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RESUMO

A posição que as mulheres ocupam tanto no âmbito privado quanto no âmbito público
influenciam grandemente em suas capacidades e na forma como elas a utilizam,
acarretando transformações na vida da própria mulher e no contexto onde está
inserida. Encontramos nas recentes políticas baseadas na economia criativa uma
possibilidade de fortalecer o protagonismo das mulheres que vivem no Semiárido.
Porém essas políticas devem ser planejadas de maneira a superar a condição de
subordinação a qual as mulheres ainda estão submetidas em nossa sociedade. O
objetivo do presente trabalho consiste em analisar o protagonismo feminino no
Semiárido decorrente do estímulo à economia criativa, por meio de um estudo de caso
na Comunidade de Mocotó, município de Várzea Alegre, interior do Ceará, Nordeste
do Brasil. Para tanto foram realizadas entrevistas semiestruturadas, construção do
mapa participativo e observação participante. A coleta de dados ocorreu entre os
meses de Junho e Outubro de 2014. No ano de 1987 um grupo de mulheres da
comunidade de Mocotó iniciou discussões com o intuito de encontrar alternativas de
ocupação e geração de renda para as moradoras. Com o apoio de instituições
parceiras foi criada na comunidade uma associação comunitária e uma mini fábrica
de redes de dormir que é hoje reconhecida como uma experiência de sucesso e vem
servindo de modelo para diversas comunidades. As conclusões do estudo mostraram
que foram as mulheres, reunidas no grupo de produção artesanal, assumiram a
dianteira da gestão e da organização comunitária. As artesãs vinculadas à fábrica de
redes São Pedro são todas participantes ativas da Associação Comunitária de
Mocotó. Muitas ocupam cargos de gestão, mantendo um compromisso com o fomento
à articulação coletiva, superação dos problemas locais e construção de uma
comunidade mais justa e democrática. Essas mulheres são o principal elo entre as
necessidades dos moradores da comunidade e as instituições externas. A atuação
das mulheres artesãs na comunidade tem fortalecido as relações de solidariedade e
contribuído para que os moradores da comunidade tenham acesso a uma vida digna
no Semiárido. A experiência da comunidade de Mocotó corrobora com a ideia de que
a defesa da condição de agente das mulheres é necessária para a construção de um
desenvolvimento justo e includente.

Palavras-chave: Protagonismo feminino; Economia
Desenvolvimento sustentável; Semiárido brasileiro.

criativa;

Artesanato;

ABSTRACT

The position occupied by the women both in private and in public life greatly influence
their capabilities and how they use it, causing changes in women's lives and in the
context where it operates. In recent policies based on creative economy we find a
possibility to strengthen the role of women living in Semiarid Region. But such policies
must be planned so as to overcome the condition of subordination to which women are
still subjected in our society. The objective of this study is to examine women's role in
the Semiarid Region resulting from the stimulation of creative economy, through a case
study in the Mocotó Community, municipality of Várzea Alegre, the state of Ceara,
northeastern Brazil. Therefore, we conducted semi-structured interviews, construction
of participatory map of the community and participant observation. Data collection took
place between June and October 2014. With the support of partner institutions was
established in Mocotó a community association and a mini factory of hammocks which
is recognized as a successful experience and has served as a model for diverse
communities. The study conclusions showed that women, gathered in the handmade
production group, took over the lead management and organization community. The
female artisans members to the factory of hammocks São Pedro are all active
participants of the Community Association of Mocotó. Many female artisans occupy
management positions, while holding a commitment to the fomenting collective
articulation, overcoming local problems and development of a more just and
democratic community. These women are the main link between the needs of
community residents and outside institutions. The role of the artisans of Mocotó has
strengthened the relations of solidarity and contributed to the community residents
have access to a dignified life in Semiarid Region. The experience of Mocotó
Community corroborates the idea that the defense the agent condition of women is
necessary for a fair and inclusive development.
Keywords: Female role; Creative economy; Handicraft; Sustainable development;
Brazilian semiarid.

