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nesas ne Cariri Parai bano

I.

Introduçãc.

ÉiQpossível

escrever~

2Tiri da Paraíba(1)9

atualoente9

sem considerar

sobre as canponesas

a orise econênica

gerada

do

pela

ae ca que perdura na área desçe 1979. 'Pertanto, antes de iniciar una
qr~

ise sobre as atividaces

"=Z2T

~

re~ã~.
cc

quadro de Qiséria

a situação

nas conc.ições·ecelógicas

ner=i te cc nhe cer as Lí.raí.taçces

~ e e, particularoente~

tandc, c

c nsequente

pernite

er cs rencinentos

de

nos Últi:wos anos na

do trabalho feninino

,

e.:sociais ..Tal procedi,

as c.ificuldades que ela está enfren-

rer~ução de sua capac í.dade proc.utiva que
necessárics

a sua aobr-eví.vênc

í

-

nao

a..

en condi çõe s climá ti.cas noroais ~ a popul.,ação(;'0 Dis

"8S::::

trito de

necessário

das ati ví.dade s q~~_ a populaçãe

.

dese~

torna-se

que veL1 se agravando

eeD isso pocemos analisar

extu~izanc~o-o

raerrt

dessas mulheres,

_~z~é(2)

enfrenta más condiçces

de.vida~

perque

suas

(1) - A clerc-regiãe c~enc:winada "Cariris Velhos" 9 . de Estado da Paraíb::::'
cc=preende 22 nuní.cf pí cs , abrangendo una área onde
'
pred. =i~·terrenos
arenqsos e una vegetaçãe com UD grande núoer ce xeréfitas e cactáceas (DacaQbira~xiquexique,fachei
r-o, car-ce í.r-c , caruá, jure:waetc) .
precipitação pluviométri=
ca é nor~loente
baixa, tende atingido níveis críticos
nos
Últi= s 5 anos. A ceno:winaçãe genérica usada na,Paraíba
é
Cariri, que representa~ junte ao Curi:wataú, as duas áreas de
ce ~iç-es aobientnis mais hestis de Estado. No Cariri,existe ; segundo dados obtidos per Ghislaine Duqué , apresentados
n aerrí nár-í.o "Br-aaí.L en De bate" de d.í.a 22 de sete:wbro Úl tnrao ,
31.000 inóveis rurais, eon 62% deles de Iilenosde 10 ha~ ocupando apenas 6% do espaço.
j

.L

está classificaco, pelo
,r
IBGE~ na wicro-região Agreste da Borborena, nas apresenta c~
racterística ge0físicas próprias do Cariri9 na sua parte oei
dental COIilOos nunicípios que lhe são linítrofes. Eo Nazaré ~
distrito que lhe pertence e que fica justamente nessa porção
do seu território, estanos realizando una pesquisa desde
'
junho de 1982, ficando integrada, até agosto de 1983,
na
equipe do Projeto Poc í.nhos , que é un pr-ogr-ama de c.esenvolvinento conunitário financiado pela Funcação Kellogg, e:o convê
nio COD a Universidade Federal da paraíba (UFPb).
Este, texto analisa principalnente as condições.'de trabalho '
em Nazaré,fazendo
alguL1as considerações sobre o Iilunicípio
ce Pocinhos e o Cariri p~ra não isolar rigidaoeDte d universe da
s uí sa ,

(2) - O nunicípio de Pocinhos(Paraíba)

03
A renda
indispensáveis?
derinoniais
nessa.
D2.

coo o algodão

cono roupas

cono o casaoento

é

O algodão

e cODpadre

fernecinent09

li~erança

a ~ves.sador

de UD filho

-2.

expressi va vitória

:r::.

~sta~o.
A prcdução

sua tarefa

pela sua relação
para garantir

nas Últinas

de arií.aade,

a exclUsividade

quando

e

esse

pelo PJIIID13
rae
diante /
9 smo
(PDS)

cuja colheita

previsivelnente9

residente

Sua aceitação

eleições9

do Par-t í.dc governista

ele algcdão9

I

de una pro-

porta" a un atravessador(5)

