas nunca reclamei. Meu pai tinha 08 filhos e ficava
difícil ir pra Traíras, Bom Jesus, porque o caminho era ruim, tinha que passar por
dentro das matas. Aqui ninguém podia mandar os meninos sozinho para escola
desses lugares. A escola foi construída e cresceu aqui mais por minha conta, quando
D. Monica chegou aí, eu tinha nove neguinhas e eu tinha vontade de dar educação a
elas. (Manoel Pedro de Moura – Entrevista realizada em 2012)

As primeiras educadoras da comunidade foram Luzia, Lídia e Leide Basílio. Leide
Basílio atual diretora da instituição, ingressou na docência quando tinha 12 anos de idade.
Hoje a escola é composta por 167 alunos de faixa etária de 3 a 14 anos e atende a Educação
Infantil (creche) e Fundamental. A Escola conta em seu quadro com 17 funcionários, sendo
nove funcionários da comunidade. A Diretora, a Vice-diretora, 02 professoras, 03 Auxiliares
de Serviços Gerais e 02 Vigilantes são da comunidade. Demonstrando que a educação
também é um meio que garante emprego para comunidade. A escola conta com o projeto
“Mais Educação”, organizado pela prefeitura de Macaíba com atividades de: Flauta, Capoeira,
Dança afro, Letramento e futebol. Essas Atividades contam com a participação de Jovens da
comunidade como a Pedagoga Aline Pedro de Moura e Gisélia Aparecida que atuam
respectivamente como Monitoras no Letramento e na Dança Afro. Na comunidade existem
duas professoras concursadas e mais duas que são contratadas pela prefeitura local.
Figura 33 – Parte da Equipe de Profissionais da Escola Santa Luzia

Fonte: Acervo Rosemary Cristina, 2014.
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Por estar inserida numa comunidade quilombola, a escola vem trabalhando muito a
cultura do local, da afirmação de identidade negra e quilombola. A instituição escolar vem
desenvolvendo as atividades de acordo com os conteúdos dos parâmetros curriculares com a
questão da importância de ser negro e da valorização de sua etnia, desde o período da
alfabetização, pois antes eram recorrentes na escola problemas sobre essa questão racial,
inclusive fruto dos próprios alunos não aceitarem “ser negro” ou com o próprio contato com
alunos “brancos” que vinham estudar na escola. Nessa perspectiva os professores vêm
trabalhando com a questão do resgate da cultura local sobre a forma de projeto e os programas
Mais Educação e PróJovem, auxiliam na questão da construção cultural e da identidade negra
na escola visando o fortalecimento dessas questões nos educandos.
Figura 34 – Trabalho realizado na Pré-Escola da Escola Santa Luzia

Fonte: Acervo Ivanildo Lima, 2014.

As profissionais valorizam sua profissão porque sabem que sem ela não teríamos os
outros profissionais, pois para tal todos têm que passar pelas mãos de um professor, mas
reclamam que o seu trabalho é muito desvalorizado. Quando se falam em dificuldades na
profissão as professoras acham negativo o fato dos pais deixarem o papel de educar nas mãos
da escola. De acordo com elas a educação é construída na relação entre a escola e a família.
“A educação é um dever da família e da escola. Ambas devem interagir para garantir os
direitos da criança nas questões referentes ao ensino, dando-lhes suporte e apoio para o pleno
desenvolvimento da aprendizagem” (VARANI; SILVA, 2010: 511).
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No tocante a rotina da profissão, os educadores falam que são privilegiados por morar
na comunidade e ter contato com as famílias cotidianamente, tendo em vista que só trabalham
em um período, dando tempo até de realizar outras atividades, inclusive o cuidado com o lar,
com as crianças e ter outras atividades, sem precisar afastar-se de casa durante a semana.

A vantagem que tenho de trabalhar na área pública é de estar sempre em casa, poder
ter contato diariamente com a minha família, sem precisar pegar transporte, pagar
passagem para ir e vir para o trabalho e também poder ver todos os dias minha filha
e meu esposo. (Maria Livramento de Freitas – Entrevista realizada em 2014)

Outro fator importante é o deslocamento, pois as mulheres falam sobre o preço da
passagem e as condições de transportes, fatos apontados também por outras mulheres da
comunidade. Algumas afirmam que o período mais difícil é o final de ano quando têm que
organizar os diários de classe, preparar as atividades de fim de ano (Reuniões, Festas e
período de matrícula).
Uma professora do Ensino Infantil fala sobre os pontos positivos e os pontos
negativos da profissão de educadora:

Pesquisador: Quais são os pontos positivos de sua profissão?
Avanice: Eu acho uma profissão boa é a profissão que todas as outras pessoas que
entra nas outras profissões vai ter que passar por você. É uma profissão muito
importante, é a profissão mais importante; por que pra você ser qualquer
profissional tem que passar por um professor. Só que a profissão não é valorizada.
Pesquisador: E quais os negativos?
Avanice: Crianças desobedientes, por que acho que os pais não contribuem muito
com a escola, deixa o papel da educação toda para escola, na cabeça deles que têm
que educar é a escola, e não é assim. Quem tem que dar a educação dos filhos é os
pais, a escola só vai aprimorar o que eles já têm, por que se ele não tiver educação
em casa na escola ele não vai ter, porque você faz alguma coisa na escola quando
chega em casa os pais não ajudam. Por que às vezes você faz um trabalho sobre a
violência dizendo que elas não podem bater nos outros colegas, aí quando chega em
casa os pais dizem que se alguém bater em você tem que bater nele também. Aí na
escola perguntamos por que você bateu no coleguinha? Aí eles falam: Porque meu
pai disse que era pra bater se batessem em mim. As escolas constroem e os pais
descontroem o que você constrói. Eu acho negativo por que a escola tem que andar
junto com a família. (Avanice de Moura Barbosa – Entrevista realizada em 2014)

Nota-se na fala de nossa interlocutora que fica claro sobre para essas profissionais a
importância do papel da professora para formação de indivíduos. Como também as
dificuldades enfrentadas por elas no dia a dia na escola, tendo que educar crianças de pais
ausentes e também por muitas vezes a família não estar em sintonia com os valores que são
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passados no ambiente escolar. Esses pontos apresentados passam ser elencados por todo o
corpo docente da escola.
Em nossa estada na Escola percebemos que o local é receptivo para a comunidade.
Nos dias em que visitamos a instituição observamos um trânsito constante dos pais e outros
moradores da comunidade sempre em busca de informações sobre rendimento escolar dos
seus filhos e sobre demais assuntos que dizem respeito à relação entre família/escola e
também outras demandas da comunidade. Para o caso das mulheres que trabalham fora, os
seus esposos vêm até a escola para saber sobre assuntos relacionados aos seus filhos. Tivemos
a oportunidade de acompanhar o processo de matrículas dos alunos de 2015 no dia 06 de
janeiro do corrente ano e dentre muitos fatores observados pude ver que os pais sempre
estavam chegando à escola para fazer as matriculas dos filhos e receber informações sobre o
cadastro de bolsa família e período de início do ano letivo. Com isso pude observar bem de
perto o que a diretora da escola, Leide Basílio havia me falado anteriormente. Veja:

Quando as mulheres estão fora de casa por tá trabalhando, o homem vem, vêm as
mães delas (avós), as tias, vem alguém da família até a escola para saber como anda
os seus filhos, sempre alguém aparece (Leide Basilio – Entrevista realizada em
2015)

Depois dessas afirmações da Diretora podemos abordar sobre a importância central
dos profissionais dessa área para a comunidade na sociedade atual. Varani; Silva (2010)
aponta que à medida que o tempo foi se passando, houve algumas modificações nas relações
internas da família com as crianças. Agora a família passou a se preocupar com a educação
dos filhos e também um forte sentimento de afeto para com eles. Diante desse novo contexto,
passou-se a trocar a aprendizagem feita no ambiente familiar para uma aprendizagem
tradicional oferecida pela escola. No contexto Capitalista, estabeleceram-se grandes
alterações nos papéis entre o homem e a mulher. Assim a família deixa de ser uma unidade
mantida sob a autoridade de um chefe e passa a ter uma maior flexibilidade nas relações entre
os gêneros nos lares, culminando numa abertura para as mulheres no mercado de trabalho.
Elas passam a dirigir-se para o mercado e o Estado passa a criar mecanismo,
estabelecimentos, para as famílias deixarem suas crianças, as escolas, creches. No entanto a
educação no ambiente escolar passa a ocupar um bom tempo dessas crianças fora do alcance
das famílias.
Seguindo o mesmo ponto de vista de Zago (1994) nota-se a importância que a
escolarização tem para a família e o reconhecimento da educação como forma de valor,
enquanto meio de adaptação para uma futura vida urbana e para futura carreira profissional
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dos seus filhos ou até para o processo de valorização da cultura local, para identidade e
pertencimento étnico do grupo. Observamos na fala de nossas interlocutoras como se constitui
a relação entre escola e família para manutenção dos seus projetos de trabalho e para a
efetivação do trabalhar fora e viver em constante fluxo entre a cidade e a comunidade.
Nota-se uma significativa relação social entre os diferentes agentes sociais que
compõe o processo educativo. A escola sempre está de portas abertas para a comunidade e o
corpo docente e administrativo sempre recebem a população na busca de solucionar
problemas dos mais variados apresentados no cotidiano da escola.
Todos esses fatores apresentados sobre as profissionais da educação mostram que a
escola e as professoras têm papel central na rotina diária de Capoeiras. Cabe à escola na
ausência das mães auxiliarem na educação dos filhos e suprir a falta que as mães fazem dentro
do ambiente familiar e na comunidade. São as professoras que tentam administrar essa
ausência, educando, instruindo e informando sobre valores, direitos e deveres importantes
para a vida em sociedade, tarefa que poderia ser desenvolvida ou exercitada com a ação
conjunta da família e da escola.
As profissionais que atuam na escola, nos alertam que sentem a diferença de quando
se tem a mãe em casa e de quando elas estão fora, embora essas mães liguem pra escola para
saber como estão seus filhos. Com as mães por perto, elas têm mais cuidado com a higiene
dos filhos e na escola as professoras percebem a carência dos alunos e a falta que eles sentem
de suas mães. Elas falam que esse distanciamento entre mães e filhos reflete no processo de
aprendizagem dessas crianças e são bem recorrentes na escola
Veja o que fala uma professora em relação a essa questão:

As mães fora interferem muito na vida dos filhos, pois os filhos devem ser criados
pelas mães, se elas deixam os filhos em casa e passam uma, duas semanas, os filhos
são criados por outras pessoas, eles ficam muito tempo com outra pessoa que vai
educar, e não vai participar ativamente da educação dos filhos. Eu acho que a
criança fica muito, assim carente, por que numa época eu tinha um primo, que a mãe
dele ia muito pra natal, aí eu pedi pra ele desenhar. Eu achei interessante que ele
desenhou um ônibus e uma criança fora e uma pessoa dentro, aí eu fiquei sem
entender, o que é esse ônibus e esse menino. Aí ele explicou, por que a mãe dele vai
toda segunda pra natal. E disse que esse menino era ele que fica olhando ela saindo
no ônibus. Então, é uma coisa que ele sente aquela falta, porque se a mãe tivesse em
casa presente ali todo dia ele não tava sentindo aquela falta. Elas só vêm dois dias
passam sábado e domingo em casa, na segunda feira já vai pra natal de novo. São
crianças muito carentes. Você percebe que as crianças que moram com os pais dia a
dia elas não têm tanta carência. Já essas que os pais moram fora são muito carentes
de abraços, beijos, conversas, eles diz muito em sala de aula. Elas relatam minha
mãe mora em Natal só vem final de semana, quando ela chega às vezes vai beber.
Elas vêm mais não ficam ali com eles pra dar aquela atenção que eles tanto
precisam, então é meio complicado. (Avanice de Moura Barbosa, 2012)
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A fala de Avanice apontando sobre o reflexo da ausência das mães em casa, os
cuidados que deixam de serem tomados com relação à educação das crianças, a ausência de
carinho e a prioridade das mães em fazer outras atividades quando estão em casa. Esses
aspectos também são percebidos pelos professores que não são da comunidade como
Bethânia, professora que atua no turno vespertino da escola: “os alunos sentem falta do
carinho dos pais, eles não dão carinho a seus filhos”, muitas vezes essa falta de carinho é
reflexo da dupla jornada enfrentada e porque algumas priorizam mais o lazer no período de
folgas. Diante desse processo os professores e a equipe pedagógica da escola passam a se
preocupar com a educação das crianças.
Mas isso não quer dizer que alguns pais também não se preocupem com sua ausência
em casa para ajudar nas tarefas e nas outras atividades domésticas, alguns demonstram e
sentem essa ausência:
Nos finais de semana têm pais que me procuram para saber como anda o rendimento
escolar dos filhos. Elas vão até na minha casa, quando tinha telefone na escola as
mães ligavam. Mas mesmo assim muitas me procuram para saber dos livros. O fato
que elas trabalham não deixa que elas queiram saber como anda seus filhos na
escola. (Leide Basílio – Entrevista Realizada em 2015.)
Sinto falta de não poder tá perto dos meus filhos diariamente, de levá-los para a
escola, ajudar nas atividades escolares, participar das reuniões, acompanhar o
desempenho escolar deles no dia a dia. Nós que trabalhamos fora perdemos muito
com isso. (Maria Aparecida do Nascimento – Entrevista Realizada em 2014)
Não poder ver o crescimento do meu filho, não poder levar ele na escola, não poder
ajudar nas tarefas da escola diariamente. Quando eu não estou em casa com o meu
filho, o pai dele cuida. Como ele é analfabeto essas coisas de tarefas ele não pode
fazer. (Marcela Luiza Barbosa – Entrevista realizada em 2014)

Algumas mães têm consciência das implicações de sua ausência no processo de
educação dos seus filhos, mas esse caso é explicado pela questão da necessidade de trabalhar
fora poder manter a família, por muitas vezes seus esposos não conseguir vaga no mercado de
trabalho. No entanto, sugerimos para a escola que ofereça “ocasiões de diálogo, convivência e
inclusão na vida escolar para a família e promove a extensão da função educativa para os
pais” (VARANI; SILVA, 2010).
Segundo Bruschini e Lombardi (2001) a educação vem se caracterizando como uma
das poucas áreas que vem crescendo para atuação feminina qualificada no mercado de
trabalho. Vem se observando, mesmo que pese os sintomas das profundas modificações nas
condições de trabalho e na remuneração dos docentes brasileiros nas últimas décadas,
observa-se adesão de mulheres na comunidade enveredando e exercendo atividades nessa
área. O intuito dessas jovens é permanecer na comunidade e contribuir com a formação das
crianças da comunidade.
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A área de educação continua sendo uma boa opção para aquelas jovens que querem
ingressar na carreira do magistério e não deixar a comunidade. Segundo a informante, Maria
do Livramento de Freitas, que trabalha como ASG na escola, há algumas meninas cursando
graduação em Pedagogia, outras graduadas e outras até com curso de pós-graduação. Daí
surge o papel da Prefeitura Municipal de Macaíba que vem oferecendo o estágio e
contratando jovens da comunidade nas modalidades de bolsa e contrato de trabalho para as
estudantes de graduação em pedagogia da comunidade. Assim, as estudantes do Ensino
superior apostam no setor da educação como uma forma de contribuir com o crescimento
local e se inserirem no mercado de trabalho, tendo em vista que Capoeiras é muito carente em
relação às profissionais dessa área, pois os profissionais da área que atuam na comunidade
vêm também de outras cidades. Outra área bastante requisitada é a da saúde onde também
existem meninas da comunidade se profissionalizando e outras buscando os cursos técnicos
na área de enfermagem.
Nota-se também que existem mulheres que migraram da profissão de doméstica para
área de educação, como foi o caso de uma de nossas entrevistadas, a professora Avanice de
Moura Barbosa, 34 anos que mesmo trabalhando de empregada doméstica concluiu o Ensino
Médio e ingressou no Ensino Superior, no Curso de Pedagogia. Avanice hoje é professora do
Ensino Fundamental concursada da Prefeitura Municipal de Macaíba e atua na escola da
comunidade. Como também é sonho de muitas mulheres que vêm trabalhando como
empregadas domésticas cursar pedagogia, algo bem próximo de seus projetos, pois agora,
próximo a comunidade também existe um curso de nível superior, na comunidade de Lagoa
do Sítio I59 que é oferecido por uma instituição privada.
Sendo assim, percebemos que a Escola Municipal Santa Luzia, única escola da
comunidade, exerce um papel de muita importância para Capoeiras, desenvolvimento um
trabalho que vai além dos muros da escola, apontando para cultura e para o fortalecimento da
identidade do local.

2.8 - As mulheres e a Cooperativa
Ramos (2008) chama atenção para o fato de que atualmente inúmeras ações por parte
de órgãos governamentais e não-governamentais têm avançado no campo da economia
solidária. Eles vêm recebendo o apoio dos movimentos sociais atuando nas discussões
políticas e na articulação nacional de produtores, empreendimentos e cooperativas. Através
desse contexto lançamos o olhar nesse tópico para alguns direcionamentos relacionados ao
59

Essa comunidade fica há mais ou menos 4 km de Capoeiras.
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trabalho das agroindústrias para o processo de fortalecimento da agricultura familiar,
mostrando a relevância desse empreendimento para a comunidade de Capoeiras.
Segundo Vieira e Silva, (2005), as organizações cooperativas têm representado para
muitas pessoas o ingresso na sociedade globalizada. O projeto nasce com intuito de constituir
um grupo coeso com o objetivo de aumentar a pressão política, o poder de negociação,
reflexões conjuntas e o aprofundamento de conhecimento das potencialidades locais,
realizando um trabalho conjunto na busca de esforços coletivos, trocas de experiência e
combate ao isolamento. Como aponta Ramos (2008), nesse processo o trabalhador tem seu
papel definido, não de forma individual, mas coletivo, dando ao participante um poder e
responsabilidade; é um processo que exige uma emancipação, uma desalienação. Nesse viés,
a proposta de desenvolvimento alternativo ou solidário consiste no desenvolvimento da
“comunidade”, cidade, estado ou até mesmo da nação, a fim de constituir como o fundamento
para uma globalização humanizadora e socialmente justa.
A cooperativa funciona da seguinte forma: Na cooperativa, o trabalho é realizado
durante todo mês. Sempre ao final de cada mês ocorre uma reunião onde serão esclarecidos
todos os gastos. Depois de tirar o dinheiro para cobrir os gastos, as sobras serão divididas
entre os cooperativados. Como fala Maria Barbosa: “A gente paga as contas, água, luz,
despesas com transportes e o que sobra é dividido com os cooperados”.

Figuras 35 - A Cooperativa de Beneficiamento de Mandioca.

Fonte: Acervo Ivanildo Lima, 2014
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O modelo adotado para a Cooperativa é o mesmo que pressupõe Lima (2011), obedece
ao compartilhamento de um conjunto de valores próprios das classes trabalhadoras, com o
reconhecimento da força de coesão e cooperação, pois atua seguindo os princípios do
cooperativismo; a solidariedade, o reconhecimento mútuo e a reciprocidade.

As organizações cooperativas têm alguns princípios básicos para a sua formação e
atuação como adesão voluntária e livre, gestão democrática controlada por seus
membros, participação econômica dos seus membros, autonomia e independência,
intercooperação através das estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais,
dentre outros. Esses princípios não devem ser implantados de maneira impositiva,
desconectados da realidade e compreensão dos envolvidos, pois estarão fadados a
serem reproduzidos mecânica e limitadamente, pondo em risco a criação e
consolidação da organização. É necessário considerar de onde partem os grupos
pertencentes, as potencialidades e os limites locais, a sua cultura englobando
aspectos regionais e nacionais, e as possíveis inter-relações com outros setores.
(VIEIRA E SILVA, 2005: 10)

Percebendo a grande importância de fomentar a geração de renda local, num
empreendimento de ação coletiva, a comunidade reconhece que o importante instrumento
para geração de renda é a “Cooperativa de Produção de Beneficiamento da Comunidade Rural
de Capoeiras”, “A Cooperativa”, como é mais conhecida pelos associados. Ela foi fundada em
maio de 2007 e foi resultado de uma seleção pública do Programa Petrobrás Fome Zero do
governo federal.
A ideia da elaboração da referida ação foi desencadeada com muito esforço pelo
Centro de Estudos, Pesquisa e Ação Cidadã (CEPAC) 60 – Macaíba. Esse projeto da
Cooperativa de Capoeiras (COOPCAP) foi desenvolvido em conjunto com a Associação
Quilombola dos Moradores de Capoeiras e foi pensado para atender, 53 famílias, agregando
só um membro de cada unidade familiar. A seleção de associados se deu através de
questionários, como destaca seu Manoel Batista que: “Essas pessoas são agricultura, pois o
projeto foi para atender esse pessoal. Pois era o povo que já sabia o que tava fazendo. Desde
o cultivo da terra, o plantio, de cuidar da mandioca, saber tempo de uso”.
O projeto procura desenvolver na comunidade um trabalho cuja principal meta é
atuar ajudando no beneficiamento da mandioca e promover a venda dos produtos diretamente
para o mercado sem que passem pelas mãos dos atravessadores, beneficiando a comunidade
com a geração de emprego e renda e como tentativa de permanência dos moradores na
comunidade, onde os produtores passam a ser responsável pela produção e pela
comercialização dos produtos. Como aponta Junior, Trentin e Filippi, (2008) o
60

O Centro de Estudos, Pesquisas e Ação Cidadã - CEPAC - Criado em março de 1999, esta instituição tem os
direitos humanos como filosofia norteadora e atua como instrumento de fomento à cidadania local. Hoje,
estimula o debate sobre temas como geração de emprego e renda, educação, saúde, esporte, lazer, cultura e
agricultura familiar. Tem executado projetos na área de artesanato, produção rural e protagonismo juvenil.
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empreendimento vem contribuir para o contexto da reprodução da agricultura familiar,
agroalimentar e para o desenvolvimento do meio rural.

(...) a atividade de beneficiamento da produção com fins de comercialização traz
uma maior autonomia aos agricultores, o que “lhes possibilita criar espaços de
manobra para se contrapor ao regime sociotécnico prevalecente na agricultura
modernizada e à gramática da globalização, criando formas de inserção
diferenciadas aos circuitos mercantis, que não colocam em risco a reprodução do
grupo familiar” (WESZ JUNIOR e NIEDERLE, 2007).

Dessa forma, os mercados locais e alguns produtos vindos da agricultura familiar
passam a ocupar seu espaço nas cadeias produtivas, agora em um contexto diferenciado,
trabalhado pelas novas normas de qualidade e com adoção do sistema de boas práticas de
beneficiamento. Nesse sentido, o empreendimento promove a abertura de mercados
alternativos, valorização dos produtos e acabam trazendo inúmeras possibilidades,
desenvolvido através de um novo paradigma de desenvolvimento no ambiente rural.
Por outro lado, é importante salientar que a viabilização das agroindústrias não se
restringe somente aos agricultores, pois a renda em relação ao empreendimento dado aos
agricultores também atende aos mercados locais através da compra de bens de consumo, onde
o capital gerado pela adesão ao empreendimento tem circulação não somente no meio rural,
ela passa a girar pelo espaço urbano, devido ao trânsito frequente dos agricultores pelos
referidos espaços.
Figuras: 36 e 37 – Estrutura interna da Cooperativa (COOPCAP) e Farinha produzida na Cooperativa

Fonte: Acervo Ivanildo Lima, 2014.
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Figuras: 38 e 39 – Preparo do Beiju e do Grude na COOPCAP.

Fonte: Acervo Ivanildo Lima, 2014.