RESUMEN

La posición que ocupan las mujeres en privado y en la vida pública influye en gran
medida de sus capacidades y cómo utilizan, provocando cambios en la vida de la
propia mujer y en el contexto donde actúa. Se encuentra en lãs recientes políticas de
economía creativa una oportunidad de fortalecer el papel de las mujeres que viven en
lo Semiárido. Pero estas políticas deben ser planeadas a fin de superar la condición
de subordinación en que las mujeres continúan siendo sometidas en nuestra
sociedad. El objetivo de este estudio es analizar el papel de la mujer en la zona
Semiárida resultante del estímulo a la economía creativa, a través de un estudio de
caso en la comunidad de Mocotó, municipio de Várzea Alegre, el estado de Ceará,
noreste de Brasil. Por lo tanto, se realizaron entrevistas semiestructuradas, la
construcción de un mapa participativo y la observación participante. La recolección de
datos se llevó a cabo entre junio y octubre de 2014. En 1987 un grupo de mujeres de
la comunidad Mocotó inició conversaciones con el objetivo de encontrar alternativa de
empleo e de generación de ingresos para los residentes. Con el apoyo de las
instituciones asociadas se estableció en la comunidad una asociación comunitaria y
una mini fábrica de hamacas que ahora se reconoce como una experiencia exitosa y
ha servido como modelo para varias comunidades. Los resultados mostraron que las
mujeres, reunidas en lo grupo de producción artesanal, há assumido el liderazgo de
la organización comunitaria. Las artesanas vinculadas a La fábrica de hamacas San
Pedro son participantes activas de la Associação Comunitária de Mocotó. Las
artesanas ocupam puestos de dirección, manteniendo un compromiso con la
promoción de la articulación colectiva, la superación de los problemas locales y la
construcción de una comunidad más justa y democrática. Estas mujeres son el
principal vínculo entre las necesidades de los residentes de la comunidad y las
instituciones externas. El papel de las mujeres artesanas de Mocotó ha fortalecido las
relaciones de solidaridad y contribuido a los residentes de la comunidad tengan
acceso a una vida digna en el semiárido. La experiencia de comunidad Mocotó
corrobora con la idea de que es necesaria la defensa de la condición de agente de la
mujer para la construcción de un desarrollo justo e inclusivo.
Palabras clave: Papel feminino; Economia creativa; Artesanía; Desarrollo sostenible;
Semiárido brasileño.
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INTRODUÇÃO

Esse trabalho tem sua origem na observação de que as políticas públicas
para o Semiárido em sua maioria não têm sido capazes de promover a inclusão
dessa região no cenário de desenvolvimento nacional, nem tampouco
acarretado melhorias nas condições de vida dos sertanejos. Conhecido
principalmente pelas adversidades climáticas, o Semiárido brasileiro é composto
por municípios dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba,
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Por ser considerado um
espaço sem atrativos, quando comparado com os benefícios encontrados em
outras regiões do país, o Sertão foi sendo deixado de lado nas estratégias de
desenvolvimento. Isso acarretou para a região um agravamento da situação de
pobreza, principalmente em períodos de seca.
Os coronéis, como ficaram conhecidos os donos das grandes
propriedades no Semiárido, aproveitaram da vulnerabilidade ambiental,
econômica e social da região para consolidar o seu poderio político por meio de
práticas clientelistas. Desta forma, a imagem de um Semiárido fadado ao atraso,
aliado à decisões governamentais que não observavam as reais necessidades
desse espaço e que tinham como objetivo a manutenção do poder político das
lideranças locais, fez com que as políticas públicas para essa região não
conseguissem contribuir para a superação das dificuldades enfrentadas pela
população mais pobre do Sertão.
Porém, à despeito das adversidades econômicas, sociais e geográficas e
de práticas políticas desagregadoras, alguns moradores do Sertão vêm, por
meio da forte identidade cultural e da solidariedade desenvolvida em práticas
religiosas, no trabalho conjunto, no compartilhamento de recursos naturais e no
uso comum de terras, construindo novas possibilidades de viver no Semiárido
(Tornneau; Cunha, 2005). Um exemplo disso é a realidade vivenciada na
comunidade de Mocotó.
Localizada no semiárido cearense, a Comunidade de Mocotó (Várzea
Alegre, Ceará, Brasil) possui uma interessante experiência de fabricação e
comercialização de redes de dormir. A Associação Comunitária de Mocotó foi
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criada no dia 30 de maio de 1989, a partir da articulação de um grupo de
mulheres e de instituições parceiras. O intuito era o de encontrar alternativas de
ocupação e geração de renda para os moradores da comunidade de Mocotó,
porém mantendo o foco na vocação local que era a produção de redes de dormir
bordadas. Por essa razão foi criada na comunidade uma mini fábrica de redes
de dormir que é hoje reconhecida como uma experiência de sucesso e vem
servindo de modelo para diversas comunidades. Ao mesmo tempo em que o
trabalho de produção de redes foi sendo consolidado, a associação se articulava
para trazer benefícios, como água encanada e energia elétrica, para a
comunidade. Nesse período o acesso a esses recursos ainda eram escassos até
mesmo na área urbana do município de Várzea Alegre. O êxito da comunidade
está fortemente relacionado ao protagonismo das mulheres que ali residem,
protagonismo esse fortalecido pela valorização da identidade cultural e da
criatividade a partir da fundação da fábrica de redes.
A construção de um desenvolvimento justo e includente requer uma
profunda reflexão acerca do papel que as mulheres vêm ocupando nesse
processo. Historicamente subjugadas a uma posição de subordinação, as
mulheres se tornaram as principais vítimas desse modelo de desenvolvimento
atual que degrada e exclui. A reclusão das mulheres ao espaço privado as
afastou das decisões do âmbito público, se configurando este último como um
espaço eminentemente ocupado pelos homens (CHACON, 2007). Mesmo diante
dos importantes avanços conquistados pelo movimento social de mulheres para
a participação da mulher na vida pública, ainda é urgente a necessidade de
ampliação dessa participação feminina. Essa questão se torna ainda mais
relevante quando falamos do desenvolvimento sustentável, que tem como um
de seus principais pilares a inclusão. Medidas que promovam o protagonismo
feminino são fundamentais para um maior envolvimento das mulheres nesse
processo.
A economia criativa vem se mostrando capaz de contribuir para a inclusão
econômica e social, a valorização cultural e a preservação do meio ambiente, e,
por essa razão, é considerada um importante mecanismo para o alcance do
desenvolvimento sustentável (REIS, 2006). O setor da economia criativa envolve
recursos que, além de inesgotáveis, se multiplicam. Diante da escassez de

