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I - INTRODUÇÃO (1)

o
preocupação

artesanato

de setores governamentais,

balho e o Ministério
condições

para manter

rando garantir

da Educação.
o artesão

a memória

Deve-se

entender,

parente

contradição,

capitalista.

tem sido, nos últimos

portanto,

O primeiro,

Tendo sido entendida

lor de uso e, de forma restrita,

de

do Tra-

procurando

criar

e o segundo procu -

de uma tradição

que a atividade

tem ampliado

sempre, ou quase sempre,

como o Ministério

na atividade

cultural

anos, objeto

que se

artesanal,

seu espaço

em uma a-

face a expansão

sempre como a produção
de valor de troca,

a suprir necessidades

acaba.

de

va-

destinou-se

das populações

ru

rais.

(1)
O presente trabalho é resultado parcial de uma pesqu~
sa, que se insere em um projeto mais amplo, denominado Projeto Anhatomirim. Este objetiva o aproveitamento integral do pa
trimônio cultural e natural da Ilha de. Anhatomirim, onde
se
localiza a Fortaleza de Santa Cruz, construída em 1738,
pelo
Brigadeiro Silva Paes. Um dos projetos que integra do Projeto
Anhatomirim é o Projeto Piloto-Integrado.
Trata-se de um projeto interdisciplinar,
envolvendo as áreas de Biologia
Marinha, Antropologia/Museologia,
História, Mergulho, Geociências
e Arquitetura e que visa treinar alunos de graduação em traba
lho de pesquisa, sob o patrocínio da CAPES.
A equipe deseja
instituições:

agradecer

as seguintes

pessoas

CAPES, pela concessão de bolsas aos estudantes
nio Pascele Lacerda e João Carlos Sampaio Torrens;

e

Eugê-

Coordenadoria de Pesquisa da PRPPG, pela bolsa de Ini
ciação à Pesquisa, que garantiu, nos primeiros seis meses
a
participação de Cláudia Maria Costa, no projeto;
CNPq pela concessão de bolsa de Iniciação Científica
a Cláudia Maria Costa, que permitiu a sua participação no pro
jeto no período de março de 1981 a fevereiro de 1982;
Professor Doralécio Soares e Professor Franklin
quim Cascaes que atenderam prontamente ao nosso convite
uma entrevista fornecendo dados relevantes.

Joapara

Pessoal administrativo e técnico do Museu Universitário da UFSC, pela disponibilidade
com que aceitou
as constantes solicitações dos membros da equipe.
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A produção
uma tecnologia

artesanal

simples

é de pequena

e instrumentos

escala e

também

simples.

ou da artesã é a característica

de do artesão

·dução e a marca

final

do produto.

tre o artesão

e o consumidor,

ção que se expressa

definindo

diretamente

no preço pago pelo consumidor.
rer, explicáveis

da pr~

é deficien-

que se interpõem

en-

um alto nível de espoli~

no preço de entrega
Acréscimos

por toda a estrutura

A habilida

fundamental

A comercialização

te, com um grande número de intermediários

utiliza

do produto

e

de até 300% podem oco~

da produção

e comercializa

ção do artesanato.
Uma característica
o fato de que o artesão
por vezes,

da produção

é o proprietário

quem confecciona

lho, trabalhando

importante

os próprios

só ou auxiliado

artesanal

e

dos meios de produção

e

instrumentos

pela família.

que só ele corre com os riscos da produção.
tesanal

se torna um importante

em-que absorve
um momento
trabalho

ou estabiliza

des do interior,
subordinar

O artesão,
garante

diretamente

presiona

baixos,

a reprodução

e, raramente,

da metade

de um salário mínimo.

do Estado

da produção
se integrar,

aE

medida
que,

mercado

em
de
cida

sem

se

sao, em

um salário mínimo

de renda ficam em
porém,

tem um trabalho

torno

utiliza

que várias

de Santa Catarina

oferecem

de forma definitiva,

da

assalariado.

Na

as possibilidades

a-

"oportunidades"

Paradoxalmente,

doméstica,

fontes

pessoas

imobiliária e urbana, além do turismo

e crianças.

artesanal

ultrapassam

Isto significa

da pesca,

a homens, mulheres

na

pelos artesãos,

O artesão,

família e, por vezes ele mesmo,

industrialização

do processo

social da família

os níveis médios

alternativas.

bertas pela expansão

a produção

ao capital.

Na verdade,

área litorânea

significa

retido no campo ou nas pequenas

regional.

de ingresso

Assim,

o instável

Os níveis de renda alcançados
geral muitos

Isto

traba-

parte da força de trabalho

de crise econômica,

urbano.

componente

de

e

desse

ocorre

tipo,

o abandono

pois os mais jovens acabam
ao mercado

da

de trabalho

por

urbano/

industrial.
A integração

da mulher

nesse mercado

dá de forma mais lenta, pois as representações
pel na vida familiar

são uma espécie

de trabalho
sobre o seu

de barreira

que a

se
pa-

impedem.
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Observa-se,

portanto,

sulta do trabalho
artesanal
exemplo,

que grande parte da produção

da mulher,

que são exclusivamente
da confecção

1980; Funarte,

migração

a produção

tempo, estiveram
a estão trazendo

restritas

por exemplo.

as localidades

a área rural. Porém,
urbanos.

com

Só

a

que,

nobres de onde saiu para o

pesqueiras

trabalho

discute-se

comercializa

a renda, para a economia

disse anteriormente

entender

o artesanato

volume,

e/ou carentes,

urbanizando-as

Observa-se

cação da produção

A transição

o papel da mulher
familiar.

urbana
e banin-

econômica

do que se

envolvendo

um

esti-

com maior ou me
uma intensif~

atualmente,

e social, vivenciada

de produção,

que aumentassem

a atividade

e/ou

em

familiar.

da Ilha, que se caracterizou

de ingressos

que faz

apresenta

provocou

a atividade,

que se co-

Apesar

da renda-de-bilro

que o turismo

da economia

ção das formas tradicionais
de bilro tornou-se

questões

que a ele se dedicam

constituindo-se

camponente

lações do interior

algumas

na Ilha de Santa Catarina,

3.000 mulheres,

nor intensidade.

obtenção

da renda recai

Por outro lado, a expansão

se procura

importante

;

pelas mulheres (2)que,

áreas periféricas

locam quando

mativamente

e pro-

artesanal.