se eleger vereador

~~~ _~ ~ês ce setenbrc9

de bens

de despesas

ou o pagaoento

por ele deterninados.

evidentes

conseguiu

a aquisição

e a cobertura

dos produtores?

a preços

ficarao

pernite

e calçados?

vendido"na

áre a, que t.em facili tg,d.e

ceno vizinho
TI

obtida

9

no nunicípio

foi iniciaca

atingirá

e

no

fi-

UD nível BUito

!:;e.ix~
::.esteano 9 porque 9· ::llén('..a
seca? houve 9 há pouco tenp09
aç~

:estruidcra

do "bicudo"

(Anthoncnus·Grandis9

q e es f ccnprcne tendo o futuro
ss~s

~s cn pcne~es

ri_ ~2.I'e.su~rir

13ohenan)9inseto. '

da ati v.í.d ade al.godoe í.r-a na regiãc

que contaVaD

senpre

pariJe d.e suas necessidac.1es aCUDulà~as

pela baixa r~

ou en seus ré: çados,'

t.an e ~ ausência

corap'l.erie
rrtar'e e , o que tornará

senear-

~

eZ9

cless·esrecursos
até ,U: obtençãc

no iDÍci
de s

de senentes

sentirão

2.

inpara'

9

para

foL'perc1ido en duas ou três eeraeudur-as tentadas'

.:le1983 ou serviu··de alinente

e aac í.ar'

bas

c'e raí.Lhce fei jão

pr 'rine mio .-··0 que era r-eser-vadc, eri outras safras

a Lave z-a seguinte

•

COD essG rendiI:1ento nonetá

rruner-a ::;
_ ~C tra b8lho de alugado

ví.á e_,

a

f'orief'cr-anesgotadas

(5) - Este heDeI] é UD nédio
do há nuitos OO10S.

quando

tedas as possi bilid~

nes Úl tinos neses.

proprietário

que Dora

próxiDo

ao povo~

04
II

A econcnia locol'-e cs trabalhadores
..,,'

,.

Enquarrto as rrul.her es •s~·."e:1Cé~:r:regarm:
c:.asati vic:'ades
interior
ali

da residência?

as tarefas

c:'
o

os hODenst~p'balh~' nos roçados9 cuoprindo'

na.í s iDportantes .As

oulheres

a judan nes dias

n~ior denanda de trabalho,

na SeDeac.urao~

tuen os

d.e eryas .:(~Q.nin..h.as9
quando e1és estão

naridos

trabalhando

na linpeza

na colheita?

de

ou substi

cone al.ugados nas grandes proprieclades da região.

atuação feninina

é intensa

na parte

onde são cul ti vad'QScebola,
par2 o ccnsuno ca fruIÍlia

A

de ro çadc dencrrí.na "'balcão"

alho e algunas ve.rcur-ae, principalnente

e, nsvezes,

para a venda na feira,

se

ocorrer uo gaste iIJprevisível.
Fera de seu ninifú'nc~ie9 as possi bí.Lí.c ..ad.es ce enprego
desalentadoras
nulheres.

para os honens e praticaoente

Os grandes proprietários

zer plantação

de algarobeira9

inexistentes

algedãc arbéree ou sisal?

(bOvinos, ovin~s e caprinos)

torias.

PagaIJ., porén, Duito pouco pela sena~a(5 dias)

regularidac.e

c:'euna renda para

agora, várias
insuficiente

c1eestabilic.ade,

ati vic:'accessãó

fa
de

de benfei-

de trabalho'

assinada.

Não há

/

não eat ando aaaegur-ada assin
fn:oília.

'.1

as

cuidar

e para a censtrução

sen repcucc r-errune
r-adc e ae:a carteira

qualquer garantia

para

várias ]8ssoas para

corrtr-at.an

aninais

efetivo,

são

Nun períe(2.e 1e se ca

a
cerro

euapenaae, d.í.rrí.mzí.ndc
c minar-o

já

ce vagas para es trabalhac.:'cres na lavoura eu na pecuá-

ria.
A principal
e o desfibranento
des naiores
a agricultura
raízes

~la

ati vic~ade ecc

nôrri.ca

do sisal(agave)9

do

não peroite

nuo ninifúudio.

voura esgct.adn é especialDente
agrícolas

suficientes

de alinentes

essa lavoura

ccri

O entrançado ce suas'

e a cestoca de una

penosa quando se faz apenas

nanuais9 ou nuito dispendiosa

usadas rráquf.nas..pesadas • Aasí.n,
de terras

proprieda-

~BS

que se cultive 9 cepois de UD ano de plantação

qualquer produto nos espaços internec.iários

instruoentos

é o cultivo

pí.o

que se concentra

iDpossi bilidac:'e c:'econciliar

ce subsistência

nuní.c.í

para a faoília,

para cobrir

plantan o sisal.

COD

quando são

aperiaa os proprietár~os.

alén d.as necessárias

la-

que disPQen
'.l

produção '

05

o

é feito eo notores novidos a óleo Diesel,

desfibraoento

con una equipe de sete trabalhadores
que ganhao
"

("

por produção

','

trabalhista

honens,

de fibras secas,

e previdenciária.

cido con o done do notor( 6),

geralnente

sen qualquer

O seu vínculo

aCultos,
cobertura

/

de enprego é estabele-

que é 9 ger-a'Lne rrte , f Lho. _~e,UIl pequeno
í

'.'

proprietárie
salário,

que esteve ne Sul e conseguiu

que lhe serviu, ne retorne,

econenizar

I.i ~1:

p,arte de seu
.~~.

para conprar o equipaOento

e

nanter una turna de trab31hac~ores, para vender os seus servIÚ.ços
de pl3lltaçãe de sisal. É nuito difícil para as.

aos que dispceD
nulheres

se agregare~

nessa atividade,

balho duro, o rigor ~e cunpriDento
os vários Denbres
plenentares,

do horário

~e equipe que tên funções

Entretanto,

variáveis

elas resse tec indiret?4ente
nos notores

~e de sfí,braoento
;}.:

~

renuneraçac

~a sua força c.e tr~ ~

Os trab21r~,

ano, eD que peuccs

=

coo a seca, ~

desfibraoento.
cional estãe

res funcicnarao