Com a Agroindústria de Beneficiamento da Mandioca a farinha produzida na
comunidade não é mais produzida artesanalmente, ela conta com máquinas que produzem o
referido derivado da mandioca com toda higiene e técnicas que favoreçam a qualidade do
produto. Devemos destacar que os produtos recebem códigos de barra, atendendo às
exigências legais do mercado. Ela conta com equipamentos como: forno, prensa, peneira.
Na fala de alguns associados, eles abordam que têm sido privilegiadas as atividades
que gerem ocupações para alguns agricultores, renda para suas famílias, preservação das
culturas e tradições locais e manutenção das pequenas propriedades rurais, ou nos termos de
(JUNIOR, TRENTIN E FILIPPI, 2008: 10) “a busca por novas alternativas que corroborem
com o processo de desenvolvimento rural”. Vieira e Silva (2005) mostram que as
organizações cooperativas, vistas como processos sociais, possuem seu universo simbólico e
expressam em seu funcionamento, práticas sociais que precisam ser compreendidas em
quaisquer tentativas de teorização que venham por ventura fazer-se a respeito delas.
Outro dado interessante de mencionar é que através de uma ação coletiva entre os
associados é produzido não só a farinha, como também produtos como: goma, mandioca
mole, bolo preto, beiju e grude, estes são comercializados em supermercados, em feiras livres,
escolas e outros órgãos públicos que atuam como parceiros no empreendimento comunitário,
como a CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) e o PAA (Programa de Aquisição
de Alimentos)61. Mas a principal forma de venda que dá mais visibilidade é a venda nas feiras
livres de Santa Rita, Ielmo Marinho e Bom Jesus, ambas ocorrem nos finais de semana.

61

Ação do Programa Fome Zero que objetiva promover o acesso a alimentos para as populações que vivem no
estado de insegurança alimentar e também promove uma inclusão social e econômica no campo por meio do
fortalecimento no que diz respeito, a agricultura familiar.
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A intenção do empreendimento é que o consumo ultrapasse o ambiente familiar,
trazendo desenvolvimento que valorize o ambiente local, proporcionando a utilização do
espaço da comunidade. Esses produtos são intimamente relacionados com a procedência da
família e com o contexto local, assinalando uma forte relação com hábitos alimentares e
gastronômicos dos moradores locais. Como diz Froehlich e Alves, (2005), a agroindústria
familiar vem ganhando importantes atributos para criação de uma identidade territorial,
fortalecendo-se como um importante aspecto na estratégia de desenvolvimento para a
comunidade.
Os produtos da agroindústria têm enorme aceitação no mercado, por ser de
procedência pura e saudável, sem a aplicação de produtos químicos. Além disso, por se
utilizar matéria-prima e mão-de-obra familiar na sua fabricação. Ganham também
importância por reduzirem os custos de produção, pois necessita de aplicação de menos
capital de giro para tocarem o negócio e podendo, assim, resistir por mais tempo às oscilações
empreendidas pelo mercado.
Vendo todo esse contexto de inclusão numa economia pautada nos princípios de
igualdade, solidariedade, cooperação e ética é de suma importância abordar que o mesmo se
preocupa com as relações de gênero. Ramos (2008; 9) atenta que “mesmo o empreendimento
de autogestão, onde a pessoa é reconhecida como o centro e razão de sua existência, é preciso
estar atento para a visibilidade das mulheres dentro desses empreendimentos”. Assim, por se
tratar de um espaço de formação, é importante que as mulheres estejam inseridas em todas as
instâncias.
A partir da economia solidária, essas mulheres, sobretudo as mais pobres, têm tido a
oportunidade de redesenharem-se como agentes, de mostrar seu potencial
propositivo na economia e de posicionar-se contra uma série de estigmas sobre o
perfil da mulher que trabalha. (...) Ao apresentar a economia solidária como
alternativa econômica para as mulheres, acredita-se que esta é uma forma de
resistência da classe trabalhadora, ao mesmo tempo em que deve ser um espaço de
emancipação das mulheres. (RAMOS, 2008: 10-11)

As atividades da cooperativa são desenvolvidas na casa de farinha às quartas e sextas
feiras, dependendo se tem produto para o trabalho. Elas desenvolvem seu trabalho em
conjunto com alguns homens. Eles são responsáveis pelo transporte da farinha até a
cooperativa e trabalham no processo mais pesado da fabricação (prensam a mandioca e
produzem a farinha) e cabe às mulheres exercerem atividades que vai desde a raspagem de
mandioca até a produção de alguns produtos derivados da mandioca para comercialização:
goma, mandioca mole, como também na produção de bolo preto, beiju, grude. Mas vale
destacar que elas não possuem atividades fixas podendo também realizar outras atividades.
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Na agroindústria a organização e a divisão das tarefas dentro do grupo têm acontecido
com a inclusão de todos os agricultores do domicílio nas atividades que vai do transporte do
produto até o beneficiamento da produção. A tradição da mulher no papel artesanal da
confecção de produtos acaba demarcando em muitos casos o ponto de partida para a
ampliação da atividade. Na organização da formação inicial do projeto a Cooperativa contava
com 05 grupos que trabalhava durante toda a semana. Tinha um grupo de mulheres que
trabalhava na raspagem de mandioca, um homem para trabalhar no forno a lenha, um
prenseiro, um ajudante que reversava entre a prensa e o forno, um homem para tirar goma e
uma pessoa que cozinhava (mulher) e outro grupo de mulher que cuidava na raspagem de
mandioca. Nota-se na divisão do trabalho que os homens ficavam com o trabalho mais pesado
e as mulheres com os mais leves.
As mulheres cooperadas falam que existiram algumas dificuldades no período inicial,
mas apontam que a iniciativa é uma maneira de gerar renda para complementar o orçamento
doméstico. Outro saldo de cunho positivo para essas mulheres; é que a atividade se torna
importante no sentido que veio tentar conter a saída das mulheres de seus lares para trabalhar
na cidade. Assim, com essa atividade, elas estariam ganhando seu próprio dinheiro na
comunidade e participam ativamente da rotina diária de sua família.
Podemos verificar o que está explícito no parágrafo anterior na voz de uma das
associadas e atual vice-presidente da Associação de Moradores de Capoeiras, Maria das
Graças Barbosa, quando pergunto sobre os aspectos positivos em relação à Cooperativa:

Até tenho, Nildo, não tanto na questão financeira, mas antes agente tinha como
fonte de renda sair de casa e deixar os filhos pequenos em casa e ir trabalhar em
natal, até hoje isso acontece muito. A cooperativa veio em cima disso, hoje a
cooperativa não abrange toda a comunidade, mas a gente tá usando como o começo.
Hoje tenho a vantagem de estar trabalhando na cooperativa e a noite está dormindo
com meus filhos e assim ter uma visão do que eles estão fazendo durante o dia.
Quem trabalha fora, passa a semana fora e só chega aos sábado, não acompanha o
dia a dia dos meninos. (Maria das Graças Barbosa – Entrevista realizada em2014)

O trecho mostrado anteriormente reforça a preocupação das mulheres com a questão
da permanência na comunidade e tem nas atividades da cooperativa uma forma de permitir
essa permanência e ainda por cima frisar sobre o papel da mulher com os cuidados com a
familiar, do lar e a educação de seus filhos. Devemos destacar que em conversa informal com
algumas dessas mulheres, elas pontuam que através do empreendimento passaram a se sentir
mais valorizadas, passando a melhorar sua autoestima e o empreendimento foi um passo para
sua independência econômica, ou seja, no grupo feminino, elas estão preocupadas em
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encontrar algumas alternativas para geração de renda, como forma de inibir o êxodo de
mulheres.
Hoje a cooperativa vem passando por dificuldades em relação à escassez de produto,
queda do preço da farinha e por pouco interesse de pessoas que visavam ganho rápido.
Também o caso de afastamento por problemas de saúde de alguns cooperados. Mas mesmo
assim os que trabalham não desistem e esperam mais alguns incentivos para dar fôlego ao
projeto.
A entrevista com uma das principais entusiastas diz muito sobre esse contexto.
Pesquisador: Como vem funcionando a Cooperativa no momento?
Maria Barbosa: Hoje nós estamos funcionando com o mínimo possível por
contada falta de Mandioca. A farinha caiu de preço demais. Agora estamos
trabalhando só com o beiju e goma. Agora a gente tá esperando mais algum
incentivo para dar mais algum fôlego para o projeto. Tá faltando também a
mandioca. Assim falta isso tudo e o dinheiro começa a ficar apertado.
Pesquisador: E as consequências da falta da mandioca?
Maria Barbosa: Como diminui o produto a gente não teve como cumprir os
contratos, tivemos que parar alguma coisa. Antes a gente vendia no Rede mais, nas
lojas da CEASA, nos mercadinhos de Ielmo Marinho.
Pesquisador: Qual o principal problema enfrentado hoje pela cooperativa?
Maria Barbosa: Hoje o nosso principal problema é por pessoas que se interessem
em trabalhar e a matéria prima, a mandioca. Houve uma falta de interesse pelos
moradores, alguns pensavam que o investimento ia dar bons rendimentos e lucro de
imediato e rápido. E não foi assim. Também não tinham muitos jovens. As pessoas
que estavam saíram por problemas de saúde, não podia mais trabalhar, outras saíram
porque encontraram emprego mais rentável em outros lugares. Era pessoa mais de
idade e que trabalhavam na roça. (Maria Barbosa da Silva – Entrevista realizada em
2015)

Diante de todas essas dificuldades apontadas na entrevista acima, os cooperativados
não desistem do empreendimento e se projetam na juventude como mola mestra para dar
continuidade a iniciativa. Já que o projeto tem como base principal a agricultura familiar,
espera-se que no futuro que haja investimentos para que os jovens auxiliem no controle de
qualidade dos produtos produzidos e o trabalho com a questão de beneficiamento e
reaproveitamento da casca e de outros produtos oriundos da mandioca. Estes investimentos
poderão abrir um leque de oportunidades para os jovens e fazer com os mesmos permaneçam
também na comunidade.
Com o passar dos tempos o número de participantes foi reduzido para 23, sendo 08
mulheres e 15 homens que realizam atividades na cooperativa sempre em três dias da semana,
isso no ano de 2012. Outros Falaram sobre as dificuldades e descrédito em relação a parcerias
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junto aos órgãos do governo municipal que dificultava o acesso para vinda de mais projetos
para a comunidade e para a Cooperativa. No momento atual, a instituição atende somente a 12
pessoas, sendo 04 mulheres e 08 homens.
Para finalizar, é central abordar que existem pessoas se encaminhando para outros
setores do mercado de trabalho, como Josélia Estevão de Freitas, que exerce atividades numa
indústria de fabricação de balas, localizada no Centro Industrial Avançado de Macaíba e
Geane Moura que hoje atua como recepcionista de caixa em uma grande rede de
supermercados de Natal. E ainda as jovens Júlia e Sueli Oliveira que atuam numa fábrica de
camarão em Parnamirim. Outra área bastante requisitada pelas mulheres é a da saúde, existem
meninas da comunidade e até mesmo de pessoas que trabalham como domésticas (caso de
Marcela – empregada doméstica) se profissionalizando e buscando os cursos técnicos na área
de enfermagem, socorrista e técnico em saúde bucal para possível inserção futura no mercado
de trabalho.
Portanto, as duas atividades citadas e as demais profissões aqui elencadas
rapidamente estão contribuindo com a mudança na vida das mulheres, inclusive no que diz
respeito às relações familiares e as relações de gênero. As atividades se configuram como
aspectos importantes para percepção que na comunidade de Capoeiras as mulheres
paulatinamente vêm atuando em outras áreas e se destacando, muitas vezes, como as
principais protagonistas para umas possíveis inserções no mercado de trabalho e como
principais provedoras da unidade familiar. Assim, elas estão se especializando, quebrando
paradigmas e conquistando o mercado de trabalho.
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3 – TRABALHO, EMPODERAMENTO E MUDANÇAS
3.1 – O Empoderamento das mulheres
As discussões sobre gênero e o papel da mulher na sociedade contemporânea e de
contrapartida a categoria empoderamento são temas que vem criando vários espaços para
novas abordagens e perspectivas de debates nas ciências sociais. Esses debates vêm
correspondendo há um viés de inúmeras análises que abordam e trabalham com heranças
arraigadas e construídas sob as bases de práticas patriarcais, principalmente dentro da família,
ao poder dominante do homem e a manutenção dos seus privilégios de gênero.
Nesse contexto, apresentam-se as mulheres de Capoeiras como sujeitos ativos e com
seu protagonismo e dinamismo no processo social que vem sendo apresentado no decorrer
desse estudo. Elas vêm utilizando-se de diversas estratégias no contexto da família, inserção
no mercado de trabalho e com mais acesso à educação objetivando um projeto de vida que
visa sanar os problemas de ordem financeira e melhoria de vida. Observa-se que as estratégias
são desenvolvidas no universo em que a transgressão ao modo de dominação masculina é
justificada socialmente, "por necessidade", isto é, para proteger e cuidar das demandas
exclusivamente dos filhos ou da família, como também do desenvolvimento de questões
individuais.
Lisboa (2008) demonstra que o termo empoderamento chama atenção para a palavra
“poder”. A autora discorre que para o feminismo, o empoderamento é considerado como uma
fonte de emancipação, uma forma de resistência. Leva-se em consideração um “poder” que
afirma, reconhece e valoriza as mulheres; ele é uma precondição que se estabelece uma
igualdade entre homens e mulheres; representa um meio de confronto contra as relações
patriarcais. Como aponta Melo e Lopes (2012), na perspectiva de gênero, o empoderamento
apresenta-se como alteração radical dos processos e das estruturas que reproduzem a posição
subalterna da mulher e mudança na dominação tradicional dos homens sobre as mulheres,
dando-lhes autonomia no que se refere ao controle dos seus corpos, da sua sexualidade, no
direito de ir e vir e uma forma de abominação aos abusos físicos e violações que as mulheres
sofrem diariamente.
A categoria empoderamento pode ser definida como um mecanismo de autonomia das
pessoas, organizações e/ou comunidades inseridas em processos coletivos e sociais, que
passam a controlar suas ações e decisões através da reivindicação de direitos e consciência de
deveres.
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O empoderamento consiste na importância de aumentar o poder e controle sobre as
decisões e problemáticas que determinam a vida. Refere-se ao poder de defesa das
especificidades das mulheres, da luta pela igualdade com os homens no acesso a
direito e a espaços deliberativos. O empoderamento se entrecruza com as dimensões
de gênero, raça, etnia, classe, cultura, história. Defende o acesso a recursos,
vantagens, informações, serviços e, principalmente a participação das mulheres.
(LUCINDA DE OLIVEIRA, 2005;4)

Dessa forma, o empoderamento visa eliminar os elementos dos poderes patriarcais que
são orientados na opressão das mulheres e necessita mudar normas, crenças, mentalidades,
usos e costumes, práticas sociais, construindo na vida das mulheres direitos que até um dado
momento de sua trajetória de vida eram inexistentes, ou como na concepção de (Castro, 2001;
76), seria “uma conquista almejada e comumente considerada como um meio para ter voz”.
Ele estabelece um diálogo com as formas de aquisição de poder e como estas agem sobre os
recursos necessários ao desenvolvimento de uma região ou qualquer outro tipo de espaço.
Na comunidade é bem perceptível um discurso de mulheres que vem saindo de um
estágio de onde era dependente financeiramente do marido ou dos pais, agora, a maioria elas,
procuram a construção de sua própria identidade, levando em consideração seu modo de ser e
de agir enveredando pelo mercado de trabalho, na qualificação através dos estudos e se
envolvendo em atividades como a militância. Elas buscam trilhar seus próprios caminhos,
cientes de sua capacidade para conquistar tais projetos de vida, encorajadas pela força de
vontade, buscam alterar o quadro de submissão e limitações que haviam enfrentado no
contexto histórico local em épocas passadas. Nesse caso, estando as mulheres na condição de
empoderadas aprendem a lidar com situações do seu dia-a-dia e em funções das necessidades
apresentadas no decorrer dessas situações passam a desenvolver capacidades para vencer e
superar as adversidades dos problemas de cunho individual, da comunidade ou até situações
adversas existentes no núcleo familiar.
Percebemos na fala de nossas interlocutoras uma mudança na autoestima que se reflete
em mudanças na mentalidade de como encarar a realidade e a importância de sua atuação no
trabalho e na comunidade, como também no aspecto de verificar o quanto essas mulheres vem
percebendo o aumento de suas capacidades, da compreensão que se aumentou do seu papel
dentro da família, do aumento de sua capacidade de decidir sobre certas escolhas, no acesso a
meios para sua qualificação e o mais importante no contexto de nossa pesquisa, a capacidade
de inserção no mercado de trabalho e na aquisição de renda individual e para sua família. Na
fala dos casais, eles deixam transparecer que todos os gastos em relação a alimentação, contas
de cartões, água, luz, são divididas de forma igualitária. Mas podemos perceber que por traz
dessa abordagem da divisão de gastos pelo casal.
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O trabalho me deu mais liberdade, aumentou minha capacidade de resolver as
coisas, pois você quando tem o seu dinheiro e tem sua independência pode decidir e
resolver as coisas como você quer. Ele também me deu maior poder de decidir sobre
o que eu quero e não quero, trabalhando eu me sentia mais feliz. (Francisca
Bernardo do Nascimento – Entrevista realizada em 2012)

Nesse contexto observamos que a participação da mulher na economia doméstica e a
visibilidade do trabalho da mulher acabou integrando-as em questões que antes elas não
tinham acesso, passando assim, as mulheres tomarem um lugar de posicionamento diante da
família e da comunidade. Algumas afirmações recorrentes nas suas falas como: “eu vou”, “eu
consegui”, “eu comprei”, “eu trabalho e compro” denotam uma tomada de consciência sobre
suas capacidades e potencialidades, principalmente em relação ao do poder aquisitivo dessas
mulheres. Devemos considerar em cada umas dessas falas como elementos de um processo
fundamental que são resultados da quebra de imagens instituídas e dos papeis que eram
determinados para as mulheres. Como aponta Lucinda de Oliveira (2005), são
questionamentos das desigualdades de gênero que para as mulheres trazem mais autonomia, a
capacidade de ir, fazer, desenvolver-se, rompendo com as subalternidades, com a dependência
masculina, como observamos a seguir.

O importante de eu ter saído para trabalhar é poder usar o que eu não tinha
condições de usar, pois meu pai não tinha condições de me dar. Aí trabalhando eu
poderia comprar e usar o que eu gostasse. No tempo que eu saí pra trabalhar eu
ajudava meus pais em casa, eu chegava com o dinheiro e ajudava a comprar as
comidas de casa e não vivia dependendo totalmente deles, tendo direito de comprar
o que eu quisesse e gastar com o que quisesse. (Maria da Conceição dos Santos –
Entrevista realizada em 2015)

Essa fala mostra como muitas mulheres da comunidade, o acesso ao trabalho e a renda
significa um processo de subsistência para a família, de maior autonomia diante do
companheiro ou dos pais, bem como a alternativa de acesso ao espaço público. Assim, o
trabalho passa a ser para essas mulheres um meio de muito significado para sua vida e para
sua autorrealização, ele é um meio central para o seu reconhecimento e valorização social e
simbólica. Dessa forma, percebe-se que as mulheres vêm assumindo um papel de provedoras
e de chefes de família, sobretudo por deterem em suas mãos o poder aquisitivo e contribuir
efetivamente para o orçamento doméstico. Numa perspectiva mais ampla, o empoderamento
das mulheres pode transpor o âmbito doméstico e se consolidar em esferas públicas, na
medida em que a participação das mulheres torna-se fundamentais ao processo de
desenvolvimento de uma determinada região.
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Observamos no decorrer da pesquisa mencionamos a presença ou a procura das
mulheres por mercado do trabalho, bem como seu protagonismo e sua capacidade de buscar
espaços de geração de trabalho e renda, sobretudo a partir de atividades ligadas ao ambiente
doméstico limpar, lavar, passar, cozinhar, como é o caso das empregadas domésticas.
Considerando o protagonismo feminino na comunidade, percebemos que as experiências
adquiridas são resultados de uma ruptura e de superação da visão machista que existia na
comunidade e dos múltiplos mecanismos das especificidades femininas que foram quebrados
ou até mesmo, amenizados a partir das relações cotidianas e da superação do processo de
desigualdade que existe entre o homem/mulher nas comunidades rurais.
A desconstrução ou amenização da lógica da supremacia masculina sob a feminina
incluiu nas mulheres um exercício de participação, tanto na vida e nos gastos da família,
como também sua inclusão mais efetiva nas decisões do contexto familiar. Assim as mulheres
tornaram-se sujeitos políticos, pessoas empoderadas que a partir de suas especificidades
participam das decisões e constroem espaços de diálogos no seio de sua família e da
comunidade.
O empoderamento efetivo das mulheres deriva de uma reformulação e desconstrução
dos atuais esquemas políticos e sociais, através da participação ativa em movimentos,
conscientização na sociedade, atuação nas instâncias governamentais e também com a criação
de organizações da sociedade civil (associações). Tais aspectos correspondem às alternativas
de sobrevivência de várias mulheres e suas famílias, sobretudo, as de baixa renda, pois levam
demandas do âmbito privado para os espaços públicos, influenciando nos processos de
tomadas de decisões.
Para Deere (2002), o empoderamento da mulher além de transformar as relações de
gênero é um dos elementos para que a igualdade aconteça e dessa forma, permite que o
empoderamento venha ser evidenciado. De acordo com as perspectivas feministas, esse
processo de empoderamento vem atuar como uma mudança radical dos processos e das
estruturas que reproduzem a posição subordinada da mulher como um gênero, e também é
considerado como sinônimo de participação ou integração das pessoas no planejamento e
desenvolvimento de ações. Ou até mesmo o empoderamento se configura como uma
ferramenta que as pessoas, as organizações, as comunidades tomam controle de seus próprios
assuntos, de sua própria vida, de seu destino, tendo como resultado final a consciência de que
sua habilidade e competência significantes nos processos de produção.
Levando em consideração o contexto de Capoeiras, o empoderamento das mulheres
deve ser pensado como um processo. O empoderamento como processo nos leva a pensar na
questão do poder numa outra perspectiva, ou seja, a partir da força que o processo se
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constituiu no primeiro momento com a questão da mulher na comunidade ligada ao ambiente
doméstico até o momento em elas foram liberadas para o mercado de trabalho. Ele se
apresenta de forma mais democrática, possibilitando a construção de novos mecanismos de
articulação e responsabilidades que têm reflexo nas tomadas de decisões de homens e
mulheres. Destaca-se que essas mulheres quilombolas empoderadas querem ser valorizadas,
serem uteis para sua família e para comunidade, ou seja, elas querem ser visibilizadas.

Vejo que nosso trabalho é bem visto pela comunidade todos sabem da importância
de nosso papel para trazer benefícios para dentro de nossas casas. Até porque as
mulheres já trabalham fora a bastante tempo e o povo daqui sabe disso. Acho muito
importante e valorizo o que faço, pois é através dele que sobrevivo. (Jussara
Barbosa da Silva – Entrevista realizada em 2014)

Além da perspectiva de nível de formação pessoal do sujeito é apresentado também,
não só o aspecto da autoestima, mas também de reforçar o aspecto da identidade coletiva. Na
ótica de Freire (1986), o empoderamento se apresenta como um processo e como resultado
que emerge de um processo de ação social, onde os indivíduos têm posse de suas próprias
vidas e através de interação com outros indivíduos, possibilita um pensamento crítico em
relação à realidade, favorecendo a construção da capacidade pessoal e social e resultando
numa transformação das relações sociais, de poder e de conhecimento.
Nota-se que o processo de interação com outras e apropriação de certos conhecimentos
adquiridos na inserção no mercado de trabalho, da vida na cidade e da inserção nos
movimentos sociais gera uma criticidade, ampliam seus horizontes e traz mais independência
para essas mulheres. O acesso às informações reforça seus argumentos sobre os processos
vivenciados e ajudam no seu posicionamento que vem contribuir e mediar o processo de
organização individual, da unidade familiar e no contexto do grupo estudado.