Neste

considerável

técnica,

por

como renda-de-bilroou,

de volta aos centros

interior mas, para as chamadas

do a produção

Tal é o caso,

artesanal

produzida

agora, nao para as áreas residenciais

vai envolvendo

produção

(Funarte, 1980:104-116

mais conhecida

renda. ~ totalmente

como as favelas,

formas de

r~

1981).

sobre a renda-de-almofada

por muito

femininas.

em todo o Brasil

Em Santa Catarina

simplesmente,

algumas

da renda que, sob qualquer

duzida pelas mulheres,
Maia,

havendo

artesanal,

pelas pop~

pela desarticul~

pressionou

a mulher

a renda familiar.

que permitiu

A

a

renda

à mulher atender ob-

(2) Durante o trabalho de campo obteve-se a informação de que na
Costa da Lagoa um homem havia aprendido a fazer renda; o mes
mo aconteceu no Campeche, onde a mãe de dois rapazes
infor=
mou que seus filhos sabiam fazer renda.

4

jetivamente

a este tipo de pressão

va quanto a sua contribuição
Constitui-se,

e a corresponder

para a manutenção

na verdade,

da família.

em resultado

trabalho

mais amplo em que se objetiva

analisar

produção

artesanal,

formas

bilro,

cerâmica

em suas diferentes

e cestaria

a expectati-

parcial

de

um

a importância

da

- pesca,

- para a reprodução

renda-de-

social da

famí-

lia.

o
de feminina
questões

fato da confecção

permitiu

referentes

vantar o processo

artesanal,

co indicam,

poderia

entender

Procurou-se,

no interior

proporcionar-lhe
artesanal

na direção

assim,

le

da Ilha,

de baixo rendimento,

entre a atividade

claramente,

ser uma ativida

buscando-se

feminino.

pela qual a mulher,

assalariada

A articulação

a discussão

ao trabalho

manté~ na atividade
atividade

ampliar

da renda-de-bilro

se

quando

uma

uma renda maior.

e o trabalho

de uma dupla jornada

doméstide traba

lho.

o

levantamento

po, que envolveu
tilizou-se
servaçao

todos os distritos

a técnica

de entrevista

da Ilha de Santa Catarina.
aliada,

em alguns

casos,

U

à ob

direta.
Deve-se

um cadastramento
trabalho.
amostra,

observar

que nao existe,

das rendeiras,

das rendeiras

mente, definir

em Santa Catarina

o que dificultou

Por isso, não se procurou
pois seria impossível

a escolha
temente

dos dados foi feito em trabalho-de-cam

definir,

defini-Ia

para a entrevista.

o

antecipadamente

uma

. O mesmo

aconteceu

Procurou-se,

um número médio por distrito,

a avaliação

grandemente

fazendo-se

com

simplesconstan-

dos dados obtidos (3).

As entrevistas

foram todas gravadas

e basearam-se

em

(3) Deve-se enfatizar que embora a Ilha tenha sido atingida pela
expansão capitalista como um todo, alguns distritos e locali
dades sofreram mais intensamente as consequências da urbani~
zação e do turismo. ~ o caso, por exemplo, de Canasvieiras,
Ingleses e Santo Antônio. Nestes distritos as rendeiras
só
foram encontradas, nas localidades do interior. Nas
freguesias elas praticamente desapareceram substituindo a
renda
por uma atividade assalariada, como empregada doméstica, pajem, caseira, lavadeira etc. Na Freguesia de Canasvieiras fo
ram entrevistadas 4 rendeiras, na de Ingleses I e na de San~
to Antonio nenhuma.
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roteiro previamente
acrescentando-se

que por duas vezes foi

algumas questões

dados já obtidos.
só foi possível

elaborado,

que emergiam

Este fato enriqueceu

fazê-lo,

em primeiro

lo tempo de duração
ses. Alie-se
vistas

lugar, porque

da renda-de-bilro,

a isto ainda o levantamento

levaram à obtenção

de dados relevantes

Foram entrevistadas
distribuidas

pelos 9 distritos

liso As entrevistas
minutos

do processo

mulheres

as rendas
deixaram

me-

e entre -

informações

que

para a pesquisa.

157 mulheres,

entre 12 e 99 anos,

da Ilha e a Cidade

foram amplas, variando

de Florianópo-

a sua duração

que fazem renda e mulheres

que

de

20

Foram entre comercializam

ou, ambas as coisas. Foram entrevistadas

mulheres

de fazer renda, quer por sua idade avançada,

problemas

de pr~

lugar, pe-

bibliográfico

a 2 horas, num total de 70 horas gravadas.

vistadas

mas

que foi de cinco

do assunto que forneceram

dos

a preocupação

em segundo

do trabalho-de-campo,

com estudiosos

da discussão

o trabalho-de-campo,

básica era a de fazer urna análise qualitativa
dução e comercialização

avaliado,

quer

que
por

de visão ou por ambos.

o

número de entrevistas

por Distrito

ficou assim dis-

tribuido:

DISTRITO

N9

DE ENTREVISTAS

1. Rio Vermelho

10

2. Ingleses

do Rio Vermelho

12

3. Cachoeira

do Bom Jesus

20

4. Canasvieiras

16

5. Ratones

11

6. Santo Antonio

de Lisboa

14

7. Lagoa da Conceição

31

8. pântano do Sul

25

9. Ribeirão

15

da Ilha

10. Cidade
Total de entrevistas

3
157

5

roteiro previamente
acrescentando-se

algumas

dados já obtidos.
só foi possível
basica

elaborado,

questões

fazê-lo,

em primeiro

era a de fazer uma análise

lo tempo de duração
ses. Alie-se

Foram
distribuidas

entrevistadas

pelos

9 distritos

a 2 horas,

vistadas

mulheres

as rendas
deixaram

em segundo

e entre -

informações

entre

que

12 e 99 anos,
de Florianópo-

a sua duração

num total de 70 horas gravadas.
que fazem renda e mulheres

que

de

20

Foram entre comercializam

entrevistadas

mulheres

de fazer renda, quer por sua idade avançada,

problemas

me-

para a pesquisa.

variando

Foram

de pro

lugar, pe-

bibliográfico

da Ilha e a Cidade

ou, ambas as coisas.

mas

que foi de cinco

157 mulheres,

foram amplas,

dos

a preocupação

do processo

que forneceram

de dados relevantes

liso As entrevistas
minutos

qualitativa

a isto ainda o levantamento

à obtenção

avaliado,

da discussão

lugar, porque

da renda-de-bilro,

do assunto

foi

o trabalho-de-campo,

do trabalho-de-campo,

com estudiosos

levaram

que emergiam

Este fato enriqueceu

dução e comercialização

vistas

que por duas vezes

quer

que
por

de visão ou por ambos.

o

número

de entrevistas

por Distrito

ficou assim dis-

tribuido:

N9

DISTRITO

DE ENTREVISTAS

1. Rio Vermelho

10

2. Ingleses

do Rio Vermelho

12

3. Cachoeira

do Bom Jesus

20

4. Canasvieiras

16

5. Ratones

11

6. Santo Antonio

de Lisboa

14

7. Lagoa da Conceição

31

8. pântano

25

9. Ribeirão

do Sul
da Ilha

10. Cidade
Total de entrevistas

15
3
157
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As mulheres
ceptivas
Assim,

ampliando

pode-se

convidadas

com visível

recolher

Em algumas

satisfação

informações

rica da renda e da economia
cotidiano.

a entrevista

circunstâncias

a duração

referentes

tradicional,

mostraram-se

re-

da conversa.

à evolução

histó-

às representações

as entrevistas

tão longas que por pouco não se transformam

e

tornaram-se

em histórias

de

vi-

da. Nenhuma

das mulheres

escolhidas

se recusou

da. Algumas

mostraram-se

relutantes

por vezes, mas, instadas

10 marido

ou pelos irmãos, acabaram

lhes assegurasse

o anonimato

Os entrevistadores
enquanto

um deles procedia

os membros

ções obtidas.

vistas obteve-se
ra, pesca, outras
bros da família.

a entrevista

o outro

"conversava"

presentes,

- e mes

as informa

aos dados obtidos

nas entre-

formas de artesanato

sobre agricultu-

e ocupação

obter, um conjunto

forneceu

com

anotando

um certo número de informações

que, uma vez organizado,

se

sempre em dup La s , pois

irmãos e outros parentes

paralelamente,

Procurou-se

p~

por ceder, desde que

trabalharam

que estivessem

Assim,

a ser entrevista-

das informações.

da família - marido,

mo com os vizinhos

ao

de outros

mem

de informações,

os dados que em parte

são rela

tadas neste trabalho.
Antes de procedido
sobre o tema, à disposição
nham de duas entrevistas
levantamento

formações

da pesquisa,

com estudiosos

bibliográfico

do litoral brasileiro,

onde deveria

as informações

eram precárias.

e demais

onde se produz renda-de-bilro.

e orientaram

utilizadas
quanto

Provi-

sobre o assunto (4) e

sobre Santa Catarina

foram parcialmente,

ro de entrevista

o trabalho-de-campo

Estas

na elaboração

a escolha

das

de

areas
in-

do rotei-

localidades

ser procedida.

(4) As entrevistas foram feitas com Doralécio Soares, idealiza dor, fundador e, a época, Coordenador da ASSORI - Associação
das Rendeiras da Ilha e Franklin J. Cascaes, autor de vários
trabalhos sobre a cultura tradicional da Ilha de Santa Catarina.

".
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2. A PRODUÇÃO

DA RENDA-DE-BILRO

A produção
turalmente

definidos

uma a outra geração
quando

da renda-de-bilro

e que tradicionalmente,
de mulheres.

a renda-de-bilro

ser comercializada,

deixou

importantes

rá observar,

o papel da mulher

lo assalariamento
atividades
"renda".

lentamente

da mulher.

e,

continuará

das atividades

um

Como se pod~

e social da família.

do que o homem,

na roça, nos engenhos,

isto

valor de uso para

no litoral de Santa

e manteve-se

culde

de mãe a filha se tornou

biológica

capitalista

direto

do trânsito,

no grupo familiar

uma desarticulação

a mulher, muito mais

a critérios

vem passando

de ter, apenas

da socialização

a reprodução

sim, embora a expansão
tenha provocado

A partir

sua transmissão

dos momentos

do o de garantir

obedece

senAs-

Catarina

tradicionais,

foi atingida

pe-

no lar, substituindo

suas

na pesca e na tecelagem,

pela

(5 )

Neste

item sera descrita

a produção

da renda-de-bilro,

observando-se:

trabalho,

1. a rendeira

e o seu cotidiano:

2.

da renda:

o trabalho

a destinação

dos ganhos,

a aprendizagem,
desgaste

hábitos

de

físico e representa-

çoes.

2.1.

A rendeira

e seu cotidiano

Para definir
tinção que elas mesmas
vistadas,

a categoria
estabelecem.

nem todas são rendeiras,

rendeira

parte-se

de uma di~

Entre as 157 mulheres
no sentido de que

entre-

produzem

(4)Utiliza-se aqui a expressao com que as rendeiras designam
a
atividade. Por renda
entendem o conjunto de tarefas, que serão posteriormente descritas e que resultam no produto final,
também designado por renda. No presente relatório sempre
que
se utilizar o termo indicando a atividade, ele será grifado.