C.e sí.ea.L, atrravés
e do desgaste

~x

a, havende

de S~scl L~da.)en

estafante

ção de recursos,

fechaoento

o trabalhe

'

e que alguoas ve-

'

CODO ocorreu esse

e apenas por alguns rae se s ,
o

interna-

da cooercializaçãe

da Coopersisal(Ccoperativa

Regional

1982, eu consequência

~e divergências

de tão escassas
restan

da baixa

que, DeSDO diante de tantcs

ainda dificuldade

entre es seus 1iretores
Diante

de

prenaturo

Alé~ ~isso, os preços da fibra no Dercado

Produtores

(6)

condiçces

folhas do sisal ficao nurchas,inpedindo

pel

a nigração,

e cheios ce inprevistos~

seu essa atividade,

do produtc

políticas

essa atividac.e

superiores.

res acreditao

o pier é fi ~

e coo-

o,'

~ pele serviço

zes provOca TIUtila.ç~es ::::"cs
DeDbros

porque,

especializadas

~s péssinas

que cs seus ::::l3.I'idcs
perceoon

_prvbleoas,

para não pre juc1icar

torna i=:!,ssível que elas concilieo

COD os seus encarg s ~v~éstices

trabalho

pois, alén de ser un tra-

e o governo

do Estado.

pcssibilidades

cono alternativas

dos

de eDprego

v~áveis

nas frentes c"e eoergência

e obten

à sobrevivência:
e as atividades

/

- O proprietário de terras não interfere nessa relação,isent~
dc--ee , ao oeSDO ;teqpo?".de qualquer responsabilicl.ade do que '
venha ocorrer coo os trabalhadores.
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desenvolvidas

no ÔDbite de Projdte

Pocinhos.

A TIigração foi a solução encontrada
pe cialltEH;,te
os solteiros 9 que .se de aLccar-an
Caupina

Grande5

ludidos

pela inpessibilidade

da contração

Recife 9 Brasília
.

vielenta

princip:llnente para

e . são Paulo. Alguns voltnrao9desi

de conseguir

d.o Dercado

per vários hODensge~

o eDprego

suas faoílias9

pedreiro

9

estão trabalhando

sonhad09diante

n':l atual crise eoonô-

de trabalhe

Dica por que passa o país. OD:tr~8spernaneceraw
segundo

tentando

a sorte e 9

garçons9serventes

CODO

e rnrí,tas eutras ocupações

guarda-noturnos

-

de

pouco eu .não-

-especializadas.
Entre os henens

casados que se forao9

a nnior parte dei

xou para trás sua DUlher e seus f.í Lhc a, se ja perque que.r-í.an se estE;
belecer

ne novo Lccal., enfrentando

priueiro

des de instalação
de acunular

e adaptação

algun~ recursos

ção de un terrenc9
,de noradia9

esses hc~ens estãe

pela própria

filhos

da nuito

5

ali a cobertura
Jos serviços

9

fenininos

chega a ser encarada
ou quando

a -outra oulher.

Neste

refazer

são ir

p2i e de nãe)diante

'
de

ele roçado .Quando ain-

para a casa de seus pais 9 obtendo

de residência

e aliuentação

eo troca

tradicionmis.

Jo :o.aric1o
pede se prolongar

eu de:oasia

corro r2efinitiva quando não há nat s reuessas
se dimllga que ele se ligou9

conjugalDente

cae o , a esposa a'bandonad a fica desaoparacla

os seus filhos

nasculina

9

e
'
9

9

pelo !.1enc~. •

cresçao. É DUitc difícil que ela consiga'

Laços conjug:~i'~9,c1:Lantedo de sequí.Lf

tre a população

enfrentao

de honen e porque

caso nãc possa contar cora a ajuda de' seus parentes
enquanto

inprovi-

postais ~e dinheiro

de toc1as as tarefas

indispensável

as nulheres

eccnônica

os dois papéis(de

tendeu a vo~tar

A auSência

de dinheiro

instabilidade

ocupanco+se

jovens

os custes

eu alojaoentos

fora9

pc~que as renessas

elas tên que aCUL~ar
S~,1~

pocen reduzir

para os trabalhac:'ores dessa situação.

dificul~aces9

regulares

seja porque esperao vcltar depois '
s
que possao lhe proporcionar a aquisi-

ao se arranj':lrenprecariauente

Enquanto

as <fLficulda-

9

seja pcrque sabeu que9

sados espeoialnente

nuitas

sozinhos

efeninina

br-í

o ..
c1enográficc en-

e ~os preconceitos

existentes.

Essas nulheres

são conhecir:as atualnente9

na área9

ae ca ", podendo al.gunas delas est ar.era trabalhando
gência feDinina

na sede do IJ.unicípio?onde

nães solteiras9

viúvas ou abandonadas?

sua situaçãe niserável
drces DÍninos

na frente de erae r

estão inscritas

que tên cono ponte

e nãe conseguen

con os cr$ l5.300?00

cono "viúvas da

50

conUD

se manter dentro dos pa-~

nensais

pagos por esse trabalho

durante este ano.
A eutra opção de trabalho

te de energência

que foi aberta? no distrito de Nazaré9

para a reo~peração
se r-á,

que resta aos heDer~ é a fren-

ce

tiO

açude

junto a una granie propriedade

eri tese 9 utilizac"lcpela população

realida~ey

beneficiará

ssibilicade

raul.he re s,é cr-í.aca

L.ese~

viabiliz

~~_

eLI.
una

J.eibínios(7)

de trabalho?

especialnente

para

as

pe19 Projete Pcc i.nhoe , ~ste fei -I- a partir das di

ficulc.aces e::cG~trac.as por técnico.s..J:'19,
inplantaçãc
rle

9

que

da áre a, nas que y

.diretanente elatifunC!.iáricy que terá