18

recursos materiais e tangíveis da economia tradicional, esse é um setor que
desponta como uma promissora estratégia para a construção de futuros
desejáveis (DEHEINZELIN, 2008). Por essa razão, entendo que as recentes
políticas baseadas na economia criativa também podem contribuir para o
fortalecimento do protagonismo das mulheres que vivem no Semiárido, desde
que planejadas de maneira a superar a condição de subordinação a qual as
mulheres ainda estão submetidas em nossa sociedade.
Diante do exposto, a pesquisa foi conduzida a partir do seguinte
questionamento: De que maneira o protagonismo feminino estimulado por
políticas de incentivo à valorização da cultura e da história local, que partem do
conceito de economia criativa, tem contribuído de fato para o processo de
desenvolvimento do Semiárido?
O objetivo geral foi então analisar o protagonismo feminino no Semiárido
decorrente do estímulo à economia criativa, por meio de um estudo de caso na
Comunidade de Mocotó, município de Várzea Alegre, interior do Ceará, Nordeste
do Brasil.
Como etapas para o alcance desse objetivo geral, foram definidos os
seguintes objetivos específicos:


Investigar os fatores históricos que contribuíram para o êxito da organização
dessa comunidade.



Analisar o protagonismo das mulheres na gestão da associação e da fábrica
de redes e no desenvolvimento da comunidade;



Investigar as mudanças na condição de vida das artesãs e na comunidade
decorrentes da atividade criativa de geração de renda.