.,

8

rendas mas, muitas
cializam

delas,

sao rendeiras

as rendas. Encontram-se,

quais ~ão atualizadas
na a mulher

assim, duas expressões,

estas duas posturas:

que faz renda e compradeira

para a mulher que comercializa
Entretanto,
mulher

no sentido de que comer-

deve-se

reune as duas funções:

o

cotidiano

da casa", expressão
par e arrumar.

assinalar

que, por vezes,

que faz renda ~ o das

como cozinhar,

Seu dia de trabalho

começa,

para

fazer renda. Parte das fazedeiras
rotina diária:

o cafe e vao para a fonte,

antes que o sol fique muito quente;

(6)

levantam-se

entrevistadas
as 5:00 horas,
•.

voltando

a casa tratam

por volta das 8:00 horas começam

a

a sesta até por volta das 15:00 horas,

retornam

at~ a hora de preparar

liando em diferentes

as mulheres
tarefas,

ou na pesca

relaciona-se

A estrutura

nuclear

o

quando

o jantar. A noite, qua~

trabalham

como limpeza,

tamb~m na roça auxicolheita

etc. E,

no

(Beck, 1979:55).

Entre as entrevistadas
na renda

"traba-

ainda fazem renda antes de dormir.

Por vezes,

engenho de farinha

da

a preparar

almoço e estendem

do a vista permite,

contrá-

lavar a roupa da famllia,

lhar na renda"; por volta das 11:00 horas começam

a renda

lim-

em geral, pelas cinco

que seja a sua idade, pois, do

,

de-

lavar, passar,

rio, não poderá

limpe:za e arrumação;

"voltas

por todas as informantes

qualquer

preparam

a mesma

o fazer e o comprar.

utilizada

a seguinte

rendeira

a intermediária.

horas da manhã,

desenvolvem

que desi~

ou simplesmente

o produto,

da mulher

signar as tarefas domésticas

fazedeira,

pelas

a preferência

aos cuidados

pelo

com a casa e com os

da família raramente

permite

trabalho
filhos.

que haja em ca-

sa uma pessoa mais velha que possa cuidar das crianças. (7)

(6) Local onde se lava a roupa, em geral, a margem de um pequeno
rio em que as pedras possam ser utilizadas no ofício e
a
água seja clara.
(7) Entre as entrevistadas várias eram idosas e viúvas, mas
nao
desejavam morar com seus filhos casados, permanecendo
em
suas próprias casas. Por vezes, algum neto pode fazer-lhes
companhia mas, a maioria vive só.

.., .
9

o

assala~~amento,

tando. O turismo ea

expansão

lidades que tem permitido
co em atividades
cozinha,
estende

refas podem permitir

um pequeno

pas são algumas das tarefas

períodi-

(camareira,

serviços de

em geral) ou em

em que uma parte das

casas
mulheres

um salário,

algumas

outras

ta-

salário bem abaixo do salário mí
limpar quintais,

subassalariadas

lavação de rou-

que podem

garantir

a renda familiar.

O período
trabalha

o seu engajamento

Fora da estação

nimo: cuidar de casas fechadas,

uma contribuição

possibi-

para fora de casa, recebendo

ao mínimo.

se implan

diferentes

de limpeza

O verão é, a estação

superior

criaram

a hotelaria

serviços

suas atividades

em geral,

urbana

as mulheres

relacionadas

lavanderia,

de veraneio.

porém, vai gradativamente

de tempo que a mulher

fora de casa, é bastante

na esta atividade,

pois trabalhar

dedica

fragmentado

a renda quando

e por vezes abando

fora e, fazer as "voltas

da

casa" deixa pouco tempo livre para a renda.
Observa-se,

atividade

assim, que a renda não é uma

permanente

e que, muito

fazedeiras

afirmam que com a renda ganham muito pouco,

trabalhar

lentamente,

fora, por temporada
No conjunto

ras mostrou
em nenhuma

o trabalho

entrevista

consciência

sa, quer pelos patrões.

espoliativo

depois,

das demais

"dá mais".
das fazede~

à relação

entre o tra-

uma observação

que expressasse

a que se acham submetidas,
com relação

a renda muitas

com um lucro muito grande.

atividades
do trabalho

caso, pelos ingressos

considerados

passa desapercebido
doméstico,

O

a

obserren-

caráter

no primei-

no segundo

como importante

,

quer em ca-

pagam um preço muito baixo pelas

ro caso pela tradição

a manutenção

que

fora de casa e a renda. Entretanto

porém,

varam que as compradeiras

e

As

o cotidiano

no que refere

ocorreu

da espoliação

das, revendendo-as

ou de forma permanente,

das entrevistadas

alguma variação

balho doméstico,

começa a ser abandonada.

segundo

contribuição

da família.

2.2. O trabalho

Neste

da renda

item tratar-se-á

das condições

de trabalho

da

•..,

-

,..

.'
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fazedeira.

Tratando-se

âmbito doméstico,

de um trabalho

com instrumentos

individual,

próprios,

executado

assume

no

característi

cas próprias.

2.2.1. O aprendizado
Aprender
socialização,
a mulher

a fazer renda é um momento

da mulher.

é estimulada

Considerada

do assunto,

serviço da renda faz

as meninas

maes e forma as meninas

anos e pode estender-se

ao processo,

depois

cabam desistindo

afirmando

contribui

na

maior responsabilidade

Este processo

famí-

pagar a uma vi

parece marcar,

def!

horas,

facilidade

e
por

físicos

sendo o mais comum bater com uma

ré-

para atividade

e,

para aprender

"ter cabeça boa". Em algumas

é

situa-

a atividade

~

"não ter cabeça boa para a renda".Tal
pois contraria,

Uma menina

os padrões

que não faz renda

as tarefas

domésticas

a mãe ao trabalho
de aprendizagem

Assume
e

ade"fica

e, principalmente,

para o grupo doméstico.

quanto

dedicando-se

e,

deixa as brincadeiras

tempo pela casa dos vizinhos

financeiramente

com irmãos,

costumam

que pode ocupar várias

a mulher

feminina.