O bom de trabalhar é ser uma mulher independente, poder trabalhar e comprar as
coisas sem tá pedindo a pai ou a marido. Além do mais, o trabalho pode abrir espaço
para conhecer novas pessoas e novas coisas. No meu caso, o mundo da política me
fez conhecer mais coisas e lidar com elaboração de projetos no mundo que é mais de
homens, isso me deixa muito feliz e se sentir importante. (Maria Soledade de Moura
– Entrevista realizada em 2012)

As experiências das mulheres de Capoeiras com sua inserção no mundo do trabalho,
nos âmbitos internos e externos, têm demonstrado um espaço para o exercício de novas
práticas que vem proporcionando momentos de igualdade e de autonomia, principalmente
com questões que envolvem a saída para o exercício de atividades fora da comunidade e de
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uma participação mais representativa na família. Essa forma de empoderar-se é resultado de
uma dinâmica que vem de acerto com grupo os quais pertencem, inclusive do grupo familiar,
e de uma trajetória individual. No caso especifico das mulheres da comunidade de Capoeiras,
surge da relação como os cônjuges e filhos que dão o compasso da caminhada, da
autovalorização e de sua participação, sendo evidenciada pelo potencial de conquista como
sujeito histórico e político que vem a dar ganhos significativos para o sentimento de
pertencimento ao grupo, sua vivencia e experiências e o sentimento de igualdade nas relações
de gênero, além de possibilitar uma melhor condição de vida para seus familiares em relação
à saúde ao bem estar.
O empoderamento significa um desafio para as relações de poder existentes;
representa a expansão da liberdade de escolha e de atuação e o aumento da
capacidade de agir dos sujeitos sobre os recursos e decisões que afetam suas vidas.
É um processo que pode ajudar na superação da desigualdade de gênero, sempre que
as mulheres reconhecerem a ideologia sexista e entenderem que essa ideologia
perpetua a discriminação em relação a elas. (MENEGHEL, FARINA E RAMÃO,
2005: 570)

Nos discursos dessas mulheres inseridas no mercado de trabalho, a valorização e o seu
status se dá primeiramente quando argumenta sobre o recebimento do salário e se colocam
como consumidoras que são responsáveis pelo provimento de seus bens de consumo e são
dependentes financeiramente dos seus esposos ou pais. O status que acabam adquirindo das
mulheres que ficam na comunidade não se comprova pela competência, mas sim pelo esforço
de passar longos dias na casa dos patrões, trabalhando na empresa ou até mesmo ter estudado
para conseguir uma vaga como funcionária pública, como é o caso das professoras. Elas têm
uma visão positiva da sua inserção feminina no mundo trabalho e o “ter uma independência
financeira” em relação ao marido ou demais familiares, de modo que, vai mais além do que
complementar o orçamento doméstico, elas apontam satisfeita pela sua autonomia para
comprar suas roupas, sapatos, cosméticos para uso próprio ou de algum familiar sem ter de
discutir esses gastos sempre com os parceiros ou parentes.
Quanto à convivência e o reconhecimento das mulheres que trabalham fora pelas
mulheres que não trabalham. Elas acabam tendo relações amistosas com total compreensão do
daquelas que ficam na comunidade do papel importante que as inseridas no mercado de
trabalho exercem principalmente as mulheres casadas. As mulheres que não trabalham
adicionam valor sobre suas experiências de vida longe da família e da comunidade sobre os
motivos que as levaram se inserir nas profissões dentro e fora da comunidade reconhecendo
sua importância para melhoria de vida da comunidade e a visibilidade que o trabalho feminino
ocupa no contexto da comunidade. Como também as mulheres explicam que
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As mulheres que trabalham fora se relacionam bem com as que não trabalham e ficam
na comunidade. Elas até ajudam quando podem (...) Aqui um amigo sempre ajuda
quando quer alguma coisa emprestado, elas ajudam. Se eu tenho um amigo que trabalha
e peço uma ajuda, eles podem ajudar. (Gizélia Aparecida Costa Targino
– Entrevista realizada em 2014)

Como aponta a fala de dona Maria Lídia Basílio.

Eu acho que valeu muito a mulher trabalhar e ser mais independente, pois o direito
que o homem tem de trabalhar a mulher também tem, pois todos somos iguais. (...) é
tão bom comprar o que quer e o que tem precisão sem depender de ninguém. Elas
trabalhando é melhor que está pedindo do que não ter dentro de casa. Sempre vejo
elas felizes quando descem do ônibus no domingo trazendo suas feirinhas e outros
objetos para dentro de suas casas (Maria Lídia Basílio – Entrevista realizada em
2015)

Sendo assim, é importante destacar que o empoderamento das mulheres é de suma
importância para a construção de uma sociedade mais igualitária, democrática e de um
desenvolvimento de um tipo de sociedade que não se espelhe somente no desenvolvimento
econômico, mas também, enfoque as prioridades da humanidade, o atendimento das
necessidades ou num amplo sentido, permitam meios de garantir a sustentabilidade, social,
política, cultural, ambiental e econômica.

3.2 – O Trabalho e família
De acordo com Carneiro (2001: 24), a família é entendida como uma unidade cujos
interesses coletivos devem ser preservados, cabendo ao pai zelar pelo patrimônio coletivo e
transmitindo-os para as demais gerações. É interessante pontuar que essa propriedade
encarnada no chefe de família é o símbolo da unidade e da identidade familiar que deve ser
reproduzida no tempo pelos laços familiares. Sabemos que a família é composta por fatores
como: gênero, geração, conjugabilidade, sentimento de pertencimento, ideias de
corresidência, cooperação solidária, autoridade, afeto e subjetividade.
Matwychucky (1997) pontua que processos como modernização, desenvolvimento,
industrialização, capitalismo, urbanização ou o crescimento das economias de mercado
estimularam mudanças de famílias extensas para nucleares e da família como uma unidade de
produção para uma unidade cujas funções são primariamente de consumo ou emocionais. A
caracterização das mudanças na estrutura familiar por si só não é suficiente para entendermos
os desafios que as famílias enfrentam para conciliar trabalho e cuidados familiares.
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A “tradicional” divisão sexual do trabalho que consiste na especialização dos homens
no papel de provedores do lar e das mulheres como cuidadoras da família têm sido alteradas
nas últimas décadas pela rápida incorporação dos cônjuges ao mercado de trabalho (FONTES,
MACHADO; SORJ, 2007; 582). Essa inserção de mulheres além de responder as dificuldades
econômicas enfrentadas pela família são também resultados das mudanças culturais
relacionadas aos papeis de gênero que valorizam a independência e a autonomia das mulheres
e que têm sido importantes para manter o bem-estar das famílias.
Na perspectiva de Goldani (1993), a família passa por uma desinstitucionalização
interna. Nota-se que nessas mudanças os indivíduos tornam-se mais autônomos, menos
dependente do grupo, gerando grupos domésticos menos coesos e integrados . Já Anderson
(1980) problematiza que essas modificações estão sendo acompanhadas por um novo
conjunto de normas relativas à divisão dos papeis e de novas relações de gênero dentro da
família, justamente por discutir a segregação do trabalho que antes era de responsabilidade do
pai/marido passando também a ser desenvolvido longe da casa, das atividades domésticas
pela mãe/esposa.
Nesse contexto de mudanças existente na relação entre trabalho e família, vemos que
está muito presente na comunidade de Capoeiras. A inserção principalmente de mulheres
casadas no mercado de trabalho promove verdadeiras mudanças em relação ao convívio diário
com seus familiares. Partindo do ponto de Carneiro (2001), percebemos que os padrões de
transformação do patrimônio familiar tende a acompanhar as transformações econômicas e
sociais do local, cabendo às famílias desenvolverem estratégias em função de sua inserção no
mercado de trabalho. Nesse processo de mudanças a família acaba participando ativa e
intensamente, pois suas estruturas colaboram para emergência de novas formas de relações
entre os sexos e de expressões de afetividades no contexto do trabalho.
Já é bem aceito que, embora as funções e a organização da família e da unidade
doméstica possam ter mudado, o que acontece no interior das famílias dessas
unidades não está isolado ou separado do contexto sociocultural mais amplo e que
as relações domésticas são uma parte essencial da estrutura política da sociedade.
Além disso, essas estruturas sociais, políticas e econômicas mais amplas afetam os
membros da família de maneiras diferentes e frequentemente contraditórias criando
bases de solidariedade e unidades em membros [assim como] fontes de conflitos e
ruptura. (MATWYCHUCKY,1997: 218)

Nessa concepção, significa dizer que o deslocamento da família ou parte de seus
membros, resultam numa reconfiguração no seio da unidade familiar de origem. Observa-se
na comunidade de Capoeiras que esse fato não ocorre isoladamente, na medida em que
envolve também por um processo de movimentação sucessiva de mulheres ou até mesmo de
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homens por períodos consideráveis de tempo (semana, mês). Dessa forma, a reconstituição da
divisão do trabalho nos lares além de provocar mudanças na organização da família, também
procura manter a importância dos grupos originais, como também devemos destacar que está
em jogo outras mudanças que afetam a família como: mudanças nos padrões de consumo e
convivência com novas pessoas e novos costumes.
Essa adesão das mulheres no mercado de trabalho, como sugere Goldani (1993),
resulta cada vez mais de uma negociação na qual todos os membros da família acabam
participando e influenciando, ou seja, são resultados de acordos que são elaborados através da
interação familiar. Nota-se que há um processo de barganha entre homens e mulheres,
maridos e mulher, pais e filhos, gerando novas dinâmicas e arranjos familiares. Balsadi (2001)
coloca que essas alterações por conta da entrada no mundo do trabalho fazem com que a
família passe de nucleada e seja orientada segundo a lógica única da agricultura, passando as
fontes de renda familiar ser múltiplas, através das atividades não-agrícolas com investimento
em novas atividades. Sendo assim, as mudanças apresentadas acabam por implicar em outras
dimensões da vida das mulheres e redefinem prioridades e as relações que se estabelecem no
contexto da família, passando a modificar também o próprio caráter e contexto da estrutura
familiar.
Devemos destacar que essas transformações também são produtos das discussões
travadas entre as forças das ideologias de gênero que conferem a mulher o cumprimento das
atividades domésticas em contraposição com as demandas implicadas pelo mundo moderno.
Nesse casso a inserção das mulheres de Capoeiras no mercado de trabalho se dá na maioria
das vezes em contraste com o conflito entre os antigos e os novos papéis que a mulher ocupa
sociedade, se agravando principalmente por se tratar de mulheres que na maioria das vezes,
desenvolvem trabalhos que demandam horários e períodos longe de casa e da família. Outro
dado interessante é atentar que estamos tratando de mulheres oriundas de comunidade rural
que vêm marcadas historicamente pela subordinação econômica e dependência dos esposos,
atuando num deslocamento campo/cidade para ingresso no mundo do trabalho.
De acordo com Parry Scott (2007), as mudanças que ocorrem nos padrões de
fecundidade, mortalidade, migrações e nupcialidades, em conjunto com a vivência das
relações familiares se apresentam em constante fluxo, contribuindo para que a experiência da
responsabilidade feminina se torne uma condição social, não resumida só na condição do
empobrecimento ou de papel secundário na esfera da família, mas dando visibilidade do seu
papel ativo na constituição de renda no espaço doméstico. Diante dos fatores apresentados,
em seguida serão apresentados alguns fatores que estão presentes na nova configuração das
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famílias e se refletem na medida em que há uma adesão de mulheres em atividades de
trabalho.
Os dados coletados nos mostram que as mulheres que desenvolvem atividades de
trabalho estão dando menos prioridade à formação de um núcleo familiar com filhos. Elas
apontam que a decisão de não ter filhos é adiada com o objetivo de alguma delas preferirem
se estabilizar financeiramente ou por perceberem o grande custo de vida e investimento que
está por trás da maternidade como: gastos com educação, saúde ou até menos por seu
afastamento do mercado de trabalho. Nesse sentido, a diminuição do número de filhos
significa uma redução do trabalho reprodutivo e pode repercutir positivamente na capacidade
das mulheres de aumentarem sua participação no mercado de trabalho conciliando melhor
trabalho e responsabilidades familiares.
Por outro lado, a existência de mulheres sozinhas ou solteiras com filhos na
comunidade promove a adesão na esfera do trabalho, pois elas não têm com quem dividir as
despesas e acabam sendo muitas vezes são as únicas responsáveis pelo sustento da família, as
mulheres chefes de família, essas são mulheres que ocupam na maioria das vezes o trabalho
doméstico fora da comunidade, caso que veremos com mais profundidade no tópico seguinte.
A dupla jornada de trabalho, segundo algumas mulheres, é um dos principais
problemas enfrentados. Elas independentes de trabalharem em escolas, casas de família, posto
de saúde ou na câmara de vereadores e demais profissões, relatam que são as responsáveis
pelos trabalhos domésticos nas suas residências. Elas além de cumprirem seus expedientes no
trabalho remunerado, quando estão em casa se dedicam a realização das tarefas domésticas e
cuidados com os filhos, mesmo que algumas vezes tenham auxilio das mães, parentes
próximos cuidando da casa.
Como na análise de Sadenberg (1998), na comunidade pesquisada as meninas mais
velhas assumem desde cedo uma carga maior de responsabilidades na família, elas são
encarregadas das tarefas que cabem as mulheres/mães/donas de casas no período da ausência.
Os meninos são encarregados desde cedo nas realizações de tarefas realizadas fora de casa,
como as atividades ligadas ao roçado e a dedicação à vida escolar. Dessa forma, os meninos
são mais privilegiados tendo mais tempo para oportunidades e atividades de lazer e mais
liberdade para andar pelas ruas.

Os meninos gozam de certa liberdade, em relação às meninas, derivada na
construção da masculinidade nos grupos sociais. Devido ao atributo de uma maior
exterioridade, os meninos permanecem um maior tempo fora do domínio do lar,
tendo mais tempo para o lazer. Pelo contrário, as meninas, via de regra, são restritas
aos locais que podem frequentar e ao período de permanência na rua, além de já
terem desde os primeiros anos de vida determinadas obrigações em relação ao
espaço doméstico. (SARTORI, 2004; 178)
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O trabalho doméstico vem se atrelando a vida das meninas que se submetem e se
condicionam a darem aos outros irmãos “a maternagem dentro desse processo sexuado de
socialização, jogando paradoxalmente um jogo duplo na escolha de construção do seu
gênero”. (SARTORI, 2004; 179).
Por outro lado, essas formas de cuidado com o lar são impostas ou colocadas, sob o
aspecto de autovalorização pessoal que lhes dão atributos de “boas cuidadoras ou donas de
casa”, e de meninas “cuidadosas”, fazendo com que a força da ideologia de gênero seja bem
presente nas dinâmicas de trabalho da família.
Ao contrário do que aborda FRANÇA e SHIMANSKI (2009), em alguns lares, em
Capoeiras está ocorrendo uma divisão das responsabilidades econômicas, como também
verificamos uma significativa divisão das responsabilidades domésticas. Constatou-se durante
nossa pesquisa que as mulheres que estão desempenhando trabalho remunerado estão
ausentes de suas residências recebem o auxílio/ajuda não só do esposo que fica em casa, como
também das suas mães, isso se as avós quiserem ficar com as crianças, pois segundo alguns
entrevistados têm mães que não querem ficar com seus netos para suas filhas trabalharem. Em
outro caso quando na residência tem uma filha mais velha, é esta quem fica responsável por
cuidar da casa e dos irmãos mais novos.

Quando estou trabalhando meus filhos ficam com minha mãe e minha irmã. Eu dou
uma ajuda pra ela dar uma olhada neles. Se não fosse assim eu teria como trabalhar,
afinal são dois meninos para cuidar. (Rosângela Moura dos Santos – Entrevista
realizada em 2015)

Quando não se encontra alguém da família para cuidar de sua casa e dos seus filhos
elas pagam para um parente próximo ou para alguém próximo do ciclo de amizades para fazer
suas tarefas domésticas, esse fato aponta para existência do trabalho doméstico remunerado
dentro da comunidade, embora seja uma baixa remuneração na forma de agrado62. Nesse caso
é muito raro que mulheres com filhos pequenos ou até mesmo casais saiam para ingressar no
mercado de trabalho na cidade sem a solidariedade dos grupos de parentes, passando a se
expressar com a movimentação de indivíduos isolados. “São mulheres que se articulam em
redes de vizinhança e parentela para prover os cuidados aos filhos e realizar suas jornadas de
trabalho”. (BRITES, 2014: 141)
Um dos principais problemas apontados pelas informantes que trabalham fora da
comunidade é sua ausência do seu ambiente familiar, esse fator é mais presente na vida
62

No sentido do que fala nossas interlocutoras é uma espécie de pequena ajuda que pode ser dada por uma
pequena quantia em dinheiro ou até mesmo presentear com roupas, produtos de higiene pessoal e beleza.
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daquelas que passam de uma semana a quinze dias sem vir em casa. Sentem-se muito tristes
por deixar outras pessoas educarem seus filhos e sofrem com esse período de adaptação,
principalmente as empregadas domésticas que se ausentam de casa durante a semana.

Meu filho foi criado com a avó da parte do pai. Eu comecei a trabalhar quando ele
estava com um ano e meio. Quando eu saí para trabalhar eu deixei ele bem novinho.
Eu acho que sofri mais que ele, eu chorava quase todo o dia e dizia que ia sair do
trabalho e ficar com ele em casa. E dizia que o menino que era criado pelos avós ia
ser criado cheio de gosto. Eles até faziam os gostos dele, mas quando eu chegava
botava ordem nas coisas e dizia que não era assim. (Maria da Luz Barbosa –
Entrevista realizada em 2014)

Elas mostram em suas falas que não é fácil, e que sentem muito culpadas por ficar
afastadas do ambiente doméstico e do processo de “criar o filho”. As falas expressando
sentimento de culpa e distância do ambiente familiar são acompanhadas por um discurso que
incorpora a inserção no mercado de trabalho como um meio de sobrevivência para sua
família, pois geralmente a renda que seus esposos ganham através da agricultura não supre
todas as necessidades que suas casas demandam. Elas colocam que sentem muito por ficar
distante dos filhos e ausente em algumas situações importantes na vida deles. Na comunidade
teve casos de mães que saíram para trabalhar quando seus filhos completaram 3 (três) meses
de nascidos no período de amamentação.

Na época de Rodrigo era uma vez por mês; delas passava dois domingos era uma,
duas vezes por mês, depois passou pra de 08 em 08 dias. Eu ficava como louca,
também a gente sofre, eu chorava muito, chorei muito por eles. Eu chorava como
uma louca. (Genilda da Costa – Entrevista realizada em 2012)

Destacamos na fala de Genilda, as dificuldades enfrentadas por essas mulheres,
principalmente por administrar a distância da família, dos filhos, na medida em que essa
ausência não permite a vivência com eles diariamente sem poder acompanhar de perto as
fases da vida dos filhos. Esse fator torna-se o principal agravante quando se fala na adesão ao
trabalho fora da comunidade.
Nota-se também que há uma reconfiguração da divisão social do trabalho na família.
Primeiramente, têm casais que trabalham em Natal morando com seus filhos na casa de seus
patrões, na maioria das vezes as mulheres estão inseridas no trabalho doméstico e o homem
trabalhando como jardineiro ou motorista. Há também casos em que as mulheres estão
trabalhando fora e homens estão ocupando algumas atividades na comunidade ligadas a
agricultura ou ao pequeno comércio. Têm casos de mulheres que trabalham na comunidade e
os esposos trabalham em Natal na construção civil, jardineiro etc. Por outro lado, há homens
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que trabalham no Centro industrial Avançado, em Macaíba com mulheres que trabalham em
Natal ou na comunidade.

Enquanto eu trabalho fora e passo a semana lá. A menina fica em casa cuidando das
coisas e o menino fica no arisco. Meu esposo ele fica trabalhando em Macaíba.
(Claudete Adalgísio da Costa – Entrevista realizada em 2014)

A fala de Claudete que atua como empregada doméstica em Natal enfatiza um pouco
dessa organização e divisão sexual do trabalho na família, como também dar destaque o papel
das meninas com o cuidado com a casa e as tarefas domésticas, com os estudos e os filhos na
maioria das vezes no arisco desenvolvendo algumas atividades agrícolas.
Os finais de semanas, geralmente o período das folgas, são usados na maioria dos
casos por muitas mulheres que passam a semana fora e não têm filhas para realizar as tarefas
domésticas para se dedicam ao trabalho doméstico nas suas residências. Muitas acabam não
tendo tempo nem para cuidar de si, vivem em função do trabalho e da família não conseguem
estudar, atualizarem-se e às vezes não têm muito tempo de levar seus filhos para passear ou
fazer algo do gênero. São raras as mulheres que conseguem trabalhar e estudar. Assim, de
acordo com Rodrigues (1991), seu desgaste físico acabou aumentando devido a essa jornada
dupla de trabalho.
Notamos com todas essas mudanças que vem sendo apresentados no decorrer desse
tópico é que o trabalho feminino vem sendo reconhecido como uma atividade geradora de
renda e é na maioria das vezes a principal fonte que as famílias têm para sobreviver e ele
justifica todas as mudanças que ocorrem no interior das famílias para adesão ao mundo do
trabalho.
Observamos aqui o contrário do que Heredia (1979) aborda em seu estudo realizado
na Zona da Mata de Pernambuco, onde os moradores tratam as atividades de trabalho
femininas como ajuda. Em Capoeiras essa noção de trabalho ganha uma dinâmica totalmente
diferente do que se encontra no trabalho dessa antropóloga, aqui as mulheres têm participação
importante na divisão do trabalho e como qualquer outro membro da unidade familiar como
bem falou Maria das Graças Barbosa, “É unir o dinheiro de um com o outro e quando é no
final do mês começar a pagar as contas, aqui o dinheiro do homem e da mulher é
importante”.
Portanto, adotamos a concepção de Durham (1984) no intuito de perceber que há uma
reorganização da família para permitir o ingresso da mulher no mundo do trabalho. Destacase que no contexto dessas transformações a família não perde a característica de ser
importante para o bem-estar e segurança no que diz respeito à economia de seu grupo, ponto
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de referência e o núcleo de onde se reconstitui e se reelaboram os padrões de comportamento
e das representações coletivas.