gran:'e reserva hÍC:ri.ca,~entro de seus
Outra

en julho

c- ~""acapr í.nccul. tura9

de

UD

.i.ru c.íac;o en 19809

prograna

tentando

I

~ pr-cp e t a de que una ati vic1ac1e.eccnôrri ca viável para o

Cariri ser':'aa

ri'"'ção-'le
bodes , que suportan

condições

arabí.errt aí,e

hostis.

+ planej2..do

(7) - Nesta e ra estão atuanco 130 honens e al:gTIill rapazes de at~
14 ~cs. Alguns residen até a 18 kD do 10ca19 QonC!.ese deduz
.que terãc corro benefício apenas o paganente pelo "seu trabalhe
nãc eenco a'te nd.ido s (1epois pelos re cursos que· o açude pode t
prcpcrcienar. AléIJ.ceste problena9 o caoponês não ten condiçces ~e preparar a sua terra enquanto está fora9 o que afeta
rá a sua prcc1uçãoy quando houver UD bon inverno? pela inexi;
tência de obras de infra-estrutura.
TuJo isso contribui parã
o auo§nto da distância social entre os grandes e os pequenes
proprietários da ár-e a, be nef í.c í.ancc os prineiros e agravando
as condições de trabalhe dos Últinos.

IV -

Projeto

o

Pocinhos

prograDa

de caprinocultura

de ae ca , S11Tginc:'ü'daívários
se a cr í.açâo

poderia

ções clináticas
probleDas

tência direta9

o criador

9

Que

supcrtan~o

9

os

de una assis-

do p~ograoa

de vida da. população

patente

ano

DeSIJO eI] condi-

necessitando

9

o Que levou os diIigentes

parte dos recursos

no segundo

eri Que ficava

9

não estava

pela falta de chuvas

reD COIJ as condições
investindo

obstáculos

iniciaêo

ser adaptada' àquela regiã09

adversas

cria~os

foi

se preocupa-

de IJunicípio de Pocinhos~

eD educação

e

organização
.

.

"

COIJunitá-

_. ~:

ria a partir de junho ce 1982.
'Rendo s í.üo .í.rrí.c.íadc COD una filoe@':i:::t
ne r-anerrte
c í.a'l í.s t a, foi de po.í s racd.í.f í.cadc ,

CaL:

çec ce renda regular

para a população

ativiaee

baseada

peroanente

p ·erian ser gerados

partir dos 10 anos de
conciliando

no trabalho

COD o artesanato

e pede envolver

cLi.né t í.cas

pessoas

idade

9

COD as atividades

cia e adeQuacidade

resieeD

as ativiê.ades sen grande

seus
várias

faixas

ruoos9

de Dercndo

Que incepende

9

agressãe

de

una

Os recursos'
das condições

::"'.e
c.1..i
versas faixas

justaoente

através

associativo.

donésticas

das nulheres.

físi co

e

Sua iIJport~

na possibilidade

ao ilnoc.usvivendilV

a

e t.ár.í.as ,

de agregar

'

da população.

en peuce teop09 una 'llliilificação da

a 'luu19 acreditaocs9

próprios

~a criação

aeri C'.espenc.er
nui to esforço

AléIJ c.iss09 pode se conseguir9
não-de-obra9

c.e pr-omover- a obten

o objetivo
através

assisten-

crescerá

da percepção

per si nesDa9Darcande

os

ad'luirida de 'lue existen

que pcderi ser atendic1..aspelos seus pr-cdu-.

tos •
.,
produção

ne ce aeár-í.cs , para é:ar aut.onorrí.a

at+avés
grupo

e naa or- é a aq uí.a.i çáo .uos rae í.os

A d.i.f Lcu.Lc'
..
ac:'einici3l

9

do trabalho

cooperativo

2

C!.asIláQuinas e c.o Daterial

ao grupo.

de

Isto, sé é viável

COD a socializQçã09

a r~vel .

do

de consur::o9 3.lén .cc ccnheciDento

das t,pcnicas. Por enquant c 9 a adL1inistração central

do Pro jeto

cinhos alugou

centro cODuni-

tário9

UD

saião no arruad09

COD alguns eq uí.pane rrtos

lação de Nazaré9
DadaDente

onde instalou

e una diretoria

en'luanto providencia

50 Dulheres

UD

naterial

sai2s9 blusas

9

Que é levado
caoisas9

UD

eleita entre a popu-

local definitivo.

fre'luentan regularnente

as ná'luinas ou conseguir
elas confeccionaD

.

Po-

esse salã09

Aproxip2ra usar

para suas casas,onde

tc&lhas

etc.

09

A venda das' pe ças é re ali za c:'
a na UFPb? nc Carrpus
Canpina

Granc.e,

renda obtida?

cuas vezes ao nês, por duas noças artesãs.

paga-se

40% ao artesão que produz~u

noças qUe conercializarao
pelo tesoureirc(8)5

para o, obtençãc

A prineira

pre ocupação

Lnno.í.aras ati vi~ades
recursos

hucancs

e 50% acfundo

de
COQ

a

a peça? 10%

ccnunitário?

às

que é gerido

de nais nc.terial.·

c:'aequipe do Pr'cjeto Pocinhos

do artesanatc

ao

foi aprovei -bar ac nóxino

CQ áre~, através da icentificação

os

das pessoas que

já soubesseL. ccsturox? bordar e fazer crochê. A partir c1aí9pro:wov~
DQS

a forDaçãc

~quelas

~e grupos ~e noças e serJ10ras que que ri ao aprender'

técuic2S,

ten~o

re.gião9 que recebia::

UI1

'vênio por esse serviço.

CODO

paganerrtc
AchaDos

,trei:na.I:l8nt~tl~s se2Uintes
1. Valorizfra=ca

e12 ~s:-(

2. ~~--=-~:::.
_ ••l~ç~)

treina~orQs

os recursos
re a~tilões

razoável

inpcrtante

huoanos

prcDcver

adequacas

CODO

dessa fornao

nostrando

ficasse;

na própria

ra especializacada

inediataoente

pc -

da niséria.

~e outros lugares

dE: riscos ce cepencência

prcporcionava

que

(~e aquisição'

que cs aliviassen