7

a mãe não faz

de um certo tempo dedicado

fato pode estigmatizar

atoa", perde

A menina

a maior ou menor

pela expressao

à conduta

das

12 anos. A menina

dos dedos. A aptidão

çoes, as meninas

quados

e bem amiga

de quem a ensina. Não raro castigos

gua sobre as articulações
explicitada

que "o

cedo, cerca de 6 a

em que dura a iniciação

a um treinamento

dia, sob o controle

so-

a fazê-lo.

o fim da infância.

consequentemente,

respondeu

de uma delas e quanto

para ensinar,

zinha ou a quem se disponha

estão aliados

mais amorosas

até aos 10 ou mesmo

renda ou não tem paciência

ésub~etida

ao ser perguntada

uma fazedeira

se inicia muito

lia, tia ou avó. Na ausência

nitivamente,

adequada

o aprendi-

pela mae ou alguma pessoa próxima,

O período

de

caseiras".

O aprendizado

iniciada

motivando-se

por exemplo,

bre a sua perspectiva

em geral,

como uma atividade

entre as meninas,

zado. Na Lagoa da Conceição,

no processo

não
então

cuidados

da renda.

tem sofrido

modifica-

11

ções. As possibilidades
muneração

imediata

de se conseguir

tem sido um grande atrativo

jovens e mesmo para as meninas.
zada e as maes preferem
um trabalho

um trabalho

Também

para as

que as filhas estudem

econômicas

e se preparem

sobre o baixo preço alcançado

preços

das linhas, matéria

dade remunerada

é enfatizada

levam a obser-

pela renda em relação

prima para a confecção

bilro e o tempo que a atividade

para

tempo na renda".

sobre a família

vaçoes

mulheres

a escola tem sido incenti

futuro em lugar de ficar "perdendo
As pressões

fora, com r~

envolve.

por algumas

A prática

da

aos

renda-de-

de uma ativi-

entrevistadas.

"As moça não querem mais fazê renda querem
estu
dá, trabalhá na cidade. A maioria está emprega=
da" .
Ou, ainda:
"As moça aqui (Canasvieira-Freguesia)
não
fazem
renda; é só empregada nas casa de praia; as moça não sabem nem como é que se troca bilro,
de
uns cinco ano para cá depois que começaram a se
empregar. Os rapazes trabalham de pedreiro, carpinteiro, bancário, estudam".
Quando perguntadas
calidade

era

sobre as mudanças

ocorridas

na lo-

comum a resposta:
"As moça mais nova nao querem mais
pessoal

de Florianópolis

fazê renda. O

tem comprado

isto é ruim por que eles logo cercam

terras

e

a terra

e

com isso nao se pode criar mais nada".
O que se pode observar
urbana, passou

a incorporar

trabalho que, até então,
sarticulação
participação

atividades,

na economia

2.2.2. Hábitos

tradicionais
obriga

de

expansao

fe.minino da força

de

fora do mercado.

A de

com a migração

a mulher

a aumentar

dos

ho-

a

sua

do grupo familiar.

de trabalho

O trabalho
desenvolve-se

o contingente

teria permanecido

das atividades

mens para outras

e que o processo

através

na renda,

tal como as rendeiras

de uma rotina diária,

o executam

que não mostra

muita

12

variação

de uma rendeira

variações

a outra e de uma localidade

mais importantes

(mulheres solteiras
ros. Deve-se

ou casadas)

considerar

ra e as mulheres

residem

na distinção

do estado

e na habilidade

civil

em trocar os bil

que também as mulheres

que trabalham

a outra. As

que trabalham

em casa tem rotinas

diárias

fodis-

tintas.

o
Iniciada

trabalho

na infância

de na juventude

na renda ocupa toda a vida da
desenvolve

a atividade,

e na maturidade.
definem,

"um trabalho

go dos anos, marcas

físicas,

resultantes

çao inadequada

trabalha

Em geral, por uma questão
quena manta de algodão,

aparentemente

atoa", produz
da postura

leve

ao

lon-

e da, ilumina

de pudor,

cobre os joelhos

ou de lã, no inverno.

durante

acaba por adquirir

Tal poso tron

anos, 40 ou mais)

problemas

de postura

pois tanto a coluna

femural não atingidas.

com uma pe-

da coluna e da bacia para manter

a posição

tem a sua locomoção,

sentada no chão, sobre as pernas.

no verão,

a um esforço

co ereto. Forçando
fazedeira

intensida

em que trabalham.

A fazedeira

tura obriga

com maior

O trabalho,

ou como elas mesmas

fazedeira.

A dificuldade

que

a
comprome-

como a articulação

de locomoção

cox~

é crescente

e

se agrava com a idade.
Além da postura,
são principalmente,

a visão é também,

as fazedeiras

de geração

que apresentam

maior deficiência

rante a noite,

a luz de uma pequena

bre a almofada

estas mulheres

visual.

grande parte delas,

zer renda. O problema
agravando-se
turno, depois

com a visão

gradativamente.

ainda,

trabalham

gradativa.

seriamente

o

soorgao

o problede fa

começa por volta dos 40

anos

elimina

o trabalho

trabalhando

claro, o bege e, finalmente

no-'

somente

o

deixa de fazer ren

sao as que, após esta

idade,

na almofada.