Analisar como os benefícios propostos pela economia criativa se efetivam
na prática cotidiana, observando as principais possibilidades e obstáculos
encontrados.
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A motivação inicial deste trabalho originou-se da ampliação dos debates
sobre o protagonismo feminino e sobre economia criativa nos últimos anos.
Estes temas geralmente são trabalhados em separado e poucas são as
pesquisas que integram essas duas questões. Porém, como as impressões que
cada pessoa tem ao se deparar com um fenômeno variam de acordo com suas
vivências e como se coloca diante do fenômeno estudado, é impossível justificar
a realização dessa pesquisa sem antes trazer um pouco de minha história, ou
melhor, um pouco da história do meu pai, Cícero Derlanio da Silva.
Menino pobre, nascido no município de Juazeiro do Norte no dia 21 de
Julho de 1964. Filho de um pai alcoólatra, desde muito cedo precisou trabalhar
para levar um pouco de dinheiro para casa. Ainda com 12 anos de idade, já fora
da escola, era considerado mestre em seu ofício de fazer sapatos. Trabalhou em
muitas oficinas na cidade de Juazeiro e era conhecido por suas habilidades e
talento. Aos 17 anos de idade, o menino Derlanio deixou a sua terra natal para
ir trabalhar na capital do estado, Fortaleza. Nesta cidade casou-se, aos 19 anos,
com Neli, minha mãe. Entre tantas idas e vindas, trabalhando em várias oficinas,
ele decide voltar para Juazeiro do Norte e abrir sua própria oficina na casa de
minha avó, nesta época meu avô a havia abandonado e saído de casa.
Cresci escutando as marteladas e o som da máquina de costura que
muitas vezes varavam a madrugada. Minha irmã e eu não podíamos ver um
modelo de sapato ou sandália que corríamos para lhe mostrar, estes serviam de
inspiração para a criação de novos e logo os moldes estavam prontos.
Ajudávamos no que era possível, fazíamos laços e flores para enfeitar as
sandálias, montávamos caixas para embalagem, anotávamos os números de
referência dos calçados. Quando não estávamos na escola íamos para a calçada
ver o caminhão ser carregado de caixas e mais caixas de remessas de calçados
para a viagem para outros estados.
Porém, com o passar dos anos, a situação financeira de nossa família foi
se tornando cada vez mais difícil. As grandes fábricas de calçados começaram
a atender boa parte do mercado consumidor com produtos muito mais baratos
que aqueles produzidos pelos pequenos fabricantes. As lojas que vendiam
calçados produzidos na região (conhecidos como calçados populares) passaram
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a oferecer um valor de compra muito baixo e para isso seria necessário reduzir
a qualidade do material utilizado na fabricação das peças, isso para o meu pai
era inadmissível, pois uma das coisas que ele mais prezava era pela qualidade
de suas peças. As encomendas se tornaram tão escassas que meu pai teve que
demitir seus funcionários e passou a trabalhar sozinho. Mesmo assim, algum
tempo depois, ele deixou o ofício que tanto amava e abriu uma mercearia, não
por escolha, mas por não conseguir mais sobreviver da sua arte de sapateiro.
Foi devido a essa experiência de vida que os debates sobre economia
criativa, mais especificamente os debates sobre políticas de incentivo baseadas
em seus princípios de valorização cultural para o desenvolvimento sustentável,
chamaram minha atenção e despertaram o interesse científico. Os principais
autores que trabalham o tema da economia criativa encontram nela um potencial
para a geração de mecanismos capazes de contribuir para o alcance do
desenvolvimento sustentável, no entanto os estudos sobre o real impacto da
economia criativa ainda são poucos.
Ao ter o primeiro contato com a comunidade de Mocotó, no ano de 2013,
percebi nela uma interessante experiência de trabalho artesanal desenvolvido
pelas mulheres na fábrica de redes São Pedro e que trouxe grandes
transformações para a comunidade. Por meio de uma maior aproximação com a
realidade da comunidade foi possível identificar o importante papel das mulheres
produtoras de rede de dormir nesse processo. Na época, eu participava de uma
atividade de extensão da Universidade Federal do Ceará – Campus Cariri
desenvolvida em um grupo de mulheres que trabalhavam com o artesanato em
palha de carnaúba. Surgiu então o interesse de fazer uma pesquisa para analisar
o protagonismo das mulheres da comunidade de Mocotó que foi estimulado por
meio do trabalho artesanal da produção de redes de dormir.
O presente estudo se mostra relevante para a valorização de práticas
exitosas para o desenvolvimento do Semiárido. Pesquisas como essa
contribuem para a reflexão acerca das estratégias de formulação de políticas
públicas que, observando as diversidades geográficas, demográficas, sociais,
culturais e produtivas dessa região, sejam capazes de possibilitar um
desenvolvimento sustentável.
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A análise da experiência vivenciada pelas mulheres da comunidade de
Mocotó pode contribuir para o debate acerca da participação feminina na
construção de uma vida digna no Semiárido e seu importante papel no
planejamento de um desenvolvimento justo e inclusivo. Também oferece
informações para refletirmos sobre as possíveis contribuições das políticas
baseadas na definição de economia criativa para inclusão e garantia das
liberdades individuais das mulheres.
A fim de facilitar a compreensão do leitor, essa dissertação está
estruturada em três capítulos, fora esta introdução e as considerações finais.
Nos capítulos dois e três fiz uma descrição conjunta dos dados coletados na
pesquisa de campo e do aporte teórico, assim como expus as análises e
interpretações realizadas. A opção por esse tipo de estrutura está fundamentada
no que Palmeira (1976 apud PIEVE; KUBO; COELHO-DE-SOUZA, 2009)
identifica como “teoria investida de fatos”. O autor defende a importância da
descrição e da reflexão sobre o campo serem realizadas conjuntamente, de
forma a fortalecer a proximidade e as conexões do recorte teórico com o estudo
empírico (PIEVE; KUBO; COELHO-DE-SOUZA, 2009).
O primeiro capítulo traz o percurso metodológico adotado para essa
pesquisa, incluindo a descrição do local de realização, natureza da pesquisa,
métodos e instrumentos utilizados para coleta dos dados e os procedimentos de
análise. O segundo capítulo destaca os conceitos de desenvolvimento
sustentável e protagonismo feminino e apresenta a ação protagonista das
mulheres da comunidade de Mocotó. Por fim, o terceiro capítulo traz discussões
sobre as políticas públicas para o Semiárido, as possibilidades das políticas
públicas de economia criativa e as transformações na comunidade de Mocotó
decorrentes da atividade artesanal de produção de redes de dormir.
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CAPÍTULO 1 – PERCURSO
TRAJETÓRIA DA PESQUISA

METODOLÓGICO:

CONSTRUINDO

A

No presente capítulo encontra-se descrito o delineamento metodológico
adotado nesta pesquisa com o intuito de alcançar os objetivos do estudo
propostos anteriormente. Aqui, além dos métodos utilizados e das técnicas e
procedimentos de coleta e de análise dos dados, estão descritas a minha
inserção no campo e as relações estabelecidas com os sujeitos participantes da
pesquisa.