3.3 – As Mulheres chefes de família
De acordo com Scarpellini e Carlos (2001; 03), “a família representa uma instituição
social organizada por um grupo de indivíduos interligados pela descendência por um ancestral
comum, via casamento ou por adoção, que partilham o mesmo sobrenome, herdado de
ancestrais diretos ou dos matrimônios ocorridos na família”. Dentro desse contexto de
organização da unidade familiar cabe à mulher, na maioria das vezes, as atribuições ligadas à
maternidade, o cuidado da casa, com os filhos e a responsabilidade do afeto com toda a
família. Assim, é quase como uma obrigação e natural a mulher sentir-se realizada lidando
com as atividades do espaço doméstico em seu cotidiano e mesmo ela estando inseridas no
mercado de trabalho elas continuam sendo responsáveis pela esfera doméstica, acumulando
essas atividades em seu dia-a-dia.
Indo de encontro à perspectiva do papel da mulher descrito no parágrafo anterior,
proponho nesse tópico adotando a perspectiva de Macêdo (2008), refletir sobre a experiência de
chefia domiciliar realizada por mulheres numa perspectiva que visa captar a dinâmica que as
envolve, pois notamos que essas mulheres são vistas como indivíduos mobilizados por processos
estruturais, mas que, ao mesmo tempo, comportam-se como sujeitos de suas vidas ao

mobilizarem processos de ação e significação da realidade social em que vivem. Por outro
lado, estudar a dinâmica da chefia feminina vai empreendera adoção de uma perspectiva dos
estudos de gênero como ferramenta de análise e uma releitura crítica do contexto familiar,
questionando o modelo tradicional de família como um modelo único e estático, ocupando
exclusivamente o âmbito privado, pondo fim à ideia de família como grupos independentes e,
consequentemente, autônomos e automantidos, e mulheres que se conformam com a
dominação masculina.
Merece destaque que essas "estruturas domésticas" com chefia feminina são do tipo
monoparental (mãe e filhos com ou sem parentes ou agregados), “embora a chefia feminina
também ocorra na presença de maridos ou companheiros, revelando o crescente papel da
mulher como provedora ou uma maior simetria

de

gênero” (WOORTMANN;

WOORTMANN, 2002; 28-29).
Macêdo (2008) afirma que a chefia feminina é uma situação vivenciada por muitas
mulheres das mais variadas classes sociais e que essa é uma situação que existe como
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resultado das novas transformações nos padrões de comportamento e relações no universo
familiar vista nos últimos tempos.
Essas transformações são responsáveis por produzem muitas variações nas trajetórias
das mulheres, dando múltiplos significados a vida delas, como é o caso da autonomia de
definir suas prioridades e investimentos. Assim, nesse sentido, podemos tomar como
exemplos quatro de nossas interlocutoras: Rosângela Moura dos Santos, Marizélia de Souza
Santos e Genilda dos Santos e Dona Maria das Graças Moura dos Santos, mais conhecida
como Mãezinha que representam um universo de mulheres que vivenciam ou vivenciaram a
experiência de serem as principais mantedoras do lar estando inseridas no mercado de trabalho.

Carvalho (1998) mostra que a chefia feminina aponta para caminhos de construção das
mulheres que conduzem sozinhas a dinâmica familiar, principalmente na questão de suprir
todas as necessidades econômicas da família em domicílios que têm liderança de mulheres
sozinha, onde os parceiros masculinos estão ausentes, como é o caso, das viúvas, mães
solteiras e mulheres desquitadas/separadas que acabam assumindo o papel de homem e
mulher no lar (pai e mãe) e enfrentando diariamente, até mesmo alguns preconceitos da
sociedade.
Nessa perspectiva se insere a história de vida de Dona Maria das Graças Moura dos
Santos, mas conhecida na comunidade carinhosamente por “Mãezinha” que após a separação
do marido passou ser a principal provedora da família e assumir o papel de pai e mãe dentro
da residência.
Figura 40 – Comemoração de aniversário de Dona Mãezinha

Fonte: Acervo Marlete dos Santos, 2015.
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A história de Mãezinha pode ser tomada com exemplo diante da situação de algumas
mulheres que encontramos no decorrer do nosso trabalho de campo. Ela é uma mulher que
depois da separação do seu esposo e com cinco filhos para criar, teve que ingressar na
atividade de empregada doméstica para sustentar sua família. Tudo isso dentro de um
contexto em que as mulheres solteiras/separadas eram vigiadas e sempre aos olhares
machistas da comunidade. Mesmo assim ela se empenhou em realizar o papel de pai e mãe
em sua residência, educando muito bem seus filhos e os criando. Veja o que fala a referida
senhora no trecho a seguir:

Pesquisador: Como foi cuidar da educação dos filhos sozinha?
A vida de ser pai e mãe é muito difícil, para mim foi uma experiência muito difícil e
muito importante, mas mesmo com as dificuldades eu soube criar todos os meus
cinco, graças a Deus. Agora todos eles trabalham, respeitam as pessoas, são pessoas
que todo mundo gosta. Eles tiveram sempre boa educação e nunca foram para lugar
para arrumar confusão ou para brigar. Eu me sinto muito feliz até o dia de hoje por
ter educado meus filhos só e sem a ajuda do pai. Eu Sempre vivi só e todo muito me
respeita ninguém nunca me soltou cabimento. (Maria das Graças Moura dos Santos
– Entrevista realizada em 2015)
Pesquisador: Como as pessoas da comunidade viam as mulheres que trabalhavam
fora, principalmente as mulheres separadas dos maridos?
Na minha época mesmo, eu saí pra trabalhar porque tinha precisão. Mas o povo
falava muito, tanto das mulheres solteiras, como das mulheres separadas que
trabalhava fora, mas já tinha muita mulher que trabalhava aqui. Mas o povo ficava
comentando, porque tem muita gente que fala que as mulheres que vai trabalhar em
Natal, elas saiam à noite para aprontas as coisas, né? Naquele tempo não era como
agora o povo falava mais, vigiava. Eles falavam: ela tá trabalhando nada, ela vai é
sair para as baladas que era mais que o povo comentava. (Maria das Graças Moura
dos Santos – Entrevista realizada em 2015)

Nota-se que antes essas mulheres viviam sob a autoridade masculina: “quando solteira,
deviam obediência ao pai ou a um irmão mais velho, ou mesmo outro parente e quando
casada, vivia sob a autoridade do marido” (WOORTMANN; WOORTMANN, 2002; 46).
Mas nesse caso, a chefia feminina colocava em cheque a hierarquia de poder implícita na
relação conjugal, onde o homem se vê na responsabilidade de comandar o lar, sendo ele detentor
de total poder sobre as outras pessoas da unidade doméstica, controlando também a sexualidade
feminina, a fim de assegurar a fidelidade da esposa e sua permanência na residência. Hoje elas
estão afastadas da opressão e têm uma maior autonomia, justamente devido à ausência de um
parceiro.
O surgimento de novas demandas e configurações familiares, no caso da comunidade,
principalmente pela separação dos seus esposos impulsionaram essas mulheres a saírem de suas
casas e passara contribuir financeiramente para o sustento do lar. Dessa forma, essa participação
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das mulheres em atividades geradoras de renda só se efetua através da colaboração de
parentes ou amigos próximos que ficam responsáveis "vigiarem" ou “olhar” para as crianças,
isto é, para desenvolver atividades de trabalho as mulheres chefes de família adotam algumas
estratégias particulares. Daí surge o papel das avós, onde no término de uma união conjugal
passam as filhas muitas vezes a residir temporariamente na residência de suas mães com seus
filhos, o que “resulta na formação de um arranjo que pode ser caracterizado como uma díade
materna dupla, o que vem a ser caracterizado como, uma extensão ideológica do conceito
matricentrado de família, incluindo a casa da avó” (WOORTMANN; WOORTMANN, 2002;
54-53). Esse arranjo de mães morando juntas passa a ser importante para a saída da mulher
para desenvolver a atividade de trabalho doméstico na cidade, passando a avó ficar
responsável pelo cuidado com os filhos na ausência de suas mães chefes de família. Um caso
ilustrativo para essa questão é o de Genilda Costa, empregada doméstica, que saiu para entrar
no mercado de trabalho e seus filhos ficaram sob os cuidados de sua mãe. Veja o que nossa
interlocutora fala:
Eu tinha que trabalhar pra dar de comida a meus filhos e ajuda da minha mãe foi
muito importante, por que eles ficavam com minha mãe, mas quem dava a comida,
quem dava calçado, quem dava remédio, quem dava de tudo era eu trabalhando. Por
que o pai nunca deu, nem a família do pai nunca ajudou, então, quem tinha que
fazer, graças a Deus eu sempre estive minha mãe que cuidasse deles e o que seria de
mim se não tivesse minha mãe pra ajudar. (Genilda da Costa – Entrevista realizada
em 2012)

Com a ajuda de parentes e, inserida nas atividades de trabalho, essas mulheres têm a
missão de conciliar a vida privada (as atividades da casa e a educação dos seus filhos) e a vida
pública (as atividades de trabalho), além de encontrar um espaço para dedicarem-se ao “ser
mulher”, cuidando de outras demandas de suas vidas individuais, principalmente o contato
reduzido entre mães e filhos. É importante salientar que elas acabam acumulando dupla
responsabilidade, dedicando-se ao cuidado da casa e das crianças e promovendo o sustento
material de seus dependentes. Nesse contexto, a dupla jornada de trabalho vem seguida de
uma dupla carga de culpa por preocupação tanto no cuidado das crianças quanto na sua
manutenção econômica. Assim, a rotina da mulher chefe de família se forma através de uma
mão-dupla no eixo trabalho/vida familiar, uma problemática que acaba por repercutir na
participação dessas mulheres na vida e formação educacional de seus filhos.
Um das dessas rotinas podem ser representadas por umas de nossas interlocutoras, a
empregada doméstica Rosângela Moura dos Santos, empregada doméstica que tem dois filhos
sendo a menina fruto de um namoro na época da adolescência e o menino resultado de uma
união com um jovem da comunidade. Ela fala que os dois pais contribuem dando atenção e
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uma pequena contribuição financeira, mas muitas vezes ela sente-se como se tivesse atuando
como pai, já que os antigos companheiros não atuam frequentemente da educação deles e até
mesmo dialoga sobre seu trabalho como doméstica que é a renda com a qual contribui com a
renda da família. Nossa interlocutora ainda fala como é difícil nos primeiros momentos ficar
longe dos filhos, mas com o passar dos tempos ela acabou se acostumando, pois alega que
eles já estão crescendo.
Os relatos das mulheres apresentam algumas dificuldades, principalmente o contato
reduzido entre mãe e filhos, elas alegam que a falta de tempo é um elemento forçosamente
incorporado nas suas rotinas diárias, isso é fruto da prioridade de que ter que sair de casa para
trabalhar. Como nos mostra Brito (2008), a rotina dessas mulheres chefes de famílias se
divide em uma mão-dupla trabalho/vida familiar, um problema que acaba interferindo na
participação dessas mulheres na vida e formação de seus filhos. Com essa problemática
apresentada, o trabalho é encarado como uma necessidade extrema, um sacrifício necessário
para manutenção da família. Portanto, o desafio da conciliação entre o trabalho e sua vida
familiar pela mulher chefe de família está presente nos depoimentos apresentados por nossas
interlocutoras e são reveladores da dificuldade da mulher/mãe e provedora em promover o
sustento da família e preservar uma participação mais efetiva junto a seus filhos e ao ambiente
familiar.
O papel dessas mulheres na “nova” divisão sexual do trabalho permite que desde cedo
elas contribuam com a organização da vida familiar, sua contribuição consiste em prover
todas as formas de bens de consumo que essa unidade necessita para sobreviver. Como aponta
Macedo (2008) em alguns casos, permitem que elas recebam a contribuição de outros
membros, como também, elas têm acesso a programas sociais, como Bolsa família. Muitas
vezes, devido à separação dos casais, as mulheres assumem uma responsabilidade ainda maior
por suas famílias, em razão da quebra dos papéis sexuais tradicionais, passando além de
principais provedoras, superar as dificuldades impostas pela ausência de um companheiro que
contribua na manutenção da família.
Ellen e Klass Wortmann (2002), em um trabalho realizado sobre famílias
monoparentais, procuram dar ênfase a assuntos ligados ao gênero, mostrando o controle das
mães sobre os recursos econômicos e o protagonismo que tem alcançado nos processos de
tomada de decisão, essa situação além de ser um marcador relevante para algumas famílias
apresentam a chefia feminina tendo como membros principais mulheres viúvas e/ou solteiras
com filhos. No caso de Capoeiras predominam os núcleos compostos por mulheres solteiras
separadas com filhos.
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Por outro lado, Macedo (2008) argumenta que a falta de participação dos pais na
criação dos filhos põe-se como um obstáculo a ser superado pela família monoparental
feminina que é caracterizada, muitas vezes pela não participação financeira do pai na vida e
na formação dos filhos, mas na comunidade existem também aqueles pais que contribuem
depois da separação ou término de um namoro que termina com a gravidez da mulher, como
falamos antes, O caso dos pais dos filhos de Rosângela. Assim, a mulher pode assumir o
papel masculino de “chefe” (SARTI, 2007:67). Por outro lado, a falta de participação paterna
diariamente ao lado dos filhos e o não reconhecimento por parte do genitor masculino de seus
laços com os filhos promove muitas vezes, a revolta por parte da mulher que se vê arcando
sozinha com a questão financeira e tentando suprir os laços paternos na família. Portanto, a
questão da presença paterna no contexto familiar, é encarada pela mulher como uma
assimilação do papel do homem ou muitas vezes como desafio de suprir o papel do homem na
formação educacional do filho.
Marizélia de Souza Santos, 34, solteira e mãe de uma filha é outra das chefes de
famílias que encontramos na comunidade. Marizélia teve sua filha Clarice, adolescente de 13
anos que foi fruto de um namoro na época adolescência. A empregada doméstica é a principal
responsável pela renda que sustenta ela e a sua filha, mas recebe da mãe e do pai em relação a
morada da filha no período em que está trabalhando em Natal. Em relação ao pai de Clarice
quando perguntada, a interlocutora fala que ele não está e nunca esteve presente na vida da
adolescente e nunca contribuiu financeiramente com a mesma todos os gastos com educação,
saúde e demais itens sempre saíram do trabalho que Marizélia exerce como empregada
doméstica.
Figura 41 – Marizélia (à direita) e sua filha Clarice (à esquerda).

Fonte: Acervo Marizélia de Souza Santos, 2015
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Nossa interlocutora ainda destaca sobre a grande dificuldade de educar uma filha sem
a ajuda de um pai, embora a filha não sente falta da figura do pai e diz que “é muito difícil
educar uma filha sozinha ser pai e mãe e ainda ficar fora sabendo notícia do comportamento
da minha filha através das redes sociais, facebook e pelo whatsapp, através de meus
familiares”.
Por meio de conversas informais com alguns filhos dessas mulheres, percebemos a
valorização expressa pelas mães na provisão dos filhos. Desse modo conclui-se, que diante
das dificuldades sociais e financeiras, os laços de afetividade e das relações familiares e de
respeito mútuo entre a mulher chefe de família e seus filhos são bem recorrentes nos
depoimentos das mulheres, justamente pela luta que elas têm em sair da comunidade para
contribuir financeiramente.
É importante salientar que o homem pode atuar ou não como chefe de família e isso
vai depender de sua capacidade de realizar o papel de ser provedor da unidade familiar, nesse
caso a perca de emprego pode significar a perda da chefia. Mas em alguns casos, mesmo os
homens não podendo contribuir para o sustento da família, em vários grupos sociais
continuam ocupando simbolicamente a posição de chefe. “Nem sempre o marido/pai pode ser
o provedor único ou principal, mas ele continua sendo construído como chefe”
(WOORTMANN; WOORTMANN, 2002; 80) e isso podemos observar na comunidade de
Capoeiras em algumas casas em que, mesmo com as mulheres realizando atividades de
trabalho fora de casa, os homens têm um papel importante na tomada de decisões.
Até aqui procuramos dar ênfase à questão da mulher chefe de família que passa por
jornadas árduas de trabalho, trabalhando fora e na própria casa nos períodos de folgas, tendo
ainda o papel de educar e cuidar dos filhos, onde os seus ganhos são voltados exclusivamente
para o ambiente doméstico, sendo a via principal da reprodução biológica e social. Podemos
perceber que na maioria das vezes as mulheres chefes de família em suas trajetórias de vida e
trabalho são mulheres que foram ou tiveram ligação com a agricultura, ajudantes na família
de origem, passando a ser as únicas e principais provedoras do lar. Vale lembrar que em
determinado tempo da vida de algumas dessas mulheres, dividiam com seus esposos a
provisão do seu lar e outras nem chegaram a se casar, tendo filhos em relações no tempo de
namoro. Dentre o universo pesquisado, as empregadas domésticas são nossos principais
pontos de referência quando se trata de chefes de família.
Mendes (2008) enfatiza que a chefia feminina não deve ser encarada como uma
condição fixa no contexto da família, levando em consideração sua instauração relativamente
longa na trajetória familiar. Por estarem na condição de principais provedoras econômicas
significa que elas adquirem um poder feminino junto à família, mesmo estando esta aquisição
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ligada a um contexto de relações de gênero, marcadas principalmente pelas desigualdades
vigentes na divisão sexual do trabalho. Ou seja, essas relações de gênero paradoxais, fazendo
com que permanências, mudanças de práticas e valores caminhem sempre juntas.
Diante do contexto apresentado, podemos entender que as famílias chefiadas por
mulheres na comunidade, precisam ser visibilizadas como o resultado de um conjunto de
fatores que são frutos das transformações econômicas, sociais, culturais e comportamentais
que vem se observando ao longo do tempo. Essas modificações produzem verdadeiras
mudanças nas trajetórias dessas mulheres dando múltiplos significados, tanto a situação da
mulher solteira, viúva ou separada com filhos, ou daquela que pode ser casada e estar
coabitando com companheiro e filhos. Dessa forma, buscamos focalizar algumas práticas
sociais relacionadas à inserção das mulheres chefes de família da comunidade de Capoeiras
no mercado de trabalho, buscando entender as estratégias e soluções desenvolvidas por estas
quando as mesmas ultrapassaram os domínios do caráter patriarcal, em que sustento da
unidade familiar dependia apenas e unicamente de um chefe provedor (o homem), para um
período de abertura para as atividades de trabalho feminino. O intuito é atentar para as
mudanças na capacidade de as famílias lidarem com a visibilidade do trabalho feminino como
uma das principais fontes de rendas para algumas famílias da comunidade ou para a
relevância deste para a comunidade.
3.4 – O sonho da casa própria e o Consumo das mulheres
Já fomos apresentados no decorrer do nosso trabalho a todo o contexto de inserção no
mercado de trabalho das mulheres e todos os modos que elas acessaram como meio de sair de
uma realidade de escassez de recursos materiais ou financeiros. Agora é interessante pontuar
como nossas interlocutoras acessam o consumo e seus sonhos realizados graças à ampliação e
acesso ao mercado de trabalho.
Observamos ainda que algumas mulheres em virtude o acesso direto ao dinheiro como
fruto de sua rotina de trabalho e educação, vem possibilitando além da aquisição de novos
conhecimentos, acesso ao “mundo dos bens”. No entanto, esse acesso ao mundo dos bens
“nas famílias de renda mais baixa a questão da sobrevivência tem o papel primordial, mas há
também um anseio de ampliar e diversificar a cesta de consumo”. (BRUSCHINI, 1987; 60).
Como em Dantas (2014), a moradia (ou casa própria) é tida como principal desejo e
objeto de consumo apontado pelas nossas interlocutoras. Muitas transferem para a falta desta
conquista, o motivo para muitas dormirem nos empregos, morar casa dos patrões e o
distanciamento dos seus filhos. O significado que tem a aquisição de uma casa para a família
tem aspecto meramente material como "necessidade básica" cuja construção é imprescindível
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na delimitação de uma nova unidade doméstica, muitas vezes a construção da mesma é
realizada pela própria família com a ajuda de parentes ou amigos.
A casa caracteriza-se, então, na perspectiva de Woortmann (1982), como um "domínio
social, econômico e ideológico", mas, sobretudo, um domínio da esfera do privado do núcleo
que é como tal reconhecido publicamente por aqueles que constituem o grupo social de
referência. A casa como espaço de independência pode ser entendida como algo inerente à
condição da família, criando a sua delimitação legitimada e garantida socialmente.

Assim, durante a explicitação de seus projetos, pessoais e para a família, a casa
surge como um bem a ser assegurado e como um projeto de longo prazo de
investimento de recursos. Seja ela citada diretamente como uma proposição única de
projeto de vida ou indiretamente por meio do trabalho, uma vez que é o trabalho a
forma valorizada e possível de quitá-la e de organizar as despesas domésticas no
local. (LIMA, 2011; 231)

A citação anterior permite acionar as demandas de um longo trabalho e o investimento
de muitas dessas mulheres trabalhando juntamente com seus esposos, objetivando a
construção de um local que assegure um local para formação de sua unidade familiar. A casa
própria ou sonho de aquisição das mesmas, para os sujeitos pesquisados é uma “necessidade
básica” (WOORTMANN, 1982;126), ela se inscreve como projeto futuro para as mulheres
jovens ou mulheres que visam se inserir no mercado de trabalho. Possuir uma casa para as
mulheres pesquisadas significa: um passo fundamental de acumulação ou também para alguns
casos que possam ocorrer no futuro, algumas pontuam o caso deixar o seu emprego atual para
montar um comércio na comunidade, como é o caso de uma de nossas interlocutoras que fala:
Eu trabalho como doméstica, mas não quero seguir na profissão, quero no futuro
poder montar meu próprio comércio aqui na comunidade, na minha casa. Mas eu
vou chegar e vou dizer que tenho que trabalhar pra mim, pra meu lucro. Ser
empregada doméstica você não lucra quase nada. (Maria Aparecida do Nascimento
– Entrevista realizada em 2014)

Além de ser descrita por nossa interlocutora como um local que visa uma realização de
um projeto para o futuro, no caso, montar um comércio, a casa é vista também como no olhar
de Lima (2008) como um local para o desenvolvimento de atividades informais, e não apenas
como residência, passando também ser importante para o consumo. A casa não é somente
para se pensar na reprodução, ela também se refere ao fato bastante razoável de não pagar
aluguel, o que representa o fim de uma despesa fixa que compromete a já precária renda
familiar e com isso a possibilidade de aumento da satisfação de outras "necessidades básicas",
principalmente a "alimentação" ou o consumo de outros bens materiais.
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A realização do sonho de construção de uma casa torna-se também uma vantagem por
ser uma a garantia de uma suposta moradia futura frente a um caso de desemprego, no sentido
de que a perda do emprego se caracteriza numa incapacidade de se pagar o aluguel. Por outro
lado, muitas das mulheres entrevistadas acham importante ter conquistado o sonho da casa
própria por significar uma segurança para elas e para os membros da família no tempo da
velhice ou de outra forma sair das casas de seus familiares.
Em relação a mudanças na habitação a construções de casa de alvenaria é o bem mais
valorizado quando se fala em ganhos que se concretizaram com a inserção das mulheres no
mercado de trabalho. A compra de um terreno e a construção de uma casa constitui um
importante bem de alcance das trabalhadoras. Por outro lado, eles abordam que a casa é um
investimento que pode dar lucro pela venda ou até mesmo por uma locação para familiares ou
amigos próximos. A casa configura-se como uma forma de obter uma segurança econômica,
ou seja, uma forma de investir um dinheiro que foi fruto de um longo período de trabalho.
Como percebemos pelos dados apresentados, houve também significativas mudanças
no aspecto habitacional e econômico da comunidade. Percebemos que alguns moradores
entrevistados apontam que a situação de Capoeiras hoje está melhor, ou seja, com as mulheres
trabalhando Capoeiras passou a ter significativos avanços nas condições de moradia e maior
poder aquisitivo dos moradores, possibilitando uma maior aquisição de bens e produtos.
Saindo do contexto da realização do sonho da casa própria e de toda a representação
que a construção do local de moradia ganha na vida dessas mulheres, passamos a entender as
como as trabalhadoras remuneradas se inserem no contexto de consumo. A inserção no
mercado de trabalho faz com que essas mulheres adentrem no universo do consumo. “A
cultura de massa - mídia, marketing, publicidade - interpreta a produção, socializa para o
consumo e nos oferece um sistema classificatório que permite ligar um produto a outro e
todos juntos as nossas experiências de vida” (ROCHA, 2005: 137). Também a movimentação
dessas mulheres pelas áreas urbanas e o acesso a determinados meios de consumo que a vida
na cidade proporciona mostra-se como um dos condicionantes para aumento do consumo
dessas mulheres as tecnologias e os mais variados produtos.
Com adesão ao mercado de consumo, o uso das tecnologias do lar tem aumentado
devido o reconhecimento do trabalho doméstico e com a adesão das demais mulheres em
outras profissões. Com mais poder aquisitivo, as mulheres podem adquirir muitos produtos
que até então não teria condições financeiras de comprar se não tivesse adentrado no mundo
de trabalho. No caso das empregadas domésticas observamos um dado muito significante,
seus acessos a determinados produtos demonstram que estão relacionados às experiências de
conforto que vivenciam nas casas de suas patroas, mas, notamos que elas ressignificam os
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mesmos objetos de acordo com seus gostos e preferências. Já as outras trabalhadoras alegam
que são influenciadas constantemente pelas propagandas veiculadas na televisão, internet,
rádios.
Tendo em vista o crescimento da comunicação na comunidade, representados pelo
acesso da informação por telefonia móvel ou fixa e da utilização de internet com crescimento
no uso do sistema Wi-Fi passou a ter no local uma grande compra de aparelhos celulares. É
constante passar pelas ruas da comunidade e presenciar jovens se comunicando por esse
sistema, além disso, esse acesso aos meios tecnológicos de informação e comunicação
melhora no encurtamento das distancia de quem está na comunidade e de quem está fora.
Os eletrodomésticos e móveis encontrados nas casas também podem ser interpretados
pelas experiências de conforto e escolhas de necessidade de consumo das suas residências.
Nesse caso, os bens comprados vão construindo experiências de confortos e comodidade,
dando praticidade para suas vidas. Ao mesmo tempo, como aponta Montecelli (2013), são
também comprados em relação às dificuldades encontradas nos espaços onde residem. Assim,
podemos observar melhorias econômicas na vida dessas mulheres que se refletem na
aquisição destes eletrodomésticos e na boa infraestrutura de suas casas.
Detenho-me aqui em abordar que as aquisições desses produtos surgem como parte
das experiências vivenciadas pelas trabalhadoras, em seus contextos e espaços que estão
alocados em relações de poder (MONTECELLI, 2013). Essas compras representam a
possibilidade que estas mulheres têm de estabelecer e consumir confortos em sua vida diária,
da maneira que têm seus gostos por determinados produtos. Sob essa perspectiva, Montecelli
faz a seguinte reflexão:
Analiso o consumo dos produtos como uma maneira de trazer para seu cotidiano
experiências e comodidades que fazem um sentido prático e estético em suas vidas,
além de possibilitar novas experiências a sua família: assistir filmes com os filhos,
passear nos fins de semana com o carro ou moto nova, gastar menos tempo com as
tarefas domiciliares da sua própria casa, etc. (MONTECELLI, 2013; 49)

Ainda tomando por base (MONTECELLI, 2013) na sua análise sobre as diaristas,
percebe-se que estas melhorias são resultados de pequenas estratégias que lhes são dadas ao
conviver com espaços que as impulsionam a consumir elementos de conforto e de fácil
aquisição na medida em que elas trabalham e podem consumir certos produtos na medida em
que essas mulheres podem através dos seus gostos, sua necessidade, sua vontade e prazer de
adquirir o eletrodoméstico ou móvel que desejam. Esses os novos elementos serão inseridos
na decoração e na organização da casa das mulheres e de acordo com os códigos culturais
locais que poderão lhes dar sentido (BRITES, 2000: 179).