O trabalho
fas domésticas,

que apoiavam

está impossibilitada

A fazedeira

da, entre os 60 e 70 anos. Poucas

aquelas

a renda du--

de forma adequada

as linhas de cores escuras

o amarelo

Trabalhando

comprometeram

atingida.

mais velha

lamparina,

Por outro lado, não trataram

ma e, atualmente,

branco,

visual.

bastante

na renda é uma atividade

desgastam

Alternando

fisicamente

a mulher

a renda com as atividades

que, como as tar~
de forma lenta
domésticas,

e

a mu

~.
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lher nao percebe
mente quando

o agravamento

estas se tornam

anos de atividade,
trevistadas

2.2.3.

fazedeiras

tos ainda na infância.

começam

Desde muito

sem deixar,

do ponto de vista

nhos varia com relação

produse

direta

dá

financeiraan-

das entrevi~

a ser comercializada

as

na econo

porém de ser urna participação

comple-

financeiro.
aqui que a destinação

dos ga-

ao estado civil e a idade. Em uma perspec
definir

três momentos,

O primeiro,

na vida da faze-

na infância,

da família e não da menina.

jovem e solteira

que organiza

e, finalmente,
diretamente

o terceiro

o

para a manutenção

a

dinheiro

a partir

momento,

da mulher
do dinhei-

em que a

mulher

da família.

Obser-

as mulheres

quer direta, quer indiretamente,

quando

O segundo,

seu patrimônio

va-se que, em nenhum destes momentos
tribuir,

através

a renda feita pela filha e destina

às necessidades

casada colabora

os seus

e importante

sobre esta questão.

ro da renda,

trabalhando.

Isto começa a ocorrer

passou

considerar

ampla pode-se

mãe comercializa

suas dificulda-

colabora,

se pôde observar,

vem tendo urna participação

~ importante

deira,

40

Entre as en

todo o seu treinamento

jovem, a mulher

tas, desde que a renda-de-bilro

tiva muito

do problema.

de continuar

da família.

tes dos dez anos. Segundo

mentar,

depois de 30 ou

a comercializar

Na verdade,

mente, para a manutenção

mia familiar,

e e so-

das rendas

As fazedeiras

mulheres

físicas

que expuseram

da impossibilidade

A destinação

nesse sentido.

irreversíveis,

que toma consciência

encontramos

des, queixando-se

de suas condições

deixaram

de con

para a economia

domés-

tica.
A menina,
destina

quando

começa

a fazer renda comercializável,

tudo o que ganha à família.

mercializa
necessidades

~ a mãe, na verdade,

as suas rendas destinando
relativas

plo, são atendidas

a vestuário

Santa Catarina

e material

pela mãe. Nenhuma

pósito da renda que fez. Segundo
e que bem mostra

a ela alguns

trocados.

escolar,

satisfação

Suas

por exem-

lhe é dada a pr~

uma forma corrente,
a estrutura

quem c~

na Ilha

patriarcal

da

de

famí-
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lia ,os filhos e os pais trabalham
A situação

para o monte

é um pouco diversa

na jovem e começa a desenvolver

então, que a jovem prepare

tuirá

no

cio

da

nova

com

que

família.

quando

a menina

uma perspectiva

preciso,

"dote"

(Beck, 1979:72).

que se

contribuirá

Assim,

a jovem destina parte do dinheiro

matrimonial.

seu enxoval,

ela

desde

se tor~

consti-

para

o

iní-

muito

cedo,

da renda para a compra de enxo

val e, por vezes até para a festa de casamento.

Todas as fazedei

ras entrevistadas

que se

responderam,

para casar com o "dinheiro

invariavelmente,

da renda".

A partir do casamento,
momento

e que se configura

dois primeiros,
da mulher

por sua duração.

do grupo doméstico
quanto

ganha com a renda. Das respostas
com muita

As mulheres
ao vestuário.
marido.

Compram

Em algumas

dicando-se

costumam

Por vezes,

imediatas

ganhos

e

o
cosem

que tem. Assim,

da família

e, por vezes,

A participação

d~
po-

obter

tos como material

certos

Âs vezes,

alimentícios

alimentos

de produção,

da mulher
muito

já um terceiro

escolar
quando

com a alimentacomo pão, açú-

quase que diariamen-

da renda. A necessidade

consequentemente,

Finalmente,

é efetuada

que são adquiridos

lação das formas tradicionais

tias recorrem

aque-

as duas atividades,

a procura

com produtos

à venda local para comprar

ventuais.

destacar

parte dos seus

alternam

conforme

te, levam parte do dinheiro

sa tornou-se,

pode-se

a mais.

car e café, por exemplo,

capitalista.

pode ser avaliado

aliam a renda e a costura

Urna outra parte dos gastos
ção. Despesas

contribuição

e até de forma repetitiva.

destinar

o custo do vestuário

algum ingresso

da

roupas para si, para os filhos e para

a uma e outra,

dem baratear

em relação aos

a forma como gasta o que

obtidas

freqüência

situações

as roupas da família.

entra em um t~rceiro

A importância

dadas a pergunta

las que ocorreram

a mulher

como o mais importante,

para a manutenção

pelas respostas

preparam

resulta
a partir

no sentido

de

recorrer

da desarticu
da

expansao

de prover

a ca-

importante.
item em que entram

para os filhos,

remédios

as filhas precisam

a mãe no sentido de obtê-la.

elemen-

e outros

de pequenas

equan-
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hRfll

FfN (r,YtfO
de crédito,
mediante

ir

pela comercialização

adiantamento,

junto'à vendeira

Submete-se

duro processo

um relacionamento
compradeira

ampliação

de espoliação

aparecem

como protetoras
doméstica

alimen
no

a fazedeira

um

a

e a compradeira
Deve-se

obser-

é escamoteado

por

em que a vendeira

e favorecedoras

tensa,

obter

caso,e dinh~iro,

do seu capital.

de cunho paternalista,

ção de uma situação
bilidade

no primeiro

pelo qual a vendeira

var, também, que este processo

'M\ é'!V{"énfã:

ou à compradeira,

consequentemente,

de espoliação

obtem uma considerável

(=li\fO~\f~dg~

da renda, que lhe permite

tos, tecidos e outros produtos,
segundo caso.

fl~

~1}I~T

1

resolvida

da

e

a

supera-

pela sua disponi-

em ajudar.
Assim a fazedeira

está submetida

de espoliação.