1.1 O Delineamento Metodológico da Pesquisa

Nesse estudo optei pela metodologia qualitativa. Tal escolha se deu por
essa ser uma abordagem que privilegia a compreensão das relações sociais,
permitindo assim uma maior aproximação com o objeto de estudo. A pesquisa
qualitativa busca responder questões muito específicas, não quantificáveis
(MINAYO, 2010), o que é o caso da pesquisa aqui desenvolvida, que pretendeu
estudar o universo dos motivos e significados que compreendem o fenômeno.
Na abordagem qualitativa encontramos a possibilidade de compreender de
forma profunda os significados atribuídos pelos sujeitos aos fatos, valorizando a
maneira particular de observação e interpretação de cada sujeito. Além de
mensurada, essa relação sujeito-fato deve ser interpretada pelo pesquisador
(RICHARDSON, 1985).
Dentre os tipos de pesquisa qualitativa, optei pela realização de um estudo
de caso único. O estudo de caso consiste em uma investigação empírica que
busca compreender em profundidade um fenômeno atual, analisando-o em seu
contexto natural (YIN, 2001). O objetivo de um estudo de caso é compreender
as minúcias de um caso específico, sem a pretensão de formular generalizações.
O que se deseja é aprender sobre as particularidades e complexidades do caso
escolhido (STAKE, 1995). O foco de interesse está no individual (GODOY, 2006).
A coleta de dados ocorreu entre os meses de Junho e Outubro de 2014.
As primeiras visitas à comunidade tiveram como objetivo estabelecer um contato
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mais próximo com os sujeitos da pesquisa e com a história da comunidade. Os
procedimentos metodológicos da pesquisa foram traçados antes da ida a campo.
No entanto, os primeiros contatos com a comunidade foram de fundamental
importância para refletir sobre as decisões metodológicas e avançar na
construção da pesquisa. As considerações e adaptações foram sendo feitas ao
longo de todo o estudo à medida que pesquisadora e sujeitos iam interagindo.
Esse posicionamento concorda com a colocação de Pires (2008, p. 154) que
aponta como “[...]próprio da pesquisa qualitativa ser flexível e descobrir-construir
seus objetos, à medida que a pesquisa progride.”
Nesse primeiro momento foi utilizada como técnica de coleta de dados a
observação participante. Marconi e Lakatos (2003) define a observação
participante como a presença real do pesquisador na situação ou grupo que se
deseja estudar. Exercendo influência e sendo influenciado por seus observados.
Ao interagir com o contexto dos atores envolvidos, o pesquisador consegue
capturar o cotidiano dos sujeitos da pesquisa e entender como eles reagem
diante das situações vivenciadas (BECKER, 1994). Pretende-se, por meio da
observação participante, obter informações que não são espontaneamente
fornecidas por meio de outros instrumentos de coletas, como por exemplo as
entrevistas, ou mesmo comparar as informações obtidas por meio da
observação com as informações coletadas com esses outros instrumentos. A
utilização da observação participante perdurou durante toda a pesquisa de
campo empírico, atrelada a conversas informais com os moradores da
comunidade. Por ser a descrição em profundidade uma característica das
pesquisas que utilizam estudo de caso, fiz uso das notas de campo como
mecanismo para registrar as observações realizadas.
Em um segundo momento, após os primeiros contatos com os moradores
da comunidade em geral, e com as mulheres artesãs vinculadas à fábrica de
redes de dormir em específico, fiz a proposta de construção do mapa
participativo da comunidade. O mapa participativo é uma ferramenta que
compõe a metodologia do Diagnóstico Participativo Rural (DPR), esta, por sua
vez, consiste em uma metodologia alternativa de pesquisa que permite aos
atores pesquisados compartilharem experiências e opiniões baseadas em seus
próprios critérios de relevância, ao invés de bombardeá-los com perguntas
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previamente elaboradas (VERDEJO, 2006). Com o auxílio de um facilitador,
durante a elaboração do mapa os participantes têm a oportunidade de
representar tudo o que eles observam ao seu redor, tanto o ambiente natural
quanto o ambiente transformado, inclusive verificando mudanças que ocorreram
e que ainda não haviam sido percebidas (KUMMER, 2007). A proposta de
construção do mapa participativo da comunidade de Mocotó teve como
principais objetivos: 1) Levantar informações sobre os elementos do uso do
espaço, as condições de vida e a estrutura social da comunidade; 2) Elaborar
uma concepção compartilhada sobre a atual situação social e de utilização do
espaço na comunidade; 3) Identificar as principais mudanças percebidas pelas
artesãs na comunidade ao longo dos anos; e 4) Fomentar o debate sobre novas
necessidades e possibilidades.
Devido ao importante papel desempenhado pelas artesãs da fábrica de
redes na história da comunidade e por ser o protagonismo feminino o foco desse
trabalho, elegi as mulheres vinculadas à fábrica de redes São Pedro como
testemunhas privilegiadas para a elaboração do mapa. A escolha das
testemunhas privilegiadas deve ocorrer a partir do julgamento do próprio
pesquisador sobre os sujeitos detentores de informações mais pertinentes para
o alcance dos objetivos do estudo, considerando a posição, a ação e a
responsabilidade do sujeito escolhido que o caracterizam como testemunha
privilegiada. A escolha dessas testemunhas é feita de acordo com os papéis
sociais de relevância assumidos por cada uma delas para a pesquisa, ou seja,
deverá ser analisada suas capacidades de contribuírem com perspectivas e
informações úteis que abranjam os intentos da pesquisa (DUARTE, 2005).
Atualmente a fábrica de redes São Pedro possui 10 artesãs associadas1, sendo
que 5 delas participaram das primeiras reuniões para organização da associação
comunitária de mocotó ainda na década de 1980.
A construção do mapa participativo da comunidade ocorreu na própria
sede da Associação Comunitária de Mocotó e contou com a presença de 5
mulheres: Adosina, Vera, Ceilda, Raimunda e Eurenice. O roteiro utilizado para
a condução desse momento (em anexo) serviu de suporte para que eu