163
Considerando que a população estudada está fadada também a períodos de
desemprego, a casa também garante o abrigo e o alojamento. E, em caso de necessidade, a
alimentação pode ser conseguida no exercício de outras atividades de ocupação marginal e
temporária. “A casa não é um instrumento, mas um fim, uma forma de afirmação, uma
independência” (DURHAM, 175: 1984). Ela justifica os sacrifícios que foram empreendidos
por desenvolver atividades por muito tempo distante da família e longe do cuidado com o
ambiente doméstico. A casa própria como o trabalho por conta própria, simboliza a dignidade
de mandar no que é seu, de não se submeter à vontade de outras pessoas, os patrões e etc.
A máquina de lavar roupas, o fogão, o aparelho de som e a geladeira são as
tecnologias mais utilizadas nos domicílios. As mulheres inseridas no trabalho são as pessoas
que têm mais contato no cotidiano com essas tecnologias, quer nas casas das patroas, quer em
suas próprias casas nos períodos de folga, quando têm meios de adquiri-las. O significado
econômico e social das tecnologias do lar tem aumentado, com o reconhecimento do trabalho
doméstico como trabalho e com a importância econômica crescente da força de trabalho
feminina, inclusive a de mulheres casadas.
Para a empregada doméstica, a vivência na casa da patroa representa uma invocação
cotidiana da sociedade de consumo moderna. Limpando, arrumando e observando o
consumo na casa da patroa, algumas dessas empregadas começam a sonhar em ter
uma vida mais confortável e, neste processo, seu próprio padrão estético pode ser
modificado. Na casa das patroas, a empregada entra em contato com o que vem a ser
para ela uma boa vida material. Esta noção é construída não em termos de
dinheiro102, mas, sim, em termos dos objetos dos quais a patroa dispõe. (BRITES,
2000: 177)

No cenário dominado por propagandas, estímulos pelas compras através do cartão de
crédito. Crediários e etc. os consumidores são estimulados a renovar seus produtos pagando
metade do seu valor de mercado, com prazo de financiamento. Possibilidades existem de
ampliação de consumo, de desenhos melhores e mais econômicos para satisfazer as
necessidades domésticas. Os mercados de consumo a que se dirigem as propagandas são tanto
para as pessoas de maior, como de menor poder aquisitivo, embora muitas propagandas se
dirijam a públicos específicos. Observa-se que essas publicidades são demoradas e sempre
enfatizam dão ênfase ao preço, dão algumas indicações técnicas e apresentam algumas
características especiais dos produtos para facilitar a vida do consumidor.
As publicidades evocam a imagem da mulher centrada nas necessidades do lar: aí o
trabalho vira afeto; o oferecimento de um instrumento de trabalho como presente
representa o reconhecimento de uma necessidade íntima, portanto é também afeto.
Quer para a mãe que trabalha só em casa ou para aquela que também trabalha fora
os comerciais mostram que lavadoras, fornos de micro-ondas, secadoras (...) fazem
uma mãe se sentir especial. (SILVA, 1998; 36)
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As novas tecnologias do lar são apresentadas em relação a novos padrões de relações
de gênero, também servindo para facilitar o uso de determinados aparelhos pelos homens. Em
contato com algumas inovações tecnológicas do lar que utilizam nas casas de suas patroas ou
até mesmo que veem em propagandas sob a influência das mídias 63 que de alguma forma
evocam a domesticidade feminina. Nesse novo contexto elas são apresentadas as novas
receitas, novos hábitos que diminuem o tempo de preparo das receitas, a facilidade de
descongelamento e de esquentamento de comidas feito com o auxílio de tecnologias
inovadoras que seu salário pode comprar e que podem tê-las em suas residências.
Como define Rocha (2005: 124), “o consumo assume lugar primordial como
estruturador dos valores e práticas que regulam relações sociais, que constroem identidades e
definem mapas culturais. Também, como é próprio de fenômenos deste porte, demanda,
insistentemente, reflexões, interpretações e teorias”. Para Corbo (2012), é através do consumo
são que são “representados os estilos de vida e escolhas das mais variadas, que nele são
construídas as identidades. Portanto, por ele podemos encontrar o caminho para conhecer
melhor a cultura da sociedade contemporânea”.
A posse de móveis, rádio, fogão a gás, geladeira, televisão e outros eletrodomésticos
são muitas vezes citados como prova de um sucesso alcançado no mercado de trabalho. A
migração e o projeto de ascensão social, e o sucesso com que se consegue manter a
integridade do grupo doméstico e a disciplina familial, parece contribuir de modo marcado
para a manutenção ou estabelecimento de hábitos e valores que favorecem o ingresso no
mercado de trabalho (DURHAM, 1984, 210). Ou, como aponta Simmel (2005), o dinheiro
abre um espaço vasto para a individualidade e para o sentimento de independência, pois com
o dinheiro no bolso as mulheres estão livres para comprar o que querem, tornam-se
empoderadas e passam a ter tal controle do que querem consumir, pois seu trabalho dar base
para que isso aconteça.
3.5 - A juventude
A juventude rural é um tema de estudo que vem sendo bastante discutido e visibilizado
pela comunidade acadêmica desde a década de 80. Destaca Castro (2005) que o tema é
permeado por definições genéricas, associados a problemas e expectativas, onde essa
categoria tende a ser constantemente subjetivada, substantivada, sem que os estudiosos
percebam a autopercepção e formação de identidades daqueles que são tidos como jovens.
O interesse em falar sobre as jovens se intensificou a partir do momento em que
algumas mulheres mães de família passaram a relatar nas entrevistas sobre o fato de ter uma
filha jovem em casa e sobre seus planos ou projetos para o futuro delas, dando sempre a elas
63

Rádio, televisão, internet, jornais e etc.

165
perspectivas de um futuro diferente do contexto no qual vivenciaram as gerações passadas de
jovens da comunidade. Por isso no decorrer da pesquisa procurei entender esse público
jovem, principalmente as mulheres, vendo como elas encaram todos esses projetos centrados
em sua direção e como estavam se encaminhando alguns casos de inserção no mercado de
trabalho desde a relação com a educação como forma de inserção nesse mercado competitivo
e as perspectivas de permanência ou saída dessas jovens para o mercado de trabalho. Assim, a
participação durante a semana na comunidade nas visitas que fizemos nas casas, andando pela
rua e participando de eventos no qual esses jovens participavam ou até o contato com alguns
pelas redes sociais serviram para descrever o panorama que apresentamos a seguir.
Abaixo observe a figura de umas dessas oportunidades que estivemos juntos com os
jovens da comunidade no momento em que estava acontecendo uma reunião para formação
de um comitê para realização da votação para o plebiscito constituinte no ano de 2014. Na
oportunidade a comunidade estava representada além dos jovens, pelo presidente da
Associação de Moradores de Capoeiras e algumas lideranças jovens locais. Este foi um
momento festivo e integração entre os jovens de Capoeiras e da Morada Fé, Macaíba. O
evento contou ainda com a apresentação do Pau Furado Juvenil da comunidade e dos jovens
de Macaíba que trouxeram apresentação de hip-hop e BeatBox64, intercalando com o debate
sobre a realidade das duas comunidades, fechando com apresentação da propostas e
esclarecimentos para a formação do comitê no local.

64

Ao pé da letra, o termo beatbox significa ao pé da letra caixa de batida. Ele se refere à percussão vocal durante
o ato da apresentação do hip-hop. Consiste na arte em reproduzir sons de bateria com a voz, boca e cavidade
nasal. Também envolve o canto, imitação vocal de efeitos de DJs, simulação de cornetas, cordas e outros
instrumentos musicais, além de outros efeitos sonoros.
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Figura 42 – Participação dos jovens da comunidade no encontro para formação do Comitê do Plebiscito
Constituinte em Capoeiras.

Fonte: Acervo Ivanildo Lima, 2014.

Para alguns estudiosos, o ser jovem é encarado como uma categoria social e a noção
de ser jovem ou ser velho é um fator que é dado culturalmente (BOURDIEU, 1978), ou seja,
este é um fenômeno sociocultural e representa uma fronteira entre as categorias (infância,
adolescência, juventude, maturidade e velhice), sendo discutível, elástica, sujeita a constantes
revisões, definições e interpretações. Veja o que algumas jovens da comunidade falam do que
é ser jovem:
Para mim ser jovem é uma riqueza, porque principalmente aqui em Capoeiras, que é
uma comunidade Quilombola que é rica em cultura. Eu tenho orgulho de ser uma
jovem que mora aqui. Eu não sei nem o significado direito da palavra jovem na
comunidade. Só sei dizer que sinto muita gratidão em morar aqui e ser uma jovem
da comunidade. (Gizélia Aparecida Costa Targino – Entrevista realizada em 2014)
Ser jovem para mim é viver numa época de diversão. (Raissa Caroline Barbosa
Moura – Entrevista realizada em 2014)
Ser jovem é fazer a diferença e não desistir dos sonhos, ser mulher, valorizar-se,
aprender a se superar a cada dia, com o desafio de realizar sonhos e planos. (Geiza
Santos – Entrevista realizada em 2014)
Em Capoeiras no meu ponto de vista ser jovem é aproveitar sem preocupação, pois
hoje em dia algumas adolescentes estão a cada dia se transformando mulher antes
mesmo de ser uma jovem. Os desafios são geralmente para aquelas que ainda
adolescente já é mãe antes mesmo de conhecer a fase da juventude. Portanto a luta
começa aos poucos, cada uma em busca de seu próprio compromisso. (Geane
Moura – entrevista realizada em 2015).
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Essas diferentes construções do que é ser jovem acionam diferentes significados e
leituras distintas que vai desde “ter responsabilidade”, “ter compromisso”, “fazer a diferença”,
“pensar no futuro”, “diversão” “não ter preocupação. Outro dado interessante e importante para é
a questão que algumas interlocutoras apontaram com o tempo da valorização, de encarar desafios,
da superação que traz significado de luta para essa juventude negra que vivenciam experiências
nos contextos do campo e da cidade.

Considera-se que essa geração, é uma geração migratória; com característica de
aprendiz, justamente por se inserir em oportunidades de trabalhos precários nos primeiros
momentos (trabalho doméstico); uma geração que é marcada por um processo de hibridização
cultural, tendo em vista que se movimentam por vários espaços, recebendo influencias de
outras culturas, ou seja, uma geração que a idade, a inserção no mercado de trabalho, as
aspirações para o futuro e o exercício de sua condição de sujeitos inserido numa sociedade de
classes constituem os elementos que determinam sua condição de jovem.
Como a comunidade está situada num contexto rural, procuramos munir-se de
referências sobre essa temática para tratar sobre fluxos do ambiente rural para o urbano ou até
para permanência em cada um desses contextos. Como em Castro (2005) esse constante vai e
vem dos jovens é explicado pela busca de oportunidades de trabalhos, acesso a determinados
serviços, atividades de lazer e acesso aos estudos. Muitas dessas jovens estão percorrendo o
circuito entre o campo e a cidade, mas devemos lembrar que essa migração, não é só de
jovens adolescentes, inserem-se nela mulheres casadas que saem por conta da insatisfação
com a vivência e oportunidades do mundo rural, como já apontamos em tópicos anteriores.
Mesmo que seus pais demonstrem uma preocupação com a educação dos filhos ou até
mesmo a permanência dos filhos no campo, eles estão deslocando-se aos centros urbanos
alegando a falta de oportunidade na comunidade e de projetos de geração de renda na
comunidade ou até mesmo algumas políticas públicas que fomentem sua estada junto à
família. Nesse sentido algumas alegam que o atraso da zona rural que é caracterizado por
algumas de nossas interlocutoras como um local de pouco acesso aos serviços sociais e com
poucas condições de vida. Nesse sentido a melhoria de vida do jovem é atrelada a sua
inserção no mundo do trabalho em atividades não agrícolas e na cidade.
A juventude está pretendo trabalhar fora, porque na comunidade não tem recurso
para trabalhar aqui, por isso elas preferem trabalhar fora do que ficar aqui e ficar
parada sem fazer nada. Se ficar aqui fica parado em casa sem fazer nada, só
esperando os pais darem seus sustentos. Por isso alguns têm que sair para cidade
para trabalhar. (Gizélia Aparecida Costa Targino – Entrevista realizada em 2015)

A fala da nossa interlocutora demonstra que as jovens da comunidade de Capoeiras
enfrentam situações adversas ocasionadas fortemente representadas pelo difícil acesso ao
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mercado de trabalho dificultando a permanência junto ao grupo familiar. Por outro lado, a
cultura das jovens em certo período de idade saírem para trabalhar fora atua como um
importante fator para saída de jovens para a cidade.
Partindo dessa questão dos trânsitos, nosso objetivo também aqui neste tópico é
problematizar sobre a questão das jovens (mulheres), dando ênfase na discussão de seus
projetos de vida ligados ao trabalho, estudos, tentando destacar como elas lidam com as
expectativas e estratégias de saída de casa, e novas vivências apresentadas no contexto de sair
ou permanecer na comunidade.
Machado e Barros (2009) mostram que a migração dessas mulheres com objetivo na
educação ou conseguir melhores condições de trabalho vai ampliar seu grau de liberdade e
autonomia diante dos seus pais, ou seja, a saída de casa acontece no intuito de mudarem de
vida e conquistarem sua independência.

Muitas jovens sai da comunidade através das oportunidades que surgem. Emprego e
estudos são um dos motivos maiores dessa saída de Capoeiras. As jovens saem com
o objetivo de poder conquistar de tudo um pouco e serem independentes. Algumas
querem ajudar na família no que for preciso, pois é sempre bom somar com a
família no que tem. Isso tudo acontece quando se percebe as dificuldades que o
outro vem passando. (Geane Moura – Entrevista realizada em 2015)

Geane Moura é um de nossos exemplos de meninas que saíram da comunidade para
realizar trabalho fora da comunidade. Ela ao contrário de muitas meninas que saíram para
exercer atividade como doméstica, ela atua Operadora de Caixa numa rede de supermercados
bem famosa em Natal. Na entrevista realizada em junho do corrente ano Geane retratou sobre
sua trajetória e a de várias meninas em relação ao emprego e aos estudos e falou de suas
expectativas e projetos em relação ao mercado de trabalho onde objetiva aumentar seu poder
aquisitivo, comprando as coisas que deseja e mudar de mercado de trabalho procurando algo
melhor. A operadora de caixa ainda mostra em seu discurso uma preocupação com sua
ausência na comunidade, apontando uma forte ligação com o local de origem quando fala
com um pouco de tristeza que não está sempre na casa dos seus pais, mas ela encontra nas
redes sociais uma forma de entrar em contato com as amigas e saber informações do que
acontece.
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Figura 43 – Geane Moura e suas colegas de trabalho da rede de supermercados (A interlocutora veste
blusa rosa e está sentada)

Fonte: Acervo de Geane Moura, 2013

Sobre a permanência de jovens na comunidade temos o caso de Aline Pedro de Moura,
jovem de 22 anos que atua na comunidade na área da educação, prestando serviço na Escola
Santa Luzia num projeto realizado pela prefeitura local, o letramento interdisciplinar de
crianças com dificuldades nas disciplinas do Ensino Fundamental. Aline é formada em
Pedagogia pela Universidade Vale do Acaraú no ano de 2014, além de já ter feito curso de
especialização em Alfabetização e atualmente vem se dedicando a um Curso de
Aperfeiçoamento em Educação Quilombola realizado à

distância pela UFERSA

(Universidade Federal Rural do Semiárido).
Ela é considerada como espelho para outras meninas do local além de ser sempre
apontada no momento de coleta de dados pelas outras mulheres e jovens quando sempre
perguntava sobre exemplos de algumas jovens do local que teve acesso ao ensino superior
sem precisar sair da comunidade ou atualmente mora na comunidade, mas devemos destacar
que existem outras meninas inseridas no mesmo contexto de Aline.
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Figura 44 – Aline Pedro de Moura em sua formatura em Pedagogia.

Fonte: Acervo Aline Pedro de Moura, 2015.

Nessa questão de saída ou permanência e elaboração de projetos de vida, é interessante
pontuar que se inserem questões relacionadas ao pertencimento e às socializações para se
configurar os processos de construção de identidade étnica dessa juventude. De outro lado,
vem interagindo coma sociedade pautada no consumo, sendo influenciada pelos meios de
comunicação e pelas exigências de mercado de trabalho vem influenciando o imaginário e a
memória dessas jovens, as bombardeando com informações diariamente e ajudando a seguir e
escolher os seus projetos. Santana e Dimenstein (2005) destacam que umas das lógicas para
saída do mundo rural por parte é querer trabalhar e ganhar dinheiro para comprar objetos
pessoais e não mais dar despesas aos pais. Também é recorrente em alguns discursos elas
dizerem que precisam trabalhar não somente para elas, mas para ajudar seus familiares, como
dito anteriormente.
Destaco aqui as necessidades dessas jovens, seus desejos e demandas no intuito
organizarem-se, planejar seu futuro na maioria das vezes para o ingresso nos estudos e até na
própria dinâmica do mundo do trabalho. É importante destacar que há uma rejeição dos filhos
a viverem o mesmo modo de vida dos pais. Há nas representações das jovens uma
desvalorização das atividades agrícolas tradicional, onde a agricultura passa ser vista,
principalmente pelas jovens de forma negativa. Nesse sentido, torna-se primordial a ida para a
cidade em busca de trabalho e educação, tendo em vista que na comunidade a demanda por
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trabalho se restringe a área de educação, saúde, serviços ofertados pela prefeitura local e
requer profissionalização na área ou até mesmo indicação partidária.
Nos termos de Brumer (2005; 225), “as mulheres têm menos perspectivas
profissionais e motivação para permanecer no meio rural do que os homens”. Elas são
incentivadas a buscar atividades fora da comunidade ou até mesmo dentro dela, se tiver
oportunidade. Observou-se durante o trabalho de campo que as jovens da comunidade têm
maior autonomia e flexibilidade quando se diz respeito à realização de projetos profissionais
em relação ao trabalho, aquisição de empregos. Algumas delas já desenvolvem atividades na
cidade como empregadas domésticas, no ramo de serviços, indústria e no comércio. Mas
segundo depoimentos algumas demonstram que esses projetos podem ser interrompidos
temporariamente por conta de uma gravidez ou casamento, mas isso não quer dizer que elas
não voltem a seguir os seus planos futuramente. Quanto à realização dos projetos, algumas
jovens no processo de entrevistas demonstraram tê-los voltados possibilidades futuras. Nos
moldes do “vir a ser”, elas ajustam, organizam e estruturam essas ações na perspectiva de
ingresso no estudo de uma boa formação acadêmica.

“Cada jovem expressa sua estratégia para viabilizar projetos e seguir adiante,
visando procurar empregos em locais onde seja respeitada ou investir em estratégias
de capacitação via educação formal, com acesso a um curso superior ou
profissionalizante e conquistar sua independência” (BONIFÁCIO, 2014; 22).

Elas procuram traçar sempre seus objetivos no intuito de mudar suas realidades, tendo
sempre o aspecto educacional como uma escada para o sucesso profissional, financeiro, forma
de melhoras de vida da família ou até como meio para sair do trabalho doméstico para outras
profissões. Essa intenção e dimensão de projeto se concretizam alterando de modo
significativo a ordem social em nível local, pois a saída de uma jovem para viver num
contexto urbano promoverá significativas mudanças na vida delas, principalmente na família
e na vivência diária no seu local de origem.
Nota-se que as jovens se desligam da família de origem para o mercado de trabalho,
principalmente quando concluem o Ensino Médio. Elas saem da comunidade na maioria das
vezes para atuarem como empregadas domésticas. Também existem poucas que saem sem
concluí-lo, mas mesmo assim, observamos casos em que as jovens dão continuidades aos
estudos nas cidades que irão trabalhar, e em grande maioria chegam a concluí-lo. Outras
jovens nem sequer chegam a concluí-los, alegando o cansaço diário na rotina de empregadas.
O ingresso no mundo do trabalho para elas apresenta-se numa perspectiva de ascensão
econômica que antes não tinham e com isso contribuir com a manutenção da unidade
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doméstica, onde a jovem é encarada muitas vezes como produtor responsável em contribuir
com a manutenção da casa e importante para o equilíbrio do orçamento doméstico. Assim, a
necessidade de ajudar os pais é evidenciada em muitos dos discursos dessas jovens estão
fortemente ligados por laços de cooperação e de solidariedade com os laços familiares.
As jovens tendem a oscilar entre a construção de um projeto de vida mais
individualizado o que se expressa no desejo de “melhorar o padrão de vida”, e “ser algo” ou
“alguém na vida”. Ao mesmo tempo em que estes se veem apegados à família e as
identidades do local, elas pensam na possibilidade de ganhar dinheiro e ter uma vida melhor
que a vida dos seus pais, muitas vezes ligada a agricultura e ao trabalho doméstico.
As jovens que têm como objetivo ingressar no mercado de trabalho tem em mente
imagem das trabalhadoras domésticas. Elas não querem passar pelos que muitas mulheres da
comunidade que se inseriram nessas atividades passaram: como a ausência na família, longas
horas de trabalhos e vários desgastes. Esses são ponto que levam a procura por outras áreas de
atuação e o que impulsiona o acesso a um educacional como forma de fugir da realidade que
muitas vezes toda a família passou.
Algumas jovens da comunidade estão profissionalizando em áreas como: Pedagogia,
Serviço Social, Gestão de Cooperativa, Curso Técnico em Guia de Turismo, Técnico em
Saúde Bucal e Enfermagem. Elas estão saindo da comunidade para dar continuidade aos
estudos, como também serve de exemplos para meninas que querem ou perseguem os
mesmos sonhos de nossas interlocutoras, o de deixar a cidade e conseguir cursar a faculdade
que desejam, dentre elas podemos destacar duas interlocutoras: Duas jovens da comunidade
fazem faculdade em Natal de Serviço Social, a jovem Leidiane Costa e cursando Direito
Aurea Estela. Outra jovem, a estudante Liliane Moura que faz Curso Técnico em Guia de
Turismo na UNP (Universidade Potiguar).
Figura 45 – Aurea Estela, estudante do Curso de Direito.