de não levar treinadores

arrt a ~ininuição

do cOE;

à proncçãc de novas fornas de

gez-ando, a curto pr-azc , possibilidades

çces externas?
a ~=-_e-

2.~ adrn.rrí.e
tr-açác

da conunicade,

;'--s c :;;:::lg':2J.entc
C.eSSEEserviços

_ €=j ~ c~:~c

ca sua própria /

razões~

-e renurS~Sj ~esno que nodestos9

c~~~; ~

~ulheres

con-

a institui-

trabalho

para

área.

(8) - Este senhor: é visto pela população ;~e Nazaré con grande 'respe ito 9 por-que ele lê ben, sabe fazer "toc;'asas contas" e teu
mli tas babí.Lí.dade s cerro narceneiro. Ele trabalha' na naior
'
prop-riéda:2e da região 9 aen carteira aes i nada e perce be nd o /
atualnente cr$ 5.000900 s€nanais. TeIJ 15 filhos e sua nulher
é pr of'eaaor-ana e aco La rauní.c pal , recebendo en "torno de
I
cr$ 4.000900 IJensais.CcnO t'esoureiro do Centro Conunitári09
organiza a escrita a noite, receoonc.o da dire ção do Pro jeto r
Poc.í nhoa cr$ 8.0009'00 nensais coco gratificação.
í

3. Fortalecia

a coesão interna

proporcionanco-lhes
ça

a

(:'as lJe,sl?oasresidentes

autonoBia pa~a enfrentar

eri Nazaré

con nais

seguran-

eoc.í.edade envol vente~~

4. Racionalizava

as ati vic1acles elo" 'Projeto?

de de que os trabalhos

através

fcsseb:ébntínuos

penc:'ente da presença da e qiri.pe., ..

0

possi lJilida-

da

durante a aenana, inc:e-

que tornava patente

ainda

que éranos ar-enas or-í.errtudor-e
s das ati vf.dade e, Das, eri nenhun
~ que
riorie rrto, patroes controlassen, de perto a produção, perrri tinde
I

e es t í.rru.Lando

~.

•

Lní.c í.at í,vas .por parte

das artesãs.

Tiveraoe corro C1ificuldac:'ena'lor a criação
tr~ alhe COIlun espírito
valeres

ligados

cresci2entc
çac

conunit2Tie,

a una filosofia

nos logc os obstáculos
Lhas

se

onde ca a UDfaça,
rial

cccper~tivista9

introduzir

'

eç que houvesse

UD

da ceoperação e da aaaí.rií.La

eri c:'etrinento

,:'0

para o surginento

~e:ntro L!.euna i:3éia aceita

í

quando tentaoos

orgânic o c10grupe, através

_ s va.Lor-e s coletivos

de cond ções de

Lnd ví.dua.Lí.smo ,
í

de una equipe que traba-

c.e que

'0.

propriedade

eapont.âne anerrte , prestação

é corruna.l.,

de contas I~Onate-

ccnsuní.co, do equipanento u'tí.Lí.zado e da venda c.os produtos.

Por ~tas

vezes,

tivenos

que contornar

por ,?-pT.0priaçãoinc1ividualc.e

de que as ativic.aces
suas tarefas
néstico

das nulheres

~

centro.

e realnente

gen' da equipe

conplenentar

.

"

o. orçanento. cle-

do setor

nasculino,pri~

e à adoinistração

dac.a.É claro que isso

pode obstruir

para a fanília

,

•

c1ição'de negociar

.

os salários

pacificaDenteo.satüo'is

artesanato,

era contribuir

grupo, no que se referia

-

d~,,exploração de SUQ, L1õ'o-cle-:obra.

traçac:'o p6r nós CODa criação
para alterações

a relaçces

res face aos latifUlLc.iários9

eri ccn-

•

corro -"alugados "9 não se subnetenc:'o '

f'or-nas

o objetiv~',prinCi\pal

can

-

ponesa que dê possi bilL:'ades ~e que no futuro. ela se sinta
!

do

c:'e que estavan sendo--·'··--tentanco prejudi~ar a iL1a-

a inplantaçõ,o de UL1a,no:va
forno, c.e rendinentos
..

'~as

sus p:;itaran

houve influência,

e a orientação

os honens'

não as c.esviavao

2 conercialização

Alguns raar-í.dose filhos

afetados

no Projeto

haver o envolvinento

cipalDente no que se refere

proyocadas

UrJapercepçao entre

c:'onésticas , podendo vir

e, no futuro?

jificuldades

bens, sen I:'.e~inc:'raras pessoas.

Outro problena foi fornar

Aliás,

Senti-

na estrutura

social

do
do

de dependência dos trabalhado-

crianclo ainda una fente

de renda

que

fosse viável durante
que cen e trabalho
des autônonas

cs perXD_os

desenvelvido

de seca? seo que entrasse
nos reçados

e ceD

e~ che-

outras ativida-

(:9)"óliABábitos dos c:'ive~sescoriponerrt es de grupe.··

Unaestratégi'a

per un grande pr-opr-í etár-í.o fei

utilizada

e-specialnente grave para e nesso trabalho?
teu da infra-estrutura

porque ele se aprevei'"

criada para ebter lucres

cene enpresSrie

•

Ele" ten una fabric'a de r-oupas de cana e nesa eti Sãupa,.;Qe9 onde
~eside há ÔÜites
rente'que

anes.

Regular~ente9

viaja ao. Sul nun caninhãe
ezrtr-e

sua f'amí Lí a distribua

É ceD esses ret~

envia a Nazaré9

per un pa-

de c8rgas? retalhes

as' f~ílias'

para

que lhes p;estaLJ.~~rviçe~.

veste 9 sentinc. -se se=::..~e
r:ruitegrata pela deaçãe.Quande
ceser..rcLví.do pele Prejete

rades na p:r'ópriaf":'1Jr::"C:?9

Poc nhoe , previd.encieu
í

nulheres

para que seus parentes

c ~ ~

sentirao-se

o rigaçãe

= ~~

~ente9

belecinente

prévic

tes faveres

a tee[!.a f'árrí Lí,a

taçãe de trabalhe

9

era nuite vantajese?
cializada?
preduçãe

e'

de assudir

perque acreditavao

n

de un enpregade

enpresa9