1

O nome e o tempo de atuação das 10 artesãs que participaram da pesquisa estão no apêndice D.
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mantivesse o foco na proposta da pesquisa. Antes de dar início à construção do
mapa, eu expliquei os objetivos da atividade buscando deixar claro para as
mulheres participantes quais os principais elementos que deveriam estar
representados no mapa.
Elas demonstraram certa resistência em iniciar a construção do mapa pois
não sabiam exatamente por onde começar. Adosina então sugeriu iniciar pela
representação da estrada e a partir disso Vera também começou a colocar as
casas dos moradores e a quantidade de pessoas que moravam em cada uma.
Ceilda, Eurenice e Raimunda não quiseram desenhar, mas ao longo da
construção do mapa foram interagindo e indicando elementos que deveriam
estar representados no mapa. Esse momento da pesquisa foi um desafio e exigiu
de mim muita sensibilidade e bom senso. Ao mesmo tempo em que eu procurava
conduzir o grupo com base nos objetivos propostos, busquei permitir que as
mulheres se expressassem de forma livre e espontânea. Nesse trabalho o
desenho feito pelo grupo de mulheres foi apenas digitalizado (não houve
qualquer tipo de releitura) e utilizado como mapa representativo da comunidade.
A construção do mapa participativo da comunidade consistiu em um
espaço rico para a pesquisa, pois, além de obter o mapa da comunidade, foi
possível ouvir relatos das transformações que ocorreram na comunidade durante
os últimos 30 anos e estabelecer maior proximidade com os sujeitos da pesquisa
(Figura 1).
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Figura 1 – Elaboração do mapa participativo da comunidade de Mocotó, Várzea Alegre/Ceará,
10 de setembro de 2014.
Foto: Milanya Ribeiro da Silva.

No terceiro e último momento da pesquisa de campo, a coleta de dados
foi feita por meio de entrevista com todas as 10 mulheres artesãs vinculadas à
fábrica de redes São Pedro. De forma sintética, a entrevista é o encontro entre
duas pessoas com o objetivo de que uma delas recolha informações sobre um
assunto específico (MARCONI; LAKATOS, 2003; HAGUETTE, 2010). Dentre os
tipos de entrevista, optei neste estudo pela entrevista semiestruturada. Apesar
de possuir um roteiro contendo perguntas chaves alinhadas com o objetivo da
pesquisa, a entrevista semiestruturada permite uma maior liberdade ao
pesquisador, ele poderá redefinir e aprofundar os questionamentos de acordo
com as diferentes circunstâncias que surgem durante a realização de cada
entrevista (MANZINI, 1990/1991). As entrevistas semiestruturadas permitem ao
pesquisador a compreensão dos significados atribuídos pelo entrevistado às
questões relativas à pesquisa, suas motivações e o entendimento de mundo que
fundamentam seu posicionamento e opiniões (GODOY, 2006).
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A condução das entrevistas foi feita por meio de um roteiro composto por
três blocos temáticos (em anexo). O primeiro bloco tinha como tema central a
trajetória pessoal das entrevistadas cujo objetivo era conhecer a relação delas
com a comunidade e com o artesanato. O segundo bloco trazia questionamentos
sobre a situação atual e principais mudanças percebidas por essas mulheres
em relação às suas vidas, de suas famílias e da comunidade, decorrentes da
atividade artesanal de produção de redes de dormir. O terceiro bloco tratava
sobre as projeções e desafios futuros e buscou compreender os desejos e
necessidades que as entrevistadas tinham em relação ao crescimento da
atividade artesanal e o desenvolvimento da comunidade. Nas entrevistas foram
realizadas anotações e gravações em áudio, todas previamente autorizadas.
Neste trabalho em particular optei por identificar os depoimentos com os
nomes verdadeiros das mulheres entrevistadas, que me concederam
autorização por escrito para tal. Como afirma Da Campo (2006):
[é] importante valorizar estes sujeitos sociais que normalmente
são deixados no anonimato, considerando assim importante ser
portador da fala, da emoção, da indignação, dos sonhos e
esperanças destes sujeitos sociais que tem um nome, uma
identidade, uma cultura, e vivem num lugar. (DA CAMPO, 2006,
p. 13)

Além

das

10

entrevistas,

foram

feitas

mais

duas

entrevistas

complementares não estruturadas com duas artesãs: Vera e Ilaneide. Essas
entrevistas foram realizadas tendo em vista que elas, além de artesãs, são
respectivamente professora e agente comunitária de saúde. Vera foi professora
na comunidade de Mocotó entre 1985 e 2010. Ilaneide, por sua vez, atende como
agente de saúde à comunidade de Mocotó e também a outras quatro
comunidades vizinhas.
Para a análise dos dados obtidos por meio dos diferentes instrumentos de
coleta, foi utilizada a técnica de triangulação das informações. A triangulação
permite um aprofundamento do pesquisador no contexto que influencia os
sujeitos da pesquisa e uma melhor interpretação das inter-relações entres as
falas, as ações e os fatos (SOUZA; ZIONI, 2003). A partir da triangulação foi
possível estabelecer a pertinência dos dados coletados e analisar o fenômeno
diante das diferentes perspectivas.