Fonte: Acervo de Aurea Estela, 2015.
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Figura 46 – Leidiane Costa (terceira da esquerda para direita), estudante de Serviço Social, com colegas.

Fonte: Acervo de Leidiane Costa, 2015.

Em alguns casos na Comunidade, o investimento familiar possibilita ou permite que
algumas jovens tenham acesso a escolaridade (conclusão do Ensino Médio, Curso técnico ou
Faculdade) em Natal, Macaíba ou Bom Jesus. Essas são jovens filhas de pais que dispõem de
condições de pagar as demandas que os estudos acarretam (demanda com passagens,
alimentação etc.). Nesse caso, é estabelecido um projeto diferenciado de outras jovens que
aderiram ao trabalho doméstico que mesmo exercendo a atividade bancam os próprios custos
com cursos ou até mesmo fazendo uma faculdade particular.

De qualquer maneira, o investimento na educação parece não ser um projeto só
individual, mas sim do grupo familiar como um todo. De um modo geral, as mães
demonstram preocupação com a educação formal e o desenvolvimento profissional
das filhas, identificando em tais processos as oportunidades de as mesmas
ascenderem socialmente e também conquistarem alguma independência financeira
diante dos homens. Muitas vezes esse projeto implica o engajamento da jovem no
mercado de trabalho, pois o grupo doméstico não tem como assegurar a
continuidade de seus estudos. (MACHADO; BARROS, 2009; 381)

Os pais acreditam que o investimento numa educação que qualifique seus filhos é
necessário para terem avanços nas escolhas profissionais futuras, assim todo o investimento
em educação na comunidade é justificável. Algumas mães afirmam que estão inseridas no
mercado de trabalho para permitir que seus filhos tenham acesso à educação, pelo menos de
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Ensino fundamental ou médio ou também não exerçam o trabalho doméstico com elas
exercem.
Deve-se destacar que o encaminhamento dos filhos para fazerem cursos
profissionalizantes, técnicos ou até a conclusão do nível médio é um dos principais
instrumentos para uma possível libertação de seus filhos do trabalho manual ou do trabalho
doméstico. Percebe-se que a posse de um certificado de Ensino Médio, Técnico ou Superior é
uma ferramenta importante para o ingresso no mercado de trabalho e instrumento de
importante prestígio na comunidade, mas mesmo assim eles não garantem emprego. Também
as jovens têm que ter em mente que esse processo também pode ter insucesso que na maioria
das vezes pode ocorrer sua volta para casa.
Existem algumas jovens da comunidade que mesmo estando inseridas nessa forma de
trabalho, elas encaram a atividade como algo temporário para levantar algum dinheiro ou
fazer algum investimento futuro: um curso ou algum outro investimento na educação,
desejando algo que as possam trazer mais retorno financeiro e valorização social. “O emprego
doméstico é descrito em muitas entrevistas e conversas como algo transitório, uma estratégia
de reprodução social a esperou no percurso de busca por algo „melhor‟” (Brites, 2014;142).
Mas mesmo assim trabalhar em “casa de família” é um dos meios que muitas jovens querem
evitar quando delimitam seus projetos pessoais”.
Mas o trabalho doméstico também tem fatores positivos relacionados com a realidade
da jovem, ele possibilita que ela saia de casa tendo a possibilidade de contribuir no orçamento
familiar, cuidar da sua renda e gastos pessoais e desenvolver sua autonomia. Visto por outro
lado, que o configurasse como uma possibilidade de ascensão profissional para outras
atividades fato que aconteceu com algumas de nossas interlocutoras que usaram ou ainda usa
desse tipo de trabalho com objetivos em uma nova profissão, como já citamos antes o caso de
Avanice e Marcela. Daí elas querem elaborar outro tipo projeto de vida futuro e ingressa
nesse trabalho para concretizá-los.
Diante de tudo que foi apresentado até aqui, é importante destacar mudança mais
significante é a permanência de jovens em idade escolar frequentando as escolas e procurando
cursos profissionalizantes, não se encontra na comunidade mais meninas de 11, 12, 13, 14
anos indo trabalhar como doméstico com antes. De acordo com alguns informantes, esse
quadro mudou por conta dos incentivos do Governo Federal, que está desenvolvendo
programas como Bolsa Escola e Cursos do PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego) e a Prefeitura Municipal está sempre realizando cursos e
colocando vagas a disposição dos jovens da comunidade.
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As jovens que concluem o Ensino Médio estão procurando fazer mais alguma coisa.
Elas querem se profissionalizar muitas delas não querem ir trabalhar em Natal como
empregada doméstica. Nesse caso, só aquelas que não querem estudar mesmo que
querem ser doméstica”. (Geiza dos Santos – Entrevista realizada em 2014)

Outro fator significativo para essa permanência dos jovens na comunidade é a
ocorrência diariamente de transportes escolar buscando e trazendo os alunos para frequentar a
escola nas comunidades de Traíras e Lagoa do Sítio I, coisa que antes era muito complicado,
pois as pessoas que queriam estudar deveriam deslocar-se a essas comunidades a pé, de
bicicleta ou pegando carona; ou até mesmo indo para a cidade de Bom Jesus. Nessa mesma
perspectiva, constatamos ainda que ao invés das jovens saírem para trabalhar como
empregadas domésticas, hoje são as mães de famílias que trabalham e deixam suas filhas
cuidando da casa e também estudando para ter qualificação profissional e não passar pelas
mesmas coisas que elas passaram trabalhando nas casas de outras pessoas.

As meninas não estão mais saindo muito para ser empregadas domésticas, antes
tinha muitas meninas trabalhando em Natal, mas as mães agora tão tendo cuidado
em deixar as filhas na escola e elas estão indo trabalhar pra deixar as filhas estudar.
Hoje é mais comum alguém terminar o terceiro ano, antigamente era muito difícil.
Na época que minha irmã estudou ela estudava em Traíras e ia a pé por que não
tinha transporte. Hoje em dia tem transporte de manhã, de tarde e de noite a
facilidade é grande hoje em dia só não estuda quem não quer. (Avanice de Moura
Barbosa - Entrevista realizada em 2012)

Essas jovens olham para suas gerações anteriores e dentro de um quadro de referência
sócio-histórico e constroem seus espaços e trajetórias, aderindo ou não aos costumes de suas
gerações de mulheres passadas. As gerações de avós e mães personificam uma época que suas
filhas não viveram; mais tarde exploram limites de suas identidades comparando seu próprio
tempo biográfico com o de outras gerações de mulheres e permitem que as filhas avaliem o
caminho percorrido pelas gerações de mulheres anteriores a elas, bem como medir a distância
ainda existente a ser coberta. Como bem destaca Molta e Weller (2010; 175), a reconstrução
das trajetórias sociais das relações anteriores tornam-se imprescindíveis para a análise das
ações coletivas empreendidas pelas novas gerações, bem como os desafios que as mesmas
enfrentam. Segundo Feixa e Leccar (2010), por viverem sobre o mesmo lar, elas acabam
desenvolvendo laços de afetividades que não parecem diminuir com a ação do tempo. Estas
gerações mesmo distantes reconfiguram novos laços de intimidades que se configuram por
equilibrar as disparidades entre as gerações através de intercâmbios de meios privados e
matérias (heranças, doações, pequenas contribuições monetárias) ou imaterial que estendem
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por uma complexa rede de práticas, desenvolvida através de um elevado grau de
reciprocidade que dirige da geração mais nova para a mais velha e vice-versa.

O comportamento de suas mães e tias, os papéis que estas ocupam nas famílias seja a posição de decisão que as iguala ao pai na chefia da casa - ou como as veem
enquanto profissionais que buscam independência financeira e reconhecimento fora
da comunidade. Estas jovens perceberem as mudanças ocorridas na própria
comunidade partir das posturas e do comportamento de suas mães. Importante citar
a influência da mídia (televisão, revistas, celulares e internet). Todos têm acesso,
seja na própria comunidade, em suas casas ou no Ponto de Cultura, ou na “rua”, na
escola ou lanhouse. (Bonifácio, 2014; 35)

Ainda como aponta Bonifácio (2014), estes dados apresentados são alguns dos fatores
que contribuem para a elaboração dos projetos individuais dessas mulheres, pois elas acabam
influenciando tanto no lado subjetivo quanto objetivamente suas ações presentes e futuras.
Nesse caso, a acesso às informações possibilitam que ultrapassem as fronteiras da
comunidade, permitindo uma maior aproximação com o mundo globalizado. Este acesso
amplia os seus “campos de possibilidades”, o que também acaba influenciando a elaboração
dos projetos de vida.
Dessa forma, as jovens que foram entrevistadas, estão dando prioridade aos seus
estudos, embora existam algumas da mesma idade ou geração seguem ou se dedique a outro
tipo de projeto, por optar por uma maior proximidade dos familiares (maternidade ou com o
objetivo de formar sua própria família). Elas diferente das gerações anteriores mostram suas
subjetividades e valorizam os trânsitos e as mudanças individuais das experiências vividas,
levando em consideração que estão inseridas num contexto sócio-político onde devemos levar
em conta os limites e as dificuldades que são encontradas no dia-a-dia desses sujeitos.

3.6 - Um novo trabalho: As Mulheres Militantes
De acordo com Chaves (2008), os movimentos sociais são os eixos em que as
identidades se manifestam enquanto expressões políticas na construção dos próprios
referenciais e nele os indivíduos se tornam sujeitos de sua própria história. Eles se constituem
como uma das principais saídas para a construção da representatividade de um grupo e
responsáveis por levaras demandas populares para o debate e fomentar a construção de um
espaço político para os indivíduos menos favorecidos, atuando como agente transformador da
realidade social. Nesse mesmo sentido o movimento negro vem despertando seus militantes
para construção de uma identidade coletiva com o intuito de acabar com a condição do negro
como excluído e dar visibilidade a suas agendas nos movimentos sociais.
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Iniciamos nosso tópico falando sobre o movimento negro, pois ele representa o
principal articulador da comunidade para essas questões políticas e debate juntamente com
organização “Quilombo” que representa as comunidades remanescentes de quilombos no Rio
Grande do Norte. Nota-se que diante da atuação da “Quilombo” foi como a comunidade deu
um salto qualitativo em melhorias nas políticas públicas, como também, a organização foi
responsável por fomentar na população a noção de pertencimento étnico, muito difícil de ser
aceita anteriormente, como também a regulamentação das terras quilombolas. Daí que surge o
trabalho de três mulheres militantes: Maria Lídia Basílio, Maria das Graças Barbosa e Liliane
Moura que apresentaremos no decorrer desse tópico.
Dentro da perspectiva de atuação da “Quilombo” nos momentos iniciais de entrada na
comunidade Dona Maria Lídia Barbosa dos Santos, foi umas das primeiras mulheres da
comunidade a participar da militância fazendo viagens indo a conferencias, congressos,
debates e sempre levando outros moradores da comunidade para participar de reuniões,
debates e algumas festividades do Movimento Negro. Lídia é filha de outro líder importante
da comunidade que faleceu agora no ano de 2015, Raimundo Costa.
Em entrevista no corrente ano, Dona Lidinha, como é carinhosamente conhecida pelos
moradores locais, apontou as dificuldades nos momentos iniciais em ter que sair com uma
pessoa até então desconhecida pelos moradores, Elizabete Lima 65, e representar a comunidade
em estados diferentes e em algumas cidades do Rio Grande do Norte. O papel nesse momento
de Dona Lídia era conhecer e entrar dentro debate como representante da comunidade de
Capoeiras, no momento em que já era reconhecida como uma liderança perante o movimento,
como para a comunidade. Depois como a demanda de assuntos foram crescendo ela, buscou
ajuda do Senhor Manoel Batista da Silva, onde juntos fundaram a Associação de Moradores
de Capoeiras. Foi com a atuação de Lidinha e Elizabete que a comunidade foi se contagiando
e fomentando a aceitação dos moradores como quilombolas e inserindo a comunidade da rede
de debates sobre a causa quilombola com outras comunidades negras. Pois como fala nossa
interlocutora: “Aqui antes ninguém queria que alguém de fora os chamassem de negros,
ninguém aceitava que se chamasse aqui de Capoeiras dos Negros, se chamasse podia contar
com uma briga.
Outra trajetória de militante que também merece destaque é a de Maria das Graças
Barbosa da Silva. Ela ingressou na luta pela causa quilombola, graças ao incentivo de Seu
Manoel Batista, seu tio, que passou a levá-las para as reuniões, com o afastamento de Dona
Lídia da militância. Ela é vice-presidente na associação, vice-presidente na cooperativa,
participante do conselho de saúde, conselho de cultura, meio ambiente e participante de uma
65

Hoje principal representante e articuladora da organização quilombo.
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coordenação de mulheres negras, a Jargumbiri. Veja a um pouco da trajetória de Maria das
Graças:

Pesquisador: Como se deu sua entrada na Militância?
Maria das Graças Barbosa - Eu entrei no movimento porque eu via muito seu
Manoel andar, chegava cansado. A gente preocupada e ele já velhinho. E sempre
perguntava aonde ele vai tanto assim? Aí teve um dia que ele disse: venha comigo
que você vai entender por quê. Eu dizia você vai e anda tanto e o povo nem
agradece e fica falando isso e aquilo. Aí ele me convidou: primeiro foi pra participar
da associação. Eu vim e compreendi o sistema da associação, como funcionava.
Depois comecei a participar com eles das reuniões e vi depois como é bom
realmente participar e comecei a ver que tinha tanta coisa que tinha que acontecer
aqui, quanto etnia e quanto comunidade quilombola. Precisa muito que a gente lute
junto com os demais para que a nossa voz seja ouvida. Que as pessoas comecem a
olhar pra isso e que têm coisas que se a gente ficar de braços cruzados, já não vem
se a gente luta e se a gente não for atrás não consegue mesmo. Botei isso na cabeça,
antes eu tinha só uma vida religiosa de casa para igreja. E aí veio a necessidade de
lutar também. Eu via muito o povo sofrendo contra o preconceito, sofrendo com
discriminação, não arrumava trabalho, não tinha oportunidade de nada, nem de
estudo, tudo era fechado pra gente, mas eu via que com essa entrada nova na
militância via que tinha que trazer algo da minha experiência pra passar para elas.
Mas o que me chamou mais atenção foi a luta contra o racismo, contra mulheres e
crianças. Nós estávamos acostumados de sair de casa e ser apontado como os
“Negros de Capoeiras” isso me dava uma amargura, não só em mim, mas em muitas
pessoas daqui da comunidade. Por conta disso que tinha muita gente que dizia aqui é
só nosso, ninguém entra e ninguém sai, isso me deu uma vontade danada de lutar e
dizer que isso não é bem assim, a gente tem espaço e vamos lutar por ele. O que me
fez e faz lutar foi o enfrentamento ao racismo.
Pesquisador: O que significa para você ser uma militante?
Maria das Graças Barbosa: Significa diferente do que eu mesmo pensava, eu tinha
mais coragem do que eu achava que tinha. Significa uma luta que eu tenho certeza
que depois de mim vai continuar. Talvez o que eu esteja batalhando para que
aconteça na minha comunidade eu não veja. Mas os meus netos e os meus filhos
possam ter.
Pesquisador: Quais os seus aprendizados durante todo esse tempo exercendo
atividade de militante?
Maria das Graças Barbosa: Eu aprendi que além de ser eu de verdade eu não
tenho que me esconder dos outros, eu tenho que me aceitar e fazer com que os
outros me aceite também. É mostrar minha “cara preta mesmo” que muitas vezes se
escondia com cabelo com o pano e ainda fazer trancinha que é pra ainda ficar mais a
amostra. Isso ficou muito marcado em mim e hoje diferentemente dos meus avós,
meus pais e tal, eu vou ensinar isso a meus filhos que eles têm que sair sim, minha
filha está lá em natal, procurando emprego e tem que procurar e mostrar que todos
somos capazes. (Entrevista realizada em 2015)

Partindo da mesma concepção de Maria das Graças Barbosa, surge a história de outra
militante, a jovem Liliane Moura, Estudante do curso de Guia de Turismo. Em entrevista
Liliane fala que ingressou no movimento graças ao convite de Maria que a levava sempre
para os encontros e reuniões em Natal. Observando sempre as apresentações da dança afro e
das outras atividades nos congressos que participava, começou a tomar gosto pela militância e
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foi bem enfática em nossa entrevista quando destacou que “Eu sempre nasci negra, mas eu
digo que quando entrei no movimento negro”. Destaca nossa interlocutora que o movimento
proporcionou enorme aprendizado, pois a levou a conhecer lugares e pessoas que nunca
imaginava ter conhecido, além de ser enfática que o movimento lhe fez a lutar por quem está
esquecido na comunidade, além de beneficiar com sua luta outras comunidades quilombolas
existentes. Outra coisa importante que Liliane cita em nosso momento de entrevista que o
movimento lhe fez passar a entender sobre a questão da igualdade racial, das leis e querer
saber quais são os direitos enquanto jovem, mulher e negra.
Liliane pontua que seu desejo como militante é lutar para não deixar que a cultura de
raiz de sua comunidade se perca. Ela destaca que o dever dela enquanto jovem é de propagar
a cultura de Capoeiras e levá-la para onde ela for. Ela coloca: “Tenho que levar Capoeiras
como se fosse minha bandeira. Se não fosse Capoeiras e pela minha comunidade eu não tinha
conhecido pessoas, lugares”.
Figura 47 – Liliane Moura em discurso na Assembleia Legislativa em 2013

Fonte: Acervo Liliane Moura, 2013.

No que se refere à militância feminina, percebemos como a formação/fundação da
associação de moradores vem tendo importância para a inserção da mulher no campo político
e na luta pelos seus direitos. Elas através da ação da associação vêm sendo acionadas a
participar de inúmeros debates e diálogos e contato com órgãos que fala sobre a adesão da
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comunidade há algumas políticas, como também nas discussões que ocorrem sob a direção do
movimento negro.
Atualmente a comunidade vem atuando no debate com a Secretaria de Promoção de
Políticas Públicas para Igualdade Racial (COEPIR), Quilombo (organização dentro do
movimento negro com sede em Parnamirim/RN), e tem com debate com a coordenação da
COEQUI (coordenação estadual de Quilombos) que atua no caso das regulamentações de
terras que se reúne todos os meses no INCRA – eles incentivam na organização dos eventos e
demais assuntos que envolvem o movimento negro e informações do que está acontecendo no
estado e no Brasil. Mas também o movimento está em debate com os órgãos municipais e
estaduais debatendo assunto como saúde, educação, meio ambiente e outros assuntos que
envolvem a questão das comunidades quilombolas.
As mulheres em Capoeiras são quem mais se destacam nas relações sociais e políticas
e representam a comunidade em maior número em congressos, reuniões, na associação e
outros espaços de diálogo. São elas que assumem as responsabilidades por assuntos de
interesse comum. Agora, essas mulheres estão inseridas na política e propõem ações em
escala local, passando a atuar na participação em programas de educação (as professoras),
saúde e outros programas que visam melhoria para as condições de vida da comunidade.
Essas mudanças também se operam também internamente, de modo subjetivo, “observamos
valores próximos ao do catolicismo: sacrifício, dedicação, abnegação e também valores
próximos ao ethos do povo negro como luta, guerra, força e coragem” (BÖSCHEMEIER,
2010; 226).
Na ação do trabalho como militante, aqui procuramos mostrar o valor das mulheres
que realizam um trabalho que foge dos padrões de valorização da profissão, a carreira e o
êxito, por uma atividade que cabe a ação, a luta pelo que se entende como um direito para
coletividade. Observando o que mostra Agier e Castro (1995; 132), o que vale aqui é ressaltar
a trajetória e as representações de uma mulher que exerce atividade como militante. O nosso
interesse é pensar com maior nitidez as tensões que envolvem representações e expectativas
associadas a papeis e relações sociais de gênero e desse modo observar um líder como
elemento principal de trajetórias e de um discurso pessoal, que faz como que ele atue como
uma fonte de informação de si mesmo e não tanto sobre os outros.
Levando em consideração as desigualdades existentes entre os atores sociais levaram a
reflexão sobre o reconhecimento da negritude como fundamental na organização política dos
grupos negros. O reforço por uma identidade negra propicia aos indivíduos o reconhecimento
de si próprios e de seus valores em um processo de conscientização e de constante definição,
com efeitos, as diferenças raciais são evocadas pelos grupos específicos com o objetivo de
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reorganizar as relações sociais (CHAVES, 2008;77). Nesse contexto, a comunidade passou a
ter a acesso a recursos políticos locais e acabam ultrapassando a esfera estadual e nacional de
diálogo com as mais variadas instâncias.
Nossa preocupação é lançar o olhar sobre as representações positivas a partir de suas
experiências como mulheres, negras e militantes e as negociações constantes que ocorrem
para sua afirmação e construção de um sujeito político, e de mulher negra. Sempre levando
em consideração que nessa caminhada se constroem novos círculos sociais e culturais, onde
esse envolvimento com o trabalho na militância acaba por reorganizar os seus espaços
pessoais e até mesmo projetos pessoais de vida.
Figura 48 – Liliane Moura, Maria Barbosa e Manoel Batista.

Fonte: Acervo Liliane Moura, 2015.