beo cist2Ilte de lecal de preduçãe
eas trabalhaderas

preço. de venda da oercaderia

pele própries

canais da

e censequente

ausência'

Pecinhes?

para que rejeitassen

era perigcse

esse trabalho?

preprietária

TGnt~r então interferir

e interdependência

e aquelas

e

e

caopenesas?

tentar
pois

corro "pessoas ele fera" 9 que

per lá ape~~s pelo te~pe de curaçãc do Prejeto(3

cules de aoizade

que es

ao censuoider.

nós não. de í.xavamoa de ser classificades

cen un contato. recente.

já

entre e custe de preduçãe

Quanto. à equipe de Projeto
as pessoas

e

Isto. preperciona-

Daier e segure 9

cenercializades

por

des paulistas

regular.

ee lucre substancialDente

espe-

que seria paga

renuneraçãe

seriao facilnente

estavao

que deviao nui

Para e enpresárie9

ele Daca gasteu9

predutes

influenciar

sen est~

peis ele tinha acesso. a una nãe-de-ebra

seciais

de fiscalização

às

que 9 v'i.ndc de São. Paulo. una selici-

a níveis be= inferieres

ria una nargen

essa tarefa9

este seria ben renunerade;

cujo. treinanente

sen es encarges

entregassen

à são. Paulo.. 1fuitas

que serian enviadas

~

pre pa-

peLo Pre jete9 para

de Nazaré que :tarí.an sido. treínadas

que elas fizessen

se

e senher

a r-erae aaa de una {9:''::.....-':''e
~u2Iltic'.ac1e
de linhas e de retalhes

peascas

que

s ~ue a D3Íer parte das pesseas de Nazaré

soube de trab~Jhc

'

desenvolvidos

ancs)

nes ceoplexes

e
vín-

entre a faDÍlia'

Desne sendo. una relação

as-

.

-'
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siIJétrica9 seria correr o risco de.;que .nós fôssenos
e até expulsos

hostilizados

que puderios ter

do local. Af í.nal ; tQ,da a percepçãc

desse contato era que ele se passava nuito nais ao nível da patr~
nagen
do q:ue UIJ.a
relaçQo
.
,

inpessoal'entre

.

Resta salientar

ainda o t'enor que 'sentíanos de ter corr-

tri buf do para o estabelecinento

.ele-una nova forno. de exploração

daque Le s canpone ses , eu que sópodíatlos
rian quando
empresário

o pagaoento

ressentinentos

produção

ben

de todo o process09

controlando

até a conercialização.

poss,ibilidade

previsto9

o

abaixo das expectativas9

junto ao Projete

Entretantc9

i

CODO eles reagi-

entr~ algueas IJoçns9 enquanto

sentir8L1 ser L1elhor trabDlhar
participan

aguardar

fosse feitc. Cono havíanos

reLlUnerou o trabalho

que provocou

patrões e e:o.pregados.

Pocinhos9

o

outras'
porque

'

c1iretaoente cesde a
isso nãoelinina

a

de que o ezipr-e sário use ele outros neios '':eper sur. .-

são no futuro e até alguc outro tente atuar junto àquelas pessoas9
CODO ocorre e11 nui tos lugares
tar esse probleoa
cooperativa9

c_oNo·rc1este.A única forna de evi-

é a organização

sisteIJática da população

para que ela crie os seus próprios

ção e cODercialização.

nUDa

canais de produ-

v.

.' .
À guisa de conclusão
i

.

que o Projeto Po-

É muito dificil analisar as repercussões

em Nazaré ~. porque ele aí.nda se enco ntrr a em fase

ctnhos" tiern provocado
de iMPlattaçãoo

Êntretanto~

.do para aliviar

a miséria

ternativa
recursos

podemos

considerar

da população

apresentando-se

9

de renda viável para os camponeses
adví.ndos

das ati va dade s ~rárias

Mesmo com una produçáo

incipiente

i

ra a comercialização?

em consequência

camponesas

é possível

atual

~ da sem perspectiva
situação

de miséria

conseguem

desenvolvido'
na inte

sempre pela com~

pela incipiente

renda do ma-

com aquela ajuda, mas ain~

de como poderiam

esperando

de

de Nazaré.

apontavam

de contarem

atual é tão premente

pensar no futuro?

9

sa"ber como elas têm emr~rega-

de que careciam?

definida

feminina

'mas como uma nova po~

de 'vida da população

satisfeitas

a

entre os homens e

para alteraçõessu"bstanciais

do o dinheiro que rece"bem. Suas respostas

rido? mostrando-se

9

mesmo

tenham oondições' equi valentes

Por muitas vezes? procuramos

pra de "bens essenciais

internas

deduzir que o artesanato

poderá contribuir

ração sooial e nas condições

eficaz pa

aos poucos vencime,!!

éaracteri~andoemancipação

não como um ideal da cLaaae médiaur"bana

pelas mulheres

da seca.

seja grande agora nem sugira9

no grupo doméstico,

decisão dos homens?

de

casadas e suas filhas têm.consegui-

'longo prazo, que venha alterar as relações

tura, em que as mulheres

a perda

a "feira da semana" de toda a família.As

sim? mesmo que essa ajuda não

as mulheres

que sofreram

para casa? incorporando-o

tos do homem? para propiciar

como uma al-

e sem uma infra-estrutura

as mulheres

do levar algum dinheiro

que ele vem contribuiE

se organizar.

Aliás

que aqueles camponeses

apenas g~antir

a
não

t

o ~imento

de