28

1.2 O Local da Pesquisa
1.2.1 O Território do Semiárido

A ideia de território surgiu primeiramente nas ciências biológicas e desde
o século passado foi incorporada às ciências sociais. Santos e Silveira (2008)
colocam que:
Por território entende-se geralmente a extensão apropriada e
usada. Mas o sentido da palavra territorialidade como sinônimo
de pertencer aquilo que nos pertence...esse sentimento de
exclusividade e limite ultrapassa a raça humana e prescinde a
existência de Estado. Assim, essa ideia de territorialidade se
estende aos próprios animais, como sinônimo de área de
vivência e de reprodução. Mas, a territorialidade humana
pressupõe também a preocupação com o destino, a construção
do futuro, o que, entre os seres vivos, é privilégio do homem
(SANTOS; SILVEIRA, 2008, p. 19).

Para Abramovay (2007) os territórios são o resultado da forma como a
sociedade se organiza para utilizar os sistemas naturais na atividade produtiva,
estabelecendo assim uma relação entre os sistemas sociais e os ecológicos. Já
Sabourin (2002), entende o território como um espaço construído histórica e
socialmente, marcado culturalmente e institucionalmente delimitado, onde as
atividades aí realizadas se estabelecem a partir das inter-relações existentes
entre aqueles que pertencem a esse espaço.
Nos discursos sobre território dois conceitos costumam ser tratados de
forma indistinta, porém, segundo Pecqueur (2005), possuem definições
diferentes: o “território dado” e o “território construído”. O território dado é aquele
pré-existente,

institucionalmente

delimitado,

tornando-se um objeto

de

observação. O foco de análise é o que ocorre nessa porção de espaço e não os
fatos e acontecimentos que influenciaram sua origem. O território construído
seria o resultado de um processo envolvendo diferentes atores e constatado a
posteriori.
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Para Lastres e Cassiolato (2005) todos as definições atribuídas à palavra
território aludem à ideia de apropriação, apenas relacionando-o a diferentes
contextos, escalas e dimensões. Os autores elegem cinco principais dimensões
do território: dimensão física, relativa às características de clima, relevo, solo e
vegetação e disponibilidade de recursos naturais; dimensão econômica,
referente à organização da produção econômica estabelecida; dimensão sóciopolítica, relativa às interações sociais e relações de poder; dimensão simbólica,
determinada pelos pactos firmados pelos laços afetivos e de identificação do
indivíduo ou grupo com o espaço; e, dimensão cognitiva, definida pela forma
como o conhecimento é gerado, utilizado e difundido.
Desta forma Tonneau e Costa (2005, p. 46) entendem o território como o
“produto do entrelaçamento de projetos individuais e coletivos, em que se
instituem processos de identificação e de negociação dos interesses comuns e
conflitantes”. O território seria então permeado por interesses e conflitos que se
revelam tanto no espaço físico quanto na sua forma de ocupação, abrigando
distintos confrontos de poder e estratégias de gestão, constituindo-se no que os
autores chamam de “território-espaço de poder”. Becker (2006) também
relaciona o território ao poder. Segundo o autor o território é o produto da prática
espacial, o que inclui a apropriação de um espaço delimitado onde se manifesta
a intenção de poder.
Tonneau e Cunha (2005) chamam a atenção para o fato de que ao
falarmos em territórios não significa que necessariamente estejamos falando em
democracia, nem tampouco em desenvolvimento, pois é possível encontrar
territórios de não-desenvolvimento, territórios de fome e territórios de miséria,
permeados por relações de poder e dominação arcaicas e clientelistas, a
exemplo do Semiárido brasileiro.
As regiões semiáridas se caracterizam principalmente pelo clima árido e
seco e pelas baixas precipitações pluviométricas. Essas são regiões com alta
propensão à desertificação. O Semiárido brasileiro, conhecido como sertão,
abriga hoje quase 12% da população do país, o que equivale a 22,5 milhões de
pessoas (IBGE, 2011), e está concentrado na região Nordeste do país. De
acordo com documentos publicados pela Articulação no Semiárido Brasileiro
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(ASA) e o Ministério da Integração Nacional (ASA, 2009), essa região possui
uma superfície de 982.566 Km², abrangendo 1.135 municípios distribuídos em 8
estados do Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio
Grande do Norte e Sergipe) e 1 estado do Sudeste (Minas Gerais), o que
corresponde a 18,2% do território nacional e 53% da região Nordeste (Figura 2).
Dentre os estados nordestinos, os que possuem maior parte do seu território
geográfico dentro do Semiárido são o Rio Grande do Norte (93,4%), o
Pernambuco (88%), o Ceará (86,8%) e a Paraíba (86,6%) (ASA, 2009).