Segundo Chaves (2008), elas entram na militância no intuito de desconstruir discursos
racistas e androcêntricos e buscam acabar com categorias que classificam localizam e
atribuem papeis sociais aos sujeitos e dar lugar a identidades provisórias móveis e provisórias
que ultrapassam as subjetividades ancoradas no gênero e nas intersecções. São sujeitos que
também lutam e que pretendem construir sua participação política numa sociedade múltipla
em que vários grupos têm reivindicado poder. Daí elas querem ser ouvidas e lutam para
afirmar certo grau de autonomia e poder construir seu próprio espaço de luta numa sociedade
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caracterizada por profundas desigualdades sociais. Elas agora, com seu ingresso nos
movimentos estão criando a possibilidade de um saber-poder no campo da ação política,
também as levando a pensar sobre suas ações no cotidiano.
Notamos que elas vêm desenvolvendo um discurso próprio, resultante das demandas
existentes da sua vivência na comunidade e da história de vida de seu povo, onde suas ações
na esfera política se explicam pela forma de reivindicar e dar visibilidade as mulheres
quilombolas como produtoras de discursos e saberes. “As mulheres militantes representam o
grupo pioneiro dentro da comunidade a estabelecer estas novas criações e alianças, que
representam a introdução de novas variáveis dentro das regras do jogo tradicionalmente
estabelecidas” (BÖSCHEMEIER, 2010; 228).
Elas entram no movimento além de discutir demandas das comunidades; fatores que
são característicos das diferentes experiências sociais que vivenciam como: sexualidade,
saúde reprodutiva, violência e mercado de trabalho em termos das desigualdades sociais que
vivenciam. Com essa entrada nas discussões do movimento negro, elas adquirem um
empoderamento político que se expressa num processo de tomada de consciência e de
decisão, na apropriação do poder de ter vez e voz e da ação coletiva.
Evidencia-se que é através da organização de redes que essas mulheres participam de
mobilizações, feiras, seminários, congressos que são organizados por elas e com a ajuda de
organizações engajadas no movimento. As viagens de participação nesses eventos onde elas
representam a comunidade dão às mulheres visibilidade, o reconhecimento, a ocupação nos
espaços de decisões e auxiliam na construção de sua cidadania. Essa espécie de
empoderamento político possibilita a argumentação, o domínio da informação e o poder do
saber e ele requer uma prática de solidariedade dom os outros e o respeito com os outros
indivíduos, gerando um compromisso com o coletivo, ou seja, ele é uma forma de reivindicar
melhorias, apoio e políticas públicas.
É possível observar que a mulher, além de atuar nas atividades da casa (cozinha,
filhos, limpeza, cuidados de animais de pequeno porte), realiza tarefas na lavoura (capina e
colheita). Tais atividades são tidas como de “ajuda”, não como trabalho produtivo, excluindose qualquer remuneração ou mesmo o reconhecimento pelo grupo familiar de sua contribuição
para a melhoria das condições da reprodução familiar, o que reduz, em muitos casos, a
autoestima dessa mulher, que não tem noção do grau de submissão em que se encontra. Em
concordância com Agier e Castro (1995), há um contexto de modificação de identidade social
dessas militantes, pois elas vivem tensões familiares e pessoais. Elas se apresentam ocupando
uma diversidade de papeis (mãe, estudante, de companheira).
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Percebe-se, contudo, que as lutas enfrentadas pelas mulheres no exercício da
militância passaram a ser mais reconhecidas pela comunidade; elas acabam conquistando
mais respeito e, assim, contribuem com muitas reivindicações que foram aceitas,
concretizadas e até mesmo reivindicações que venham debater. Com isso, o engajamento das
mulheres tem conseguido paulatinamente romper a condição de receptoras passivas e não
atuantes, levando para o espaço público discussões antes vistas como inferiorizadas e
encaradas negativamente como de competência doméstica.
Figura 49: Mesa redonda do Dia da Consciência Negra em Capoeiras

Acervo: Márcio Lucas, 2014.

Contudo, a participação e a inserção de mulheres nesses tipos de organizações da
sociedade civil, sobretudo, as mulheres trabalhadoras rurais, significam uma oportunidade
para terem acesso ao âmbito público. Observa-se a vontade e o desejo destas mulheres de se
libertarem do papel “tradicional” e serem vistas como sujeitos políticos, que possuem deveres,
direitos e atuantes no que se refere os assuntos políticos locais. Estas passam a refletir sobre
as mudanças de “normas” culturalmente impostas pelo sistema patriarcal. As mulheres
engajadas nesses movimentos passam a questionar e a partir daí redefinem seu papel e sua
importância na sociedade rural contemporânea através de seu empoderamento.
O que importa enfatizar é que estamos dando sentido as ações dessas mulheres a partir
de suas experiências, enquanto mulheres negras e militantes. Nesse caso, elas estão lutando
pelo gozo dos seus direitos civis, pelo controle dos seus corpos, da sua própria vida e
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buscando uma autonomia política sem questionar as tecnologias de gênero que são
responsáveis pela reprodução da divisão binária do social.
Essas lutas organizadas em torno da militância organizam-se momentaneamente em
prol da regulamentação das terras da comunidade e todo empenho em resguardar este espaço
demonstram que essas mulheres vivenciam na prática um pertencimento ao seu território e
sua valorização de suas origens. Em suas ações, elas destacam que se organiza em prol da
comunidade, em processos concretos que

buscam alcançar os objetivos comuns, de forma que tanto o espaço quanto seus
componentes adquirem expressões territoriais, possibilitando que a pertinência, a
apropriação e o empoderamento sejam pontos de partida para uma mobilização
concreta. Tais ações trazem como consequências maior fundamentação em suas
reivindicações, asseguram sua identidade e suas heranças culturais. (SANTOS,
2012; 12)

Outro fator importante para se pensar no trabalho feminino das mulheres mais jovens
da comunidade é a busca por trabalhos em outros estados, à medida que se profissionalizam e
não encontram trabalho em Natal ou até mesmo na comunidade. Isso aconteceu com a filha de
Dona Lídia que ao concluir o curso de enfermagem, não encontrou oportunidade de emprego
e foi trabalhar como auxiliar de enfermagem em Goiás. A entrevistada alega que o mercado
de trabalho por aqui está muito saturado e por isso que sua filha se deslocou para outro estado
para exercer a profissão.
Portanto, seguindo um histórico de lutas, essas mulheres negras, se apresentam
dotadas de livre expressão e capacidade de optar pelo o que querem, pois elas sempre se
incluem entre os que precisam de representação, sendo aquelas que estão em diálogo
movimentos sociais. Elas demonstram que as diferenças existentes entre mulheres e homens
não podem afirmar a falta de competência política das mulheres, pois elas estão bem
engajadas “na luta” ou como bem fala Dona Neta, uma militante da comunidade quilombola
do Pavilhão66, “Elas estão sempre mostrando suas caras pretas” nos eventos que debatem
assuntos relevantes para a comunidade e de interesse no movimento negro.

3.7 - O uso do tempo livre: as folgas e atividades de lazer
Na comunidade de Capoeiras o tempo de folga dessas mulheres é aproveitado com a
utilização dos poucos espaços de sociabilidades existentes: As festas no clube espaço do
66

Comunidade Quilombola que é vizinha à Capoeiras. Recorro a figura de Dona Neta para citar sua frase bem
emblemática que foi falada no Dia da Consciência Negra realizada em Capoeiras em 2014.
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forró, os jogos de futebol no Campo do Independente e do Bangu, acompanhados de festas na
Churrascaria Quilombo são importantes opções de lazer que se observam na comunidade e
servem como momento para essas mulheres preservarem os laços de afetividade e reforçarem
seus laços de pertencimento ao grupo, como também momento para sair da rotina das
atividades realizadas durante a semana.

No tempo de folga, eu procuro arrumar as coisas de casa, mas a gente volta mais
cansada do que quando a pessoa vem. Porque a gente trabalha lá e trabalha em casa.
Talvez até a gente trabalha em casa mais que trabalha lá. Por que todos dois
trabalhando acumula as coisas e o menino que fica não lava a louça, não varre a casa
e quando eu chego tenho que trocar o lençol de cama, essas coisas, fazer faxina em
casa. Quando tem uma folguinha a gente vai no bar numa festa e se não tiver a gente
faz um batuque, um negócio. A gente sempre inventa uns pagodes aqui em baixo.
(Daluz Barbosa de Moura – Entrevista realizada em 2014)

Nesses espaços de folgas, as mulheres dedicam-se aos cuidados com a casa, cuidado
com os filhos, evidenciando uma dupla jornada de trabalho, mas mesmo assim tiram um
tempo para algumas atividades de lazer. Mas o que é comum é nos fins de semanas a reunião
com um grupo de amigas para tomar uma cervejinha e conversar sobre coisas da rotina diária
e informações sobre o que acontece no mundo e nas casas das patroas, “fofocas”.
Os momentos das folgas são flexíveis, geralmente elas acontecem de oito em oito dias
ou quinzenalmente. No passado as empregadas domésticas só vinham em casa quando
recebiam pagamentos, passando alguns meses sem contato com os familiares. Algumas
chegavam a passar um mês ou mais sem vir à comunidade, esperando pelo pagamento para
trazer algo para ajudar na economia familiar ou algumas nem tinham períodos de folgas como
essas mulheres têm hoje. Já as mulheres que trabalham na comunidade são mais privilegiadas
em relações as folgas, pois ganham mais tempo perto da família e espaço para cuidar com
mais cuidados das tarefas de casa, como bem fala Maria Livramento de Freitas que trabalha
como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola Santa Luzia, “A vantagem que tenho de
trabalhar na área pública é de estar sempre em casa. Ter mais tempo com minha família.”
Outra forma importante de lazer na comunidade são os encontros para tomar uma
cervejinha na casa de mulheres que trabalham fora e as saída para festas em Macaíba ou em
comunidades vizinhas. No período em que estivemos na comunidade aos sábados
presenciamos muito de alguns momentos de encontro entre mulheres que realizam atividades
na comunidade. É de costume durante os finais de semana grupos de mulheres se encontrarem
para tomar uma cervejinha e conversarem sobre questões do dia a dia e sobre suas rotinas
durante a semana. Numa dessas oportunidades pude participar de um desses encontros que foi
realizado na casa da Professora Avanice de Moura Barbosa. Lá estavam presentes algumas
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mulheres como: Marlete dos Santos, Claudete Adalgísio da Costa, Maria José dos Santos elas
conversavam regado à cerveja e algumas comidas. Na ocasião pude saber mais da rotina
dessas mulheres e conversar sobre uma gama de assuntos dentre eles: Copa do Mundo, o uso
de redes sociais e a realidade das mulheres que trabalham fora e dentro da comunidade.
No caso das jovens solteiras que trabalham em Natal, é comum em alguns sábados ou
domingos se encontrarem para disfrutar de atrativos que a cidade proporciona como: festas,
compras e encontros nos shoppings, praias e saídas para barzinhos. As mulheres solteiras são
aquelas que mais demoram ou passam mais períodos de tempo sem vir a comunidade,
portanto têm mais flexibilidade de aumentar sua rede de sociabilidades na cidade, pois
dispõem de maior autonomia para decidir se quer vir ou não a Capoeiras passar os finais de
semanas com seus familiares e amigos ou ficar na cidade para sair com grupos de amigos que
fazem também podem do ciclo de amizade constituído no local de origem. As saídas e
conversas com as amigas que atuavam na mesma atividade de trabalho ou atividades
diferentes, com os familiares ou amigos próximos que moravam na comunidade e
trabalhavam na cidade, constituíam-se em importantes espaços de sociabilidade, onde
ocorrem trocas de informações e experiências a respeito da vida das pessoas, do próprio
trabalho e do local de origem. Outro fato bem recorrente é algumas mulheres também
visitarem seus parentes em Parnamirim no período de folgas.
Já as mulheres casadas, elas enfatizam que o período em que estão fora de casa elas
não costumam sair, algumas só saem quando é para pagar algumas contas ou fazer algumas
compras para trazerem para suas casas. Durante o processo de coleta de dados algumas de
nossas interlocutoras casadas destacaram que não costumam sair quando estão em Natal em
suas atividades de trabalham, muitas preferem deixar o momento de lazer para o período em
que estão em casa juntamente com o esposo e os filhos. No caso de Mulheres casadas,
destacamos a fala de Marcela Luiza Barbosa, casada e mãe de um Filho. Ela representa muito
bem o que exemplificamos do contexto de mulheres casadas e solteiras quanto os períodos de
folgas. Veja:
Pesquisador: Quando você era solteira como eram suas folgas e como você
aproveitava?
Marcela Luiza Barbosa: Quando eu era solteira eu trabalhava e só vinha de 15 em
15 dias. Quando eu estava lá ficava trabalhando e não tinha oportunidade de sair.
Depois de muito tempo foi que comecei a estudar que fui saindo. Aí fui fazendo
amizades e quando era no domingo à tarde eu saia pra casa das meninas.
Pesquisador: Os seus patrões permitem que você saia durante alguns períodos da
semana para fazer outras atividades?
Marcela Luiza Barbosa: O pessoal do meu trabalho permite que eu saia eu faço o
curso de técnico de enfermagem e de socorrista. É segunda quarta e sexta o curso de
socorrista. Tenho liberdade para sair a hora que eu quiser do trabalho.
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Pesquisador: Hoje quando você está de folga como você costuma aproveitar seu
tempo livre?
Marcela Luiza Barbosa: Quando chego em casa na sexta feira coloco as coisas de
casa em dia e ainda dar tempo de cuidar e ficar com meu filho. Eu também gosto de
tomar uma cervejinha com os amigos em casa e de ir a festas aqui na comunidade e
também a festas em outras localidades próximas.
(Marcela Luiza Barbosa - Entrevista Realizada em 2014)

Os dados apresentados comprovam que as festas são as principais atividades de lazer
apontadas pelas mulheres, principalmente as realizadas na comunidade. Como em Assunção
(2006;109): “As festas são momentos que proporcionam divertimento, a sociabilidade entre as
pessoas da localidade, o encontro entre parentes, o início de relações mais duradouras”. No
caso é nas festas, principalmente na comunidade que as pessoas que trabalham se reencontram
com as pessoas que ficam na comunidade é a hora e o momento de colocar os papos em dias e
desfrutar do momento raro de convivência entre que fica e quem trabalha fora, um momento
de integração para a comunidade.
Dentre algumas de muitas oportunidades festivas em que participamos durante nossa
estada em campo, podemos destacar que estivemos presente em muitas festividades da
comunidade, dentre os quais um festejo junino. O evento foi realizado num local com
acompanhamento de forró de sanfona, num bar, nas Pitombeiras, lugar bastante amplo e que
acomodava um grande número de pessoas. No local estavam presentes pessoas não só da
comunidade, como também das comunidades circunvizinhas e algumas de nossas
interlocutoras que estavam no local aproveitando seu período de folga e como uma maneira
de socialização com outras pessoas da comunidade, período de descontração e de muita
diversão para os moradores locais.
A Festa Junina nos serviu de oportunidade para perceber melhor o espaço que a festa
toma na comunidade e como alguns eventos tornam-se significantes para o contexto da
cultura e identidade do loca, como é o caso dos festejos juninos.
Veja a seguir foto do evento:
Figura 50 – Festa junina em Capoeiras

Fonte: Acervo Ivanildo Lima, 2015.
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Por meio das mulheres percebemos que esses eventos aproximam pessoas que passam
determinado tempo fora da comunidade ou até aquelas que realizam atividades na
comunidade. O momento das festas representa não só um elemento de ludicidade é o
momento que representa uma perspectiva de encontro com outras pessoas da comunidade. Ou
mesmo como coloca Durkheim (1989) como um simples divertimento público, um fator
social que é importante para solidariedade do grupo, do mesmo modo como as cerimonias
religiosas, pois realizam aproximação dos indivíduos e colocam as relações sociais em
efervescência.
Outra forma de lazer importante para a comunidade são os jogos de futebol
principalmente os que envolvem o Bangu Futebol Clube e o Independente, um dos clássicos
mais disputados e importantes da Zona Rural de Macaíba. Em Capoeiras nossas interlocutoras
dividem-se entre os dois clubes e os jogos são frutos de provocação dos dois lados e envolve a
comunidade de uma maneira geral que muitas vezes acabam acontecendo algumas pequenas
confusões e agressões nas redes sociais.
O clima no campo é bem divertido com as torcidas apoiando o time, sendo
acompanhado por momentos de descontração regado a bebidas, boas conversas e um clima de
competição entre as duas torcidas. No decorrer do clássico é de ouvir muitos gritos por partes
das duas delas.
Figura 51 – Foto do último clássico do Bangu x Independente, realizado em junho de 2015.

Fonte: Acervo de Marizélia de Souza Santos, 2015.

Nos últimos dois clássicos houve um clima muito tenso entre as torcedoras dos dois
times, acompanhamos alguns casos de provocações entre as torcedoras dos dois times através
do Facebook onde trocavam provocações e alguns xingamentos outras apenas criticavam o
acontecimento e riam da situação. Por meio desse caso pude perceber que o futebol além de
ser um esporte bastante praticado na comunidade constitui-se é um evento que separa pessoas
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de uma mesma origem e de uma mesma família. Essas provocações aconteceram durante toda
a semana, inclusive pude acompanhar algumas delas pelas redes sociais.
Dessa forma esses momentos de encontros, festividades e socialização são bastante
valorizados pelas nossas interlocutoras, pois servem como forma de recarregar suas baterias
para retorno às atividades na semana seguinte. Para aquelas que saem da comunidade é um
momento de organizar a cabeça e se preparar para os desafios: vida longe de casa, da família e
da comunidade.

3.8 – Afinal, como a comunidade pensa o trabalho feminino?
As transformações que foram elencadas até o presente momento sobre papeis de
gênero, avanços e desconfortos entre homens e mulheres em relação às mudanças apontadas
podem levar a diferentes percepções e opiniões sobre o posicionamento dos homens e da
população no geral sobre o trabalho feminino, principalmente sobre os papeis daquelas
mulheres que são casadas e trabalham fora da comunidade. Dentro do quadro apresentado é
comum alguns verem o trabalho feminino como algo presente e relevante para a comunidade
ou como algo que fere a honra masculina e o papel do homem como provedor principal da
família. Estes pontos de vistas foram bem presentes nos momentos em que entrevistamos
homens67 e mulheres da comunidade.
Para Kimmel (1987), os novos modelos de papeis masculinos não substituíram os
antigos, mas têm crescido juntamente a estes, criando uma nova tensão dinâmica e novas
formas de comportamentos quanto à presença feminina no mundo do trabalho. Esses pontos
de vistas que transitam entre os moradores locais são fatores que até mesmo as mulheres
trabalhadoras ou não têm ciência desses pensamentos. Em capoeiras notamos que se
verificam esses comportamentos, principalmente quando se verifica que o mundo do trabalho
fora da comunidade promove um distanciamento da mulher dos cuidados dos filhos e da
esfera doméstica. Como também observamos, para alguns, essa ideia de homem que
comandam a casa e que são provedores deve ser revista atualmente por outras perspectivas,
no caso, de verificar que as mulheres também são importantes para a geração de renda para
unidade familiar.
Um dado interessante e muito observado durante o trabalho de campo foi que a
sinalizam para a experiência na comunidade de homens que os homens vêm executando mais
seus trabalhos domésticos, justamente pelo tempo de ausência de suas mulheres em casa e
dedicando-se mais tempo as atividades com as crianças, mesmo contando com algumas vezes
67

No caso dos homens foram entrevistados homens que exercem atividades de trabalho juntamente com suas
esposas, como também aqueles que ficam em casa e suas esposas trabalham ou até mesmo homens que ocupam
outras atividades dentro da comunidade e que suas esposas não trabalham.
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das tarefas que são ainda realizadas pelas mulheres. Essa adesão dos homens realizando
atividades no lar, embora estejam ocorrendo de forma muito lenta, vem ganhando bastante
representatividade.
A dedicação ao trabalho doméstico por esses homens pode ser explicada por não
conseguirem oportunidades de emprego, por conta de idade avançada e sua mulher precisar
sair de casa, muitas vezes para dedicar-se ao trabalho doméstico. Expedito José dos Santos é
um dos homens que se encaixam nesse perfil, trabalha na agricultura e realiza algumas
atividades domésticas enquanto sua esposa exerce atividade no emprego doméstico em Natal.
Figura 52 – Senhor Expedito José dos Santos.

Fonte: Acervo Ivanildo Lima, 2014.

Ela disse que ia trabalhar e foi, já como estava difícil pra eu arranjar emprego e eu
só estava vivendo da agricultura eu não disse nada e até hoje está pra lá ganhando o
dinheiro e ajudando em casa. Quando ela sai de casa, eu e meu filho, cuidamos das
coisas. Ela sai e deixa o feijão preparado e mais algumas comidas feitas, depois de
dois, três dias nos fazemos qualquer coisa que for pra fazer durante a semana eu
faço. Agente só não passa roupa. (Expedito José dos Santos – Entrevista realizada
em 2014)

Já outros realizam atividades domésticas pelo fato de estar desempregado, como é o
caso de Antônio José de Moura. Ele procura ajudar no que for preciso, se responsabilizando
de todas as tarefas quando sua mulher está em Natal durante a semana.

Eu acho importante a mulher trabalhar e ajudar em casa. Porque no caso o marido
não pode tá trabalhando e a mulher pode estar e ajudar no que for preciso em casa.
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Eu faço de tudo dentro de casa quando minha mulher não tá em casa, mas quando
ela vem ainda faz também, quando ela não tá eu me responsabilizo. Até agora não
tenho nenhuma dificuldade por ficar só em casa e cuidando do meu filho. Enquanto
ela trabalha fora, eu trabalho na agricultura aqui na comunidade. (Antônio José de
Moura – Entrevista realizada em 2014)

Como aponta Teykal e Rocha-Coutinho (2007; 263), “um novo homem68, um novo
pai”, não nos moldes que apresentam os autores como: um homem que tenha mais
escolaridade, uma renda elevada, de classe média. Este “novo homem” é um homem da zona
rural, ligado à agricultura que não acompanhou o pensamento das gerações passadas em que o
homem só realizava o trabalho duro, na agricultura e dava o sustento para a família. Estes são
homens de pouca formação escolar que contribui com as tarefas domésticas e com a educação
dos filhos quando as mulheres estão ausentes de casa, homens que incorporam o fato do
desemprego. Alguns depoimentos mostram que mais do que apenas “ajudar”, os homens
assumem parte das tarefas domésticas, devido à ausência de suas mulheres durante alguma
parte do dia ou até mesmo na semana inteira, devido suas esposas estarem fora de casa. Os
homens revelaram que há uma preocupação com a limpeza e a higiene da casa e no cuidado
com os filhos.
Outro dado interessante que foi visto em nossa pesquisa é que alguns homens que
tiveram experiência como trabalhadores domésticos no período da adolescência para a fase
adulta, realizando atividades remuneradas na cidade do Natal. Eles argumentam que a
inserção nessa atividade se deu justamente por conta da grande dificuldade da família em
garantir alguns recursos financeiros ou pela péssima condição de vida que a família tinha.
Dentre esses casos encontramos dois homens da comunidade que na busca de contribuir com
a família ou até mesmo pela falta de oportunidades de emprego em outras profissões viram no
trabalho doméstico uma forma de inserção no mercado de trabalho exercendo trabalho em
“casa de família” durante um significativo momento de suas vidas são eles: Marcos Antônio
dos Santos de 41 anos, casado com uma empregada doméstica, Maria Daluz Barbosa e pai de
um filho e Josenildo Bernardo do Nascimento de 43 anos, casado Maria do Livramento de
Freitas e com uma filha.

68

O conceito de “novo homem” é pensado para os homens oriundos de classe média que tem posição e status do
que os de posição menos privilegiada (OLIVEIRA, 1998). Utilizamos esse termo para se pensar que o homem
quilombola também pode se aproximar desse “novo homem”, embora eles não dispunham de mais
possibilidades e recursos, dispõem de tempo para ajudar nas tarefas domésticas e no cuidado com os filhos.
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Figura 53 – Pesquisador com o Senhor Josenildo Barbosa dos Santos.

Fonte: Acervo Ivanildo Lima, 2014.