A nível doméstico,

da de trabalho

de longa duração;

pelo cumprimento

pelo sistema

altos os produtos

níveis

de uma jorna-

a nível de comercialização,

los baixos preços que a renda alcança
finalmente,

a diferentes

junto as compradeiras;

de crédito pelo qual compra por

industrializados

pe-

e entrega

e,

preços

por baixos

preços

a renda que confecciona.

2.2.4. O gosto pela renda

A discussão

levada a efeito no ítem anterior,

como preocupaçao

básica

deira fazedeira.

Pode-se

assuntos

tratados,

um processo
sentações,

as mulheres

fazedeira

a trabalhar

expressas

tempo assumidas

por repreO

processo

conseqüências
pelas

quais

ao nível das repre -

feminino.

são na realidade,

pelas mulheres

las o seu "gosto pela renda".

com as

a

na renda.

o comportamento

pelos homens,

os

se acha submetida

sobre as razões

está, segundo parece,

que qualificam

da ren-

de todos

como um todo, partilha.

nos leva a questionar

A resposta

mesmo

por uma análise

a que esta se acha submetida,

continuam

de trabalho

em grande parte escamoteado

que a comunidade,

já descritas,

tações,

observar,

que a rendeira

de espoliação

de transição

sentações

tratar das condições

teve

Tais represen
impostas

que justificam

através

e

ao
de-

16

A renda é entendida
doméstica

e sexualmente.

que se executam

mo é considerada

Se opõe também,

do convívio

sadas. Os maridos,

familiar.

recomendável,
quando

do na estrada".

tar da atividade

po", "um trabalhinho

trabalhos

Percebe-se,

de casa,

atraca-

afirmaram

que

"ao invés de ficar andan-

salvo algumas

que alcance

exceçoes,

desejariam

dispor

baixa

pesados,

bom",

opõe a renda

das entrevistadas

Mesmo

gos-

"um trabalho

como nos engenhos

roça, na lavação de roupa e na pescaria.

afirmaram

de mais tempo pa-

a renda

à toa" ou "um trabalhinho

a maioria

co-

às mulheres

a opinar,

a renda. Consideram

considerados

pr~

fora, tal

assim, que se

principalmente

da roça. Estas expressões

xo rendimento

são atividades

ao trabalho

façam renda

e, algumas,

ra poder se dedicar

atividades

que o faça.

As fazedeiras,

com o trabalho

se opõe as

E, mesmo que seja um trabalho

é preferível

circunscrita

que tira a mulher

solicitados

que suas mulheres

remuneração

sentido,

toda a atividade

ta de uma atividade

preferem

Nesse

fora da casa e que, em geral,

ticadas pelos homens.

fastando-a

como uma atividade

comparado
a

alguns

de farinha,

alcançando

prefere

lim

na

um bai

continuar

a

fazer renda.
Porém,
to atraídas

as

geraçoes

para a atividade.

mais

jovens já nao se sentem mui-

Algumas

afirmaram,

por exemplo:

"Não gosto muito de renda não, 'gosto mais
trabalhar fora mas meu marido não gosta"

de

e
"Vale mais trabalhar fora do que na renda,
meu marido não deixa".
Observa-se,
posturas

sobre o assunto

ria do marido
observar,
mulheres

por estas informações,

que e quem parece

que a variável
mais velhas

uma preferência
das mulheres

a situação

mais

tomar a última

é explicitada

é explicitada

em que pudessem

Importa

No caso de

pelo marido
gostam.

como
No caso

como uma proi-

não gostam de fazer renda, pois,

a uma atividade

autoritá-

decisão.

fazem renda porque

jovens a situação

diferentes

por uma postura

idade, define dois momentos.

e as mulheres

bição e as mulheres
de se dedicar

são permeadas

que as

mas

gostariam

ganhar mais.
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A postura

passiva

com aquela menos passiva
lientar que, conforme
atingindo

das mulheres

a rapidez

estas pequenas

vam a mulher
mais velhas

das mulheres

- produzir

distintas

é totalmente

o modelo

de uma postura

tradicional

ao mesmo tempo que proibem

queno rendimento

melhor

com

as

anterior

ao

que deseja,

garantindo-se

na verdade

que a mulher
remuneração,

que as mulheres

a ele como algo destinado

pelo marido,

fora

re-

a partir

e paternalista.

A postura masculina,

de casa, recebendo

de um trabalho

de trabalho,

da família,

le-

mulheres

Porém, o mesmo não acontece

desprezada

autoritária

vao

motivações

entre as

pela experiência

mais jovens, ,cuja experiência

casamento,

sa-

com que as transformações

a deixar a renda. Por exemplo,
poucas passaram

contrasta

mais jovens. Deve-se

localidades,

de casa, antes do casamento.
mulheres

mais 'velhas

é contradit6ria.

Pois

tenha uma atividade

fora

os homens desprezam

obtém com a renda,

a que as mulheres

comprem

o pe-

e referem-se
algumas

"coi

deixa claro

de

sinhas para si e para os filhos".