cada dia? numa luta sem 'tréguas pela sua so"brevivência física.
.i:

o

que transparece,

à

pr'Lme Lr-a wí.atia,

a,Jividades do Projeto Pocinllos na organização
ção'1\,',\',,yem reforçando
-.
encarregam

é.que a.integração

somial daquela popula-

a .divisão
sexual preexistente?
.,

das atividades

em ,que.os homens se

de produção e as mulheres

consumo, sendo que a costura e o "bordado remunerado
J.. ~
.as mulheres

como provedoras?

alívio da 'penúria deoorrente

das.atividades

de

não caracterizam

mas apenasc'ircunstàncialmente
da ausência

das

oomo

de renda efetiva do homem

um

porque

com eles nao é possível

cobrir toda,s as despesas

Assim? não houve mudança
do grupo? que viesse

alteraras

mascUlin~s ) e femininas?
que passarei

delimitações

isolado

agave.Justamente

sua idade (9)

é analfabeta?

9

oferecem-lhe

trabalho?

é impossível

e faz

de' cercas?

!

até

de desfibrar

I

freC].uentemente?reconhe-

seu vigor e sua resistência

i,ncorporá-la numa eq'uí.pe
atividade

pode cumprir. rigidanente

os horários?

econômica

de desfi bramento
da área9'

ao se encarregar

antes de sair para o trab31ho9

de

por-que ela nao
dos serviços

porC].uesua mãe é·inválida.

assim C].uesua condição femiriina impõe a ela uma sobrecarga

de atividade?

na medida

em quevnao

dozaés t í.cos , acumulando-os
do homem da área9
ambiguidade9

•

solteira

de

é igual à dos homens.

agave? que é a principal

,

a história

:por isso se diz na área C].ueela "é um homem"? sendo

'Entretanto? mesmo reconhecendo

pociese desvencilhar

para contribuir

Esse caso

11

próprias

a renda de sua família.

duplic1?-dos? trabalhando
não é i~cla~o?

com todas as nulheres

,

p~a

denominadas

Dessa

eEl duas esfe-

poi~ o problema

na regiã01

I

dos encargos

com sua ati vã dade como "alugado

ela teLl encargos

da economia.

tira

assinalar

desde destocs'9 construção

·cendo C].uesua produtividade

ras

nos três exemplos

num aparelho manual muito rústico

C].ueos proprietários

Nota-se

entre as atividades

caso? é interessante

C].ualC].uer
tipo de trabalho?

domésticos

social

a descrever.

.uma moça que não sabe

física9

da organização

o que pode ser percebi~o

ComO primeiro

o trabalho

estrutural

da família.

se repe-

atualmente?

«OElO

I

"viuvas da seca"? fazendo

com que ve Las procurem

se apre eerrtar- .vesti-

" ,'--i'

das' com uma saia sobre as calças oonpr-idas , simboli,zandosua, dupla
.,.'

condição

-;

:

."..

ra o consumo?
.~ ·"C].ue
9
Vivendo

: .<pode liberar

'-.l

•

t.

.-

•

'

1-:::"

trab~ihadora

~

C].ueimplica

,..

T'.:

':,.-c

hom~m/m~he.r?

~.:

·F ~.'.

.

para a produção/trabalha~ora

pa

'_:'::

num desgaste

duplicado

de sua mão-de-obra'

nUE!.10c3.1 distarit~ c.e:toc,aa cobertura

assistencial

o homem para que? em but~a área? venha produzir

9

beris pa
r··-" "

'~;'l

>,'fá" a soc í.e dade

dominante?

num custo inferior

a sua subsistên~:i'~?pe.~. _,·,:":.L

,:":1.

.

'(gy-~-'E 'i3

<U;.ó')~)
" .;;~~:!.,...i"

.:

~
,': .:"'': .

difícil
ava'Lí.ar , porque 9 enfrentando
o trabalho_ braçal
::'é.,srendo
desnutrida? -deve aparentar uma idade superior' ao que
;r'eaJ.m~ntetem? que aerí.a, mais ou menos 25 anos.
-v

• \.

.

••

Ia depressão
te redução
lucros

artificial

do custo mão-de-obra9

do custo da mercadoria

sem que haja consequeE

para o consumidor,

acumulando

mais

para o empresário.
Essa noça não frequenta

algum trabalho manual

o centro comunitário

participando

9

fe de uma "bandinha de música".

para fazer

apenas das festividades

Ela se consid~ra

seL1 habilidades

nuais corriqueiramente

classificaÇlas como femininas?

numa'situação

em seu grupo social? interferindo

liminar~

na pos s bí.Lí.dade de ccnseguí.t-

o

outro exemplo se refere ao escrivão

aut Snoma e não-agrária?

atividade
ascendência

resolveu

no primeiro

semestre?

bordar uma toalha. Por

de de Pocinhos9

.í

inferior.

c1o-o cono um passatenpo
o interesse

de se firmar

homem de mÚltiplas

de mulher.

Ccno r-enda,

momentâneo.

do Cane

Os críticos

como se o trabalho femi
esse trabalho
aB

não tinha

fazer outros,toman

Ele quis tentar o bordado

com

diante das pessoas de Nazaré que ele era um

qualidades,

vesse ao topo da hierarquia
a emergência

com

aso , ele foi r-Ld.i
cu.Lar-Lzado na cida

tanto é que ele não se aventurou

significado~

uma

ele estava sempre por-lá

como se tivesse travestido

nino fosse um trabalho

que~ exercendo

mulher foi a zeladora

errte nde r' que ele tinha se rebaixado

deixaram

inclusive,

a~sULle uma condição pe cu.Li ar ,

sobre os outros. Como sua

tro Comunitário

e. coloca

o que
9

ma-

namorado.

U1J

í,

como che

para que essa versatilidade