Eu passei quatro anos trabalhando no emprego doméstico e passei mais uns anos
trabalhando em cozinha. Eu trabalhava numa casa e depois fui transferido para uma
empresa. Quando eu trabalhei na casa, eu ficava só na cozinha. Por isso, gosto das
atividades domésticas. Quando minha esposa não está em casa eu realizo as tarefas
domésticas. (Marcos Antônio dos Santos – Entrevista realizada em 2014)
Lá em casa não tem isso não, da mulher só lavar, passar e cozinhar. Eu também
ajudo nessas coisas todas. Eu ajudo muito minha mulher em casa, na semana eu faço
tudo, só no final de semana que ela está de folga do trabalho que ela ajuda nas
coisas. Eu acho importante o homem ajudar nas tarefas de casa para a mulher não
ficar sobrecarregada, muitas vezes ela chega cansada, aí eu ajudando diminui um
pouco esse cansaço. Eu não tenho dificuldade em fazer as coisas de casa, porque eu
também trabalhei em casa de família. Trabalhei sete anos em casa de família.
Aprendi fazer as atividades desde pequeno em casa, pois quando os velhos saiam eu
fazia as atividades domésticas e cuidava dos mais novos botando comida no fogo e
ajeitava a casa. Eu também já trabalhei como empregado doméstico. Quando eu saí
pra trabalhar em casa de família eu tinha 13 anos. (Josenildo Bernardo do
Nascimento – Entrevista realizada em 2014)

Durante o período que estivemos em Capoeiras observamos na fala de alguns dos
nossos interlocutores demonstram a concordância com o trabalho feminino dentro e fora da
comunidade, principalmente para muitos daqueles que as mulheres quando solteiras já
trabalhavam ou como já falamos de homens com idade mais avançada que não encontram
mais espaço no mercado de trabalho e suas esposas trabalham para garantir a única fonte de
renda para a família. Para a geração que vem chegando, os jovens, a atividade feminina
também é bem aceita, justamente porque muitas das mães desses jovens estarem inseridas no
trabalho doméstico.
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Alguns acreditam que o “ser homem” também demanda em assumir algumas
responsabilidades com o filho e com a casa. Esses estão cientes que na atualidade as
tendências sociais tradicionais apontam que a caraterística do homem como provedor não é
mais uma certeza. Muitos homens de baixa renda têm problemas de encontrar e/ou manter
seus empregos (BARKER, 2010;132). O patriarcalismo, som seu conjunto de valores começa
a fazer água e, à medida que acelera a modernidade, altera-se alguns papéis, criando novos
desmapeamentos (FILHO, 2002;140). Nesse caso, o homem abre mão do papel provedor
único, mas em compensação, ele ganha por estar integrado num grupo doméstico capacitado
para enfrentar a pobreza e apto a desenvolver estratégias que visam gerar renda.
Mas também existem homens que são contra as mulheres realizarem trabalho,
principalmente fora de casa. São aqueles que apontam que “A perda do emprego para o
homem significa a perda ou diminuição da masculinidade” (NADER; CAMINOTI, 2014; 05).
Alguns abordam falam que quando uma mulher trabalha fora, é porque o homem não está
conseguindo prover as necessidades da família. Apontam que o trabalho da esposa,
principalmente fora da comunidade desvalorizaria o papel do macho e seria uma vergonha,
um homem ser sustentado pela mulher e uma vez que a mulher está fora de casa ela deixa de
educar melhor os seus filhos. Veja o que fala um de nossos interlocutores:

Pesquisador – Por que você não aceita que sua esposa trabalhe?
Erivan Erasmo dos Santos - Porque eu aprendi com meu pai que um homem ficou
para tomar conta de um lar, para dar responsabilidade dentro de uma casa. Uma
mulher trabalhar fora e o marido ficar em casa para mim é humilhante. Eu acho que
seria semelhante a uma humilhação para o homem. O homem em casa tem várias
oportunidades de trabalho, ele pode colocar um roçado, pode criar um bicho, fazer
de tudo. Desde que se vire pra colocar alguma coisa dentro de casa. Se ele sair eu
acho que fica assim: ele vestiu a saia e entregou as calças pra ela.
Pesquisador: Como você reagiria se sua esposa quisesse trabalhar fora?
Erivan Erasmo dos Santos - Ela já pensou nisso. Minha resposta é uma só. No
caso, eu falei! Tá te faltando alguma coisa? E a resposta dela foi essas: talvez eu
esteja precisando de alguma coisa que você não pode me dar. Eu falei: diga o que é
que é que eu vou trabalhar para te dar isso. Mas agora eu não me casei pra ver
minha mulher no meio do mundo não.
Erivan Erasmo dos Santos - Pesquisador: Como você acha que fica a família da
mulher que trabalha?
Quando não tem filho trabalha os dois, mas quando tinha filhos nenhuma de minhas
irmãs trabalhou fora na casa de ninguém. Aconteceu na minha família no tempo que
minha irmã trabalhava, ela teve menino e deixou bem novinho. A criança começou a
ser criada pelos avós, aí pronto, teve duas educações. A criança ficou sem
obediência nenhuma, nem pra estudar não queria. Aí ela viu que estava dando um
prejuízo tão grande e ameaçando a educação do filho dela. Então veio pra casa e o
marido teve que trabalhar sozinho. Eu acho importante a mulher trabalhar, mas
mesmo que seja os dois trabalhando e que não tenham filhos. Mas na hora que tem
filhos e vai ficar nas mãos de terceiros. Eu não sou a favor por isso porque muitas
deixam o filho para ir trabalhar. (Erivan Erasmo dos Santos – Entrevista realizada
em 2015).
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Isso reforça alguns padrões das sociedades patriarcais ou alguns ensinamentos que
foram passados por aqueles homens que são de famílias que tiveram uma educação mais
rígida, com as mulheres somente ligadas ao ambiente doméstico. Outro dado importante é que
para muitos homens ou até mesmo algumas mulheres, o fato da mulher trabalhar e deixar seus
filhos com parente é algo que é bem questionado e figura com grande peso para aqueles que
questionam o trabalho feminino fora de Capoeiras. Para esses que são contra o trabalho
feminino fora da comunidade “o ser homem” significa ter responsabilidade, respeito e
maturidade de homem casado, com filhos, encargos profissionais e de provedor da família e
deixar a mulher trabalhar fora demanda a perca dessas características apresentadas.
Outro fator bastante citado em algumas de nossas entrevistas foi a questão das fofocas
em relação à ausência de mulheres casadas fora de casa. A “fofoca” pode ser um mecanismo
fortalecido pela autoridade paterna ou como meio de regular o comportamento das mulheres e
assegurar a honra dos homens. No caso da comunidade também pode ser encarado com uma
forma de deixar as mulheres em casa. Em algumas de nossas entrevistas nossas interlocutoras
falaram que existiram já alguns comentários sobre traições mais nada foi comprovado, onde
alguns falam que as mulheres estavam traindo o marido enquanto realizam trabalho fora, mas
nada foi comprovado. As mulheres encaram essas “fofocas” como preconceitos do lado de
homens que são contra o trabalho das mulheres fora da comunidade e falam que são poucos
os homens que comentam sobre esses acontecimentos. O tom um pouco jocoso da fala de
algumas de nossas interlocutoras demonstrou como, em diferentes contextos, há certo
divertimento em falar sobreas “fofocas”, levando em consideração o contexto de que nada foi
comprovado.
Fonseca (2000) destaca que a fofoca envolve o relato de fatos reais ou imaginados
sobre o comportamento de outras pessoas e é sempre tida como algo ruim e danoso, que se
destina a fazer mal a determinados indivíduos. Ela serve como forma importante de
comunicação servindo para informar sobre a reputação dos moradores, consolidando ou
prejudicando sua imagem. Nesse caso, vemos a fofoca usada contra uma dinâmica que está se
tornando forte na comunidade e como forma de atacar o protagonismo que as mulheres vêm
alcançando nos últimos tempos com o acesso ao mercado de trabalho.
Em relações as mulheres que não realizam atividades o trabalho feminino é
considerado de muita importância e a comunidade tem ciência de sua relevância para todo o
contexto familiar devido ao período representativo que a atividade ocorre. Para mulheres, o
forte desemprego dos homens por conta, às vezes, de baixa qualificação ou da idade é um
fator importante para a saída das mulheres dos lares. Outras consideram que têm homens
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acomodados que preferem ficar com os filhos, enquanto as mulheres trabalham. Outras
consideram que as mulheres ganham tão visibilidade ao acesso do trabalho.

Para nós o trabalho das mulheres ser bem aceito porque hoje os homens têm aquela
visão de que eles não trabalham e não conseguem emprego às vezes a mulher tem
que ir, por isso que eles aceitam e as outras mulheres da comunidade também. Aqui
também tem muitos homens acomodados que ficam só esperando pela mulher. Tem
alguns que ajudam e ficam com os filhos, tem outros que passam a semana toda
bebendo. Tem uns que as mulheres chegam em casa na sexta e tem um monte de
homem bebendo na casa delas. (Marlete dos Santos – Entrevista realizada em 2014)

Madalozzo, Martins e Shiratori (2010) demonstram que o trabalho doméstico é a
opção de atividade dessas mulheres, o ganho relativo em desempenhar esse papel,
comparativamente a ir ao mercado de trabalho, é positivo. Mas também destacamos o papel
dessas mulheres exercendo em outras atividades na educação, na cooperativa e nas outras
profissões de menos representação. No processo de coleta de dados foram apontados por
alguns dos sujeitos da pesquisa a importância do casal trabalhar para aumentar a renda da
família, e possibilitar um maior poder aquisitivo matéria e aumentar o status social dos
familiares. Na fala de alguns homens, eles não descartam a participação da mulher no
pagamento de algumas despesas, ou até mesmo com umas das principais ajudas financeiras.
“Além disso, ter uma esposa empregada – mesmo que venha a gerar alguns conflitos diante
do padrão cultural que anuncia que do homem deveria vir o sustento material da casa – não é
de todo ruim”. (BRITES, 2000; 141)
Tendo todos esses posicionamentos que demonstram adesão ou discordância sobre a
ausência da mulher no lar devido sua inserção no mercado de trabalho, desenvolvemos o
seguinte tópico, no intuito do melhor entendimento de como não só os homens, mas toda a
comunidade visualiza e se comporta em relação ao papel da mulher como elemento que arca
com as despesas e muitas das responsabilidades na esfera doméstica. Destacamos que para
estas mulheres, o trabalho apresenta-se como uma solução para suprir as necessidades
materiais com as quais não deveriam arcar sozinhas. Para os homens, entretanto, a inserção no
mercado de trabalho não era uma expectativa socialmente colocada as mulheres, sendo o
trabalho aceito apenas no sentido de complementar o orçamento doméstico. Isso termina no
que diz um de nossos interlocutores, Heriberto Geraldo dos Santos: “Aqui tem pensamentos
diferentes muitos desaprovam fica a semana a casa fechada, sem ninguém. E outros aprovam
porque é uma ajuda que um sai e outro trabalha também e acaba ajudando na renda da
família”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As visitas realizadas para a comunidade de Capoeiras serviram como base para
traçarmos um panorama geral sobre o processo de inserção feminina no mercado de trabalho.
A intenção foi observamos os novos papeis assumidos pelas moradoras dessa comunidade,
que além de ter alcançado um protagonismo político, papel antes exercido pelos homens,
passa agora a atuar como umas das principais provedoras de renda para a comunidade, num
processo de abertura de novos “campos de possibilidades” e de novas oportunidades de
trabalho que as levam a atuar para além do trabalho doméstico, trabalho característico das
mulheres da comunidade. Nesse sentindo são experimentados novos “projetos” individuais
que vêm a se tornar realidade.
Lembrando que nossa pesquisa de campo destaca o período em que as experiências
reprodutivas e o cuidado com o filho são atividades relacionadas à produção e reprodução da
existência humana e seria do gênero feminino os principais cuidados com a esfera do
ambiente doméstico até o período em que as mulheres passarem a inserir no mercado de
trabalho, passando a lidar com o espaço da “rua” ou “produtivo”. Nesse sentido nossa
perspectiva é sair do contexto que aponta Medrado e Lyra (2008), que salientam que, durante
séculos, seja no espaço público ou no privado, a ligação entre gênero feminino e vida
reprodutiva foi naturalizada, sendo a maternidade e o amor à criança da natureza do instinto
das mulheres, para um contexto que aponte a mulher saindo da esfera doméstico e inserindose no mercado de trabalho.
A partir da descrição narrativas das interlocutoras, suas trajetórias individuais em
relação a inserção e a vivencia no mundo do trabalho, tivemos o cuidado em dialogar com os
contextos de mulheres que inicialmente realizavam o trabalho em casa e na terra; depois
mostramos algumas experiências de mulheres que realizam trabalho na “rua”, nas casas de
família ou instituições e empresas ou até mesmo na comunidade. Nessa ótica desenvolvemos
um relato sobre a saída dessas trabalhadoras da situação de subalternidade, com uma
explanação sobre a conquista de um espaço no mundo do trabalho. As experiências que
relatamos mostram que as mulheres, como outros sujeitos sociais, percorreram caminhos de
subordinação, de igualdade e também de uma espécie de “autoridade” até tornarem-se
empoderadas. Nesse sentido, o trabalho trouxe para as mulheres que estão inseridas no
mercado, nos termos de Filho (2002: 140), “uma transformação econômica e hoje apesar da
discriminação, podem se libertar da tirania masculina de ser o único provedor”, passando a
atuar com a principal provedora do lar, como é o caso das mulheres chefes de família.
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Por outro lado, verifica-se que há em algumas casas uma participação maior dos
homens no cuidado com os filhos e da maior responsabilidade com a casa, no intuito de
dividir e diminuir as responsabilidades das mulheres em relação aos filhos. Um dos fatores
seria a grande facilidade das mulheres encontrarem emprego ou até mesmo porque alguns
homens já se acomodaram com a posição da mulher como a principal provedora. Nesse
sentindo o trabalho vem destacar que há uma “reestruturação do significado à uma nova
masculinidade” (COSTA, 1998; 166), no sentindo de suavizar as relações característica da
masculinidade hegemônica. Apesar de nossas explanações sobre a adesão e participação de
alguns homens nas tarefas domésticas e cuidado com a casa, nota-se que ainda são as
mulheres que ainda são responsáveis por esse cuidado como lar e filhos, dedicando-se
exclusivamente a essas atividades quando se encerram sua rotina diária de trabalho ou até
mesmo aos finais de semanas quando algumas chegam de Natal. Para outros, torna-se
dispensável esse cuidado com a casa quando tem mulheres da família ou suas filhas jovens
disponíveis para executar essas atividades.
A saída para o trabalho fora da comunidade se apresentam muitas vezes como
rompimento de um momento de insuficiência econômica que a família apresenta. Nesse caso,
enfatizamos que a experiência de famílias e amigos impulsiona a tomada de decisão. Como
bem enfatiza Machado e Barros (2009), os baixos níveis de escolaridade e os poucos recursos
que existem para prover o cuidado com os filhos, essas mulheres sentem dificuldades no
ingresso da profissão e acabam se inserido em profissões de baixo reconhecimento social,
como é o caso do emprego doméstico. Igualmente ao que acontece no Brasil, quando se fala
em mulheres negras, estas estão predominantemente inseridas no trabalho doméstico, embora
haja uma tímida busca por outros ramos de empregos. As mulheres estão profissionalizandose e migrando para as outras profissões como: professoras, auxiliar de enfermagem, ou até
trabalhando na comunidade na cooperativa ou no comércio informal. Outro marcador
importante que deve ser destacado é o acesso que essas mulheres têm de se inserirem no
mercado de consumo que as vezes se mascaram como uma possibilidade de ter mais
condições de vida e acesso de bens e serviços que seus membros familiares precisam. Elas
demonstram que estão satisfeitas com a decisão que foi tomada e que estão vivendo situações
melhores quando exerciam somente o cuidado com o lar e muitas nem pensam em parar de
trabalhar, simplesmente por destacar sobre as facilidades que a inserção no mundo do trabalho
estar lhe proporcionando como: independência financeira que culmina na compra de objetos
que vão desde eletrodoméstico até a aquisição da casa própria. O trabalho feminino na
comunidade ganhou uma conotação transformadora tanto para a vida das mulheres como para
a comunidade.
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O trabalho doméstico ganha importância para a comunidade pois é considerado em
alguns casos como a porta de entrada para algumas mulheres pagar uma faculdade e concluir
o Ensino Superior e assim conseguir mudar de ocupação, como também é responsável por
melhorar as condições de vida da comunidade no âmbito da economia e condições de moradia
que antes eram bem precárias.

No que se refere as relações de gênero, percebe-se que a crescente participação no
mercado de trabalho e a ampliação do nível de instrução favorecem a autonomia e a
independência das mulheres diante dos homens e, consequentemente, uma revisão
no sistema de autoridade dos grupos domésticos. (MACHADO; BARROS, 2009,
370)

A atividade feminina assume uma posição importante diante da comunidade, tornando
as mulheres principais protagonistas em relação à geração de renda e sustento de seus lares.
Diferentemente de outras comunidades rurais, onde a participação das mulheres na economia
se dá de forma tímida e secundária. Em Capoeiras, as mulheres recebem em grande maioria
apoio de seus esposos para a adesão no universo do trabalho, são poucos os casos que
encontramos posicionamentos contra de companheiro ou até mesmo de outros homens da
comunidade, amenizando significativamente algumas formas de preconceito de gênero.
Observamos ainda que o trabalho doméstico está absorvendo mais as mulheres na fase adulta,
as mães de famílias, não acontecendo mais a fuga de meninas de 11 ou 12 anos de idade que
saiam de suas casas interrompendo sua infância e comprometendo sua escolaridade. Hoje as
donas de casas preferem trabalhar e deixar suas filhas em casa cuidando do lar, estudando e
fazendo cursos profissionalizantes. Atribui-se a essa mudança incentivos e projetos
desenvolvidos pelos governos: federal, estadual e municipal.
Em Capoeiras as mulheres estão vivenciando um conjunto de mudanças sociais, elas
estão redefinindo seu lugar nos espaços público e privado e as relações de gênero estão sendo
redefinidas para a entrada dessas mulheres no mundo do trabalho, destaca-se: transformação
na família, conjugabilidade, o controle da natalidade e transformação na sexualidade.
Constatamos que o principal problema enfrentado pelas mulheres de Capoeiras é
ausência de suas casas e o distanciamento de seus familiares, principalmente dos filhos ao
qual é muito importante a presença da mãe por perto para fortalecer os laços da educação.
Isso acontece inclusive para aquelas que passam a semana inteira em Natal trabalhando como
empregadas domésticas. Já para aquelas mulheres que moram na comunidade esses fatores
são poucos observados, devido à proximidade das mães com os filhos. Mas notamos que tanto
aquelas que trabalham fora e dentro da comunidade falam deste distanciamento da família. Na
visão de Madalozzo, Martins e Shiratori (2010), a participação da mulher no mercado de
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trabalho, no diz respeito à relação ao tempo dedicado ao trabalho, como também, o aumento
de sua remuneração frente ao total da renda ganha pela família, pois fornece impacto positivo
na condição de barganha da mulher na família, resultando numa menor adesão trabalho
doméstico. O trabalho feminino é tratado na comunidade de Capoeiras como uma questão de
sobrevivência para muitas mulheres, tendo em vista que nos dias atuais não dá para viver
somente da agricultura, por isso muitas delas buscam no trabalho uma forma de contribuir
com a renda familiar. A intenção aqui é mostrar que é necessário um olhar sobre as novas
configurações familiares e as questões geracionais que permeiam as configurações familiares
para inserção da mulher no mundo do trabalho.
Silva (1995) coloca que a participação da mulher na esfera produtiva (mundo do
trabalho) social é condicionada de um lado pela apreensão do significado daquela participação
reproduzindo a posição subalterna da mulher, e de outro lado, por um continuado convívio
numa onde há trocas de experiências, queixas, aspirações, satisfações e considerações sobre
problemas comuns constitui-se um espaço de reflexão e de possibilidades de ação e
organização. Na fase de coleta de dados para elaboração dessa pesquisa, observamos que está
ocorrendo uma tímida modificação quando se fala na busca de qualificação para inserção no
mercado de trabalho de trabalho da população jovem, como também constatamos uma
significativa mobilidade de profissionais que estão inseridas no trabalho doméstico para outra
área de atuação, inclusive, da educação. Esses fatores não deixam de ser impulsionados com a
adesão das mulheres no mercado de trabalho.
Observando as mudanças que vêm ocorrendo com a adesão das mulheres da
comunidade no mercado de trabalho. É geral da população que seja repensado pelos gestores
municipais, a criação de políticas públicas que venham dar atenção as mães trabalhadoras,
criando mais oportunidades de empregos e incentivos para que as mães permaneçam na
comunidade e possam cuidar de perto do lar e da educação dos seus filhos.
Os dados apresentados apontam para realidades de vida de pessoas que reconstroem
suas experiências uma relação entre o trabalho e a família. Essas trajetórias apresentadas são
perpassadas por diferenças de gênero, de idade, de lugar que ocupa no ambiente doméstico e
no mundo do trabalho. Neles esses atores enfatizam a relação família/trabalho ora
reconstruindo concepções de família e dos papeis complementares entre homem e mulher e
melhoria para a comunidade. A intenção é enfatizar sobre a constante busca da mulher
trabalhadora e quilombola no sentido de olharmos a para suas tentativas de empoderamento,
autonomia, independência econômica, entre outras aspirações. Desta forma nota-se que a cada
dia, elas ganham espaço no mercado de trabalho e reconhecimento na comunidade em suas
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atuações profissionais, vem demonstrando ter decisão, organização, eficiência, competência,
talento e cooperação para superar as adversidades do que é ser mulher, trabalhadora e negra.
É possível observar as mudanças na estrutura social de Capoeiras, representadas pelas
mudanças dos comportamentos femininos, por meio do maior acesso ao poder, do seu
agenciamento, do empoderamento e principalmente em sua atuação de destaque no campo
político. Desse modo essas mudanças são resultados das novas possibilidades de configuração
familiar, na qual a mulher é a chefe de família, ou mora sozinha ou até mesmo conta com a
ajuda do seu esposo para desenvolver seus projetos. Vemos que as relações e as estratégias de
sobrevivência promoveram outras possibilidades profissionais além do trabalho realizados
“nas casas de família”. Sendo assim notamos que objetivo dessas mulheres, ao deixar suas
casas, se configura principalmente em alcançar certa autonomia e independência financeira.
Para esses acontecimentos as jovens ganham força vendo os exemplos das mulheres de seu
ciclo familiar que já passaram por essas experiências (mães ou tias) e ainda acabam contando
com a ajuda delas para realização de seus projetos de vida.
Analisar o trabalho feminino na comunidade de Capoeiras permite demonstrar a
necessidade de que se reconheça o desempenho e o protagonismo das mulheres no
desenvolvimento de atividades nos ambientes interno e externo à comunidade. Constata-se
que há uma articulação do trabalho produtivo (provimento do lar, trabalho remunerado) e
reprodutivo (cuidado com o lar e filhos) das mulheres, recorrente da necessidade de manter a
família. A atividade de trabalho das mulheres, nos últimos anos, tem sido umas das condições
principais para a sobrevivência das mulheres e da unidade familiar. Ferreira (2010) comenta
que se por um lado está acontecendo uma maior participação das mulheres em trabalhos e
espaços considerados somente historicamente masculinos, por outro lado, não houve na
residência dessas mulheres uma divisão igualitária do trabalho doméstico entre homens e
mulheres nas residências, embora na comunidade alguns homens realizem as atividades
domésticas em suas casas.
Portanto, procuramos mostrar como a inserção da mulher no trabalho remunerado
implementou modificações na vida familiar, novos arranjos no contexto da comunidade
estudada. E nos leva a perceber que “estamos vivenciando um momento de transição dos
papeis e posturas de homens e mulheres se encontram em processos de mudanças, como
novas e antigas visões se sobrepondo, por vezes de forma contraditória” (TEYKAL; ROCHACOUTINHO, 2007; 267). Assim, com a investigação do universo feminino e sua contribuição
para a mudança social que vem ocorrendo nos últimos anos pode ter raiz na elaboração dos
projetos de vida que vêm sendo elaboradas por essas mulheres.
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