3. CONCLUSÃO
A discussão
como as mulheres,
decorrentes
presente,

procedida

anteriormente,

que fazem renda,

da expansão

foram submetidas

capitalista.

a participação

da mulher

cou-se da esfera exclusivamente

to, esteve

no processo

familiar,

que durou dois séculos,

sempre escamoteada

ção, isto é, as relações
e, como tal, impedem
ções sociais

de produção

objetiva

não econômicas

lher, neste caso específico,

de

valor
Nes

de que é obj~

sociais

de produ -

são não-econômicas

da exploração.

permitem

fora do mercado

o

deslo -

de mercadorias.

a espoliação,

sociais de produção

até

produtivo

de produtra

pelas condições

a percepção

pressões

Desde a colonização,

de uso, para a esfera mais ampla da produção
te processo,

às

manter

As rela
a

de trabalho,

muquer

formal quer informal.
As condições
da,

mantêm

a mulher

tem a sua participação

sociais

restrita

em que se dá a produção

ao âmbito doméstico.

no processo

produtivo.

da

Porém,

rengaran-

Conseqüentemente

,
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está garantida,

também, a reprodução

A produção
como caracteristica

artesanal,

como se disse na Introdução,tem

a pulverização

dos produtores

sao, ao mesmo tempo, proprietários
trabalham.
trabalho

Assim,

cada artesão

e as pressões,

luem. Se se considera~
va-se que a mulher

diretamente

está envolvido

a produção

dos instrumentos
através

com o seu

próprio
se

di-

da renda de bilro obser
a uma dupla esp~

de trabalho,

do mercado.

sua força de trabalho,

que

com os quais

que sobre ele exerce o capital,
porém,

pelo capital

diretos,

dos instrumentos

que faz renda está submetida

liação. proprietária
espoliação

social da familia.

submete-se

Assim,

se nao

indiretamente,

a

vende

esta é incorp~

rada ao produto.

E é praticamente

desconsiderada

no processo

de

comercialização.

Ideologicamente,

esta situação

é escamoteada

p~

Ias representações

que fazem da renda a atividade

lher, socializando-a

mulher

perceber

continua

tem, a este nivel,

caráter

também que a nivel familiar,

reproduzindo

as formas tradicionais
trabalhadores

endimento

familiar,

para o capital.

social da familia,

garantida

a

de bem estar

Só que já nao mais reproduz
mas trabalhadores

espoliati-

doméstico,

familiar.
reprodução

à mu-

no gosto pela renda.

Se o artesanato
vo, deve-se

adequada

para o empr~
Assim,

a

por uma forma de produ f

ção não capitalista,
se apropria,

produz

mantendo

força de trabalho

as mulheres

de que o

fora do mercado

capital

de trabalho for

mal.
A comercialização
corresponde

ao caráter da produção

artesãs permite

o livre deslocamento

poiadas

em relações

padrio,

amizade

tabelecendo

e vizinhança

-

possuir maior

cesso. Se as artesãs

chegaram

se observar,

das intermediárias

adquirem

a expressar

le é feito, obviamente,

através

que,

a-

a renda as artesãs,

es-

que as

intermediá-

ao seu papel no pr~

o seu desgosto

alcançado

reinvindicação

das

com

observar

também, que as intermediárias

juntas que inibem qualquer

lado

- como parentesco,

clareza quanto

em função dos baixos preços

por outro

da mesma. A pulverização

sociais não-econômicas

o preço. ~ interessante

rias demonstram

renda,

da renda-de-bilro,

pela produto,

desenvolvem
daquelas.

do preço da renda.

pela
pÔde-

ações co~

Este contrôObservou-se,
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por exemplo, que e, praticamente,
des da Ilha. As variações
correspondem,

são muito pequenas

é claro, as localidades

siões de alteração

dos preços,

cio de cada estação.

do ela já terminou,

são anteriores

As fazedeiras

mantém

da renda às artesãs,

prefeririam

aos constantes

escaparia

aumentos

dos preços

varejista.

ao consumidor,
Entretanto,

das; a aspiração
destas,

cialização
da renda,

decorre

Deve-se

ça a se tornar uma atividade

através

destacar

claro,

na

entrega

a seu preço inicial.

das entrevistas
intermediárias

observa-se
Assim,

a assumir

o que poderia

e

obti
a

que a forma de comer -

em que se processa

lucrativa.

e começam

plexas da comercialização,

é

comercializa-

por vezes,

é se tornarem

a ela. porém,

rios, foram encontrados

Estas,

co-

dele as produtoras.

das condições

correspondem

nesta intricada

atingindo,

se pôde observar

ter uma barraca.

o

A cada etapa de comer -

de 300% en relação

das artesãs

direta-

ainda, que tanto as artesãs

está presente.

não se beneficiam
Segundo

para o das

na comercializa

Mas, na ampla rede de

encarece,

um aumento

renda-de-

da artesã.

são objeto de espoliação.

muito menos do que aquelas.

o produto

da

Como já se disse,

ção. A renda leva, assim, a uma auto-espoliação

ção da renda a espoliação

da linha

de comercialização,

é desconsiderado

Há que se considerar,

a

estives-

do preço da renda decorreriam

ao produto

rno as intermediárias,

considerando

o custo da produção

do comércio

incorporado

cialização

ou

controle

das mãos das intermediárias

e as alterações

mente das ocilações

o

que as alterações

bilro. Mas, isto poria em risco todo sistema

trabalho

ao ini-

ainda não começou ou,qua~

a intermediária

que é o que onera diretamente

produtoras

oca-

respectivamente.

dos preços para a aquisição

pois o controle

As

ou antes dele, e no inverno,

a temporada

Consequentemente,

sem relacionadas

e os preços menores

mais distantes.

para mais,

No verão,

antes dele. Isto é, quando

temporada.

o mesmo para. todas as localida

a

produção

também que comealguns

intermediá

as etapas mais

indicar uma

com-

tendência

rede de comercialização.

Os dados reunidos,
lho nao se constituem
pouco a conclusão

descritos

na totalidade

e discutidos

dos dados

a que se chega é definitiva.

neste traba

levantados.
A discussão

Tamem
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torno da renda como produção
sistema capitalista

parece

ções. O mesmo acontece
objetiva-se
direção,
submetido

lismo, no contexto
de-bilro.

trabalho

entender

o trabalho

e sua articulação

se enriquecer

com a questão

em um próximo

procurando

artesanal

específico

do trabalho

aprofundar

o caráter

feminino,

com variadas

face à família

o

contribui-

feminino.

a discussão

espoliativo

com

Assim,
nesta

a que se acha

e face ao capita

em que se dá a produção

da

-

renda-
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