o promo-

do' grupo? eu que ele viesse a controlar'

da cooperativa9

assumindo,

a partir da~ o domínio pleno

das atividades.
Suas atitudes vieraD. despertar
Projeto Pocinhos
guia local9

poderia vir a promover

com ascensão

patrão internamente.
tribuindo

estruturU;,'mas

de determinadas

dição euba.Ltrer'na,ee n aut onomí.a
um preço 'justo, pudesseL1 lhesdar

o surginento

fawília que assumisse

Se isso acontecesse,

para a mudança

'sãoindividuál

ceuoa

um temor na eQ.uipe,c1eque o
de uma Qligara condição de

o Projeto não estaria
f'ac í.Lí.üando

: apenas

pessoas, ficando a naioria

a ascennuma con-

para, pr-oduzí.r- bens que," vendidos
una participação

con-

a

efetiva na socie-

dade nacional.
Esse escrivõ.c
analisar
havendo

os pro~raDas
sondagen

seryiu-no$

como um ponto de reflexão

.9-ede senvol ví nerrt o comurrí, tário en que,

das potencialic1ades de todas as pessoas,

para
não

os adninis

l{,3' ,

tradoree

se deixaD levar por nativos

já proemineptes

~ue9 a partir daí,

vão recebendo mais illfornações,
cobertura e encargos,
o ~ue pode peE
.
.
mitir ~ue eles sejao os dominadores, reproduzi~do 9 mesmo es~uema da
'

sociedac.e envolvente,

talvez con Bais crueldade por ,.'ser "um ceIes"

lançando não de vínculos

de lealdade

para justificar as

benesses

9

de

~ue eles vao se acuoulando.

o

terceiro

çaso se·referea

uma professora municipal

~ue

9

tendo ficado viúva em janeiro, ~uando ia nascer seu 8º filho, viu-se
aobr-ecar- egac:'apor :oÚlti pl.as obrigações.

Seu raar-Ld
o tinha alguns ~u~

dros de terra e ob t Lnha renela para sobreviver,

a:Lén da agricultura

'

t

de subsistência,
tem ~ue.cuidar
criações,

no trabalho

das crianças

9

"alugado

li.

1

ela, atualL1ente,

das tarefas domésticas,

das ativida2es ,de professora

balhos de artesanato.

Ficanc:'osé

~ue

Q,

das

na sua própria casa e dos tra

Ela nuo tem tenpo de frequentar

ni tário, sendo necessário

do roçado,

o centro conu-

equi pe vá deixar os trabaThos,

seu sítio, mas considera importante

o pouco que t.eraganhado

venda de suas peças, por~ue é uma renda ~ue tem suavizado

ern

a

COEl

suas difi-

culdades, pois não conseguiu una pensão do Funrural. É pouco provável ~ue ela venha se unir a um honeD, esperando
cresçao para ajudá-Ia na velhice.

O seu salário como professora

cipal esta em torno de cr$ 4.000,00 e realmente
vel sobreviver.

apenas ~ue os fiThos

com isso é impossí-

Não lhe passa pela cabeça vir a trabalhar

do" por~ue ela não teria cono resolver
,
dedicar, as tardes, ao ensino.
Essa experiência

de "aluga-

seus encargos donésticos

de trabalho em Nazaré leva-nos

e se

a deduzir

que a divisão sexual do trabãlho tem ar'gurae
ntoe muito profundos
dos a própria doutrina

nuni

cristã·.e, por que não?, a elenentos

liga-

fu:í:ldamen-

tais da cultura hebraica que deu .or-í.gera
ao cato Lí.cd srao, A superioridade nasculina

mos t.r-ad
a através eleum discurso que r-epr-oduzí.u a his-

tória da criação do honem e da mulher
condição proeminente
representaria,

9

apresenta

a~uele s~mpre numa

cono o "filho de Deus", o perigo~ue

pois é ela ~ue teria desviado

o honem do caminho
,

bem," desele que , sendo .i nduz í.du pela serpente,

a Llulher

Esse naterial

do

.

comeu e deu ao

ccripanheiro o fruto proi bJbdo,origelJ. e:'etocas as desgraças.
,

I

,

está na Bíblia Sagrada, r:J.as
é reproduzido

seu
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nos seus pontos básicos9
de Caopina Grande9

tanto por adolescentes

como pelas camponesas

matriz básica que gera a organização
única,

apesar da

diferenciação

versos s~gmentos9
Dinante

dEle
de um colwgio elite

de Nazaré~ Dostranco

da sociedade

brasileira

das condições materiais

que a
é

entre os di-

tanto na ci~ade como no Caop09 tanto na classe do-

CODO na classe trabalhadora.
Não podia deixar de considerar

surgir da ascendência

de professores

aqui os problemas

que podem

universitários 9 pelo seu trein§:

mentô técnico e sua concição ce classe9 de dominar um grupo camponês
nUQ.programa

de intervenção

na realidade9

ritária que venha determinar

os ~os

assumindo

uma postura auto

que a população

tome. Devemos

nos' lembrar que há :o.uitasopções para prOIJover a melho:iia
condições

de vida de deserdados

de criatividade
dos projetos

numa pequena
ideológicas

e um profuncc respeito

c.e desenvolvimento

potencialidades

C2 surte

de população.

ccm~~~dade9

bastando

9

que haja um pouco

por parte dos adDinistradores

comunitáric?

pelos valores e pelas

O q1lleé condenável

as contradições

c.as

é tentar reproduzir?

e as divergências

que nos tornam tão autoritários

'

político-

e nos faz menos humanos.