Figura 2 – Mapa com a nova delimitação do Semiárido brasileiro.
Fonte: Ministério da Integração Nacional, 2014.
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O Sertão Semiárido é marcado pelos longos períodos de seca e a
concentração de chuvas em poucos meses do ano. Por essa razão uma cena
comum no Sertão são alguns períodos de abundância seguidos de longos
períodos de escassez. A vegetação predominante nessa região é a Caatinga. O
solo é seco (Figura 3) e as temperaturas são elevadas na maior parte do ano.
As precipitações pluviométricas variam entre 300 mm e 800 mm por ano. A
irregularidade das chuvas é tanto temporal quanto espacial, pois não se sabe
com precisão quando haverá novas precipitações e onde elas ocorrerão. Mesmo
com chuvas irregulares, o Semiárido Brasileiro é o mais chuvoso do mundo,
porém 90% das águas não são aproveitadas devido ao índice de evaporação ser
superior ao de precipitação e ao escoamento do solo (BAPTISTA; CAMPOS,
2013; SCHISTEK, 2013).

Figura 3 – Paisagem típica do Semiárido, Crato/Ceará, 29 de outubro de 2014.
Foto: Milanya Ribeiro da Silva.

A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro e ocupa a maior
parte da região Semiárida. Ao contrário do que se imagina quando olhamos para
a paisagem em períodos de pouca chuva, esse é um bioma bastante rico e
diverso. Conforme aponta Barbosa (2010):
[a caatinga] apresenta enorme variedade de paisagens [...]. Sua
diversidade é constituída de, pelo menos, 12 tipos diferentes de
caatingas, que chamam atenção especial pelos exemplos
fascinantes de adaptações ao habitat Semiárido. A vegetação é
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composta, principalmente, de espécies lenhosas, cactáceas,
bromeliáceas e pequenas herbáceas, geralmente com espinhos
e caducifólias. Inclui, pelo menos, uma centena de diferentes
tipos de paisagens únicas, sendo rica em espécies. Até o
momento foram registradas 932 espécies de plantas vasculares
das quais 380 são endêmicas e 20 gêneros pertencentes a 42
famílias. Além disso, registra-se a existência de 185 espécies de
peixes (57% de endemismo), 154 de répteis e anfíbios, 348 de
aves (4,3% de endemismo) e 148 espécies de mamíferos
(BARBOSA, 2010, p.10)

Apesar da riqueza natural apresentada, a Caatinga vem sofrendo com a
devastação ocasionada geralmente para a fabricação de carvão ou para a
criação de gado. Entre os anos de 2007 e 2013 foram devastadas cerca de
16.570 Km², sendo os estados da Bahia e do Ceará os que mais tiveram sua
área de vegetação comprometida. Juntos, os dois estados chegaram a 9.000
Km² de área devastada nesse período (BARBOSA, 2010).
Baptista e Campos (2013) chamam a atenção para o fato de que, apesar
das características climáticas e ambientais serem os pontos que primeiro
emergem quando falamos do Semiárido, precisamos dedicar maior reflexão às
questões sociais, políticas e econômicas, pois estes são fatores marcantes e
significativos para compreendermos a realidade desse território. O Semiárido é
quase sempre tratado como inviável, e o povo que nele habita como incapaz. A
maioria das políticas destinas a essa região não têm o objetivo de resolver os
problemas recorrentes. São em geral grandes obras destinadas apenas aos
mais ricos, atreladas a projetos assistencialistas para os mais pobres, e que
mantêm a pobreza e dependência dessas pessoas (BAPTISTA; CAMPOS,
2013). No terceiro capítulo dessa dissertação será dada maior atenção a essas
questões.

1.2.2 A Comunidade de Mocotó

O sítio Mocotó está localizado na zona rural do município de Várzea
Alegre, Estado do Ceará. O município compõe a macrorregião do Cariri CentroSul e faz limite ao norte com os municípios de Cedro e Cariús, ao sul com os
municípios de Farias Brito, Caririaçu e Granjeiro, à leste com os municípios de
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Granjeiro e Lavras da Mangabeira e à oeste com os municípios de Cariús e
Farias Brito (Figura 4). O povoamento dessa região ocorreu entre os séculos
XVIII e XIX e culminou com a criação do município no ano de 1870 e a sua
instalação em 1872 por meio do desmembramento do pequeno povoado que
pertencia ao município de Lavras da Mangabeira (IBGE, 2013).

Figura 4 – Localização do município de Várzea Alegre.
Fonte: IPECE/IBGE, 2010.
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Com uma área de 835,71 Km² (IPECE, 2012), além do distrito sede, o
município de Várzea Alegre é composto por outros cinco distritos: Calabaça,
Canindezinho, Ibicatu, Naraniú e Riacho Verde (Figura 5). A população total do
município é de 38.434 habitantes, sendo que 62,17% residem em área urbana e
37,83% em área rural (IPECE, 2012).

Figura 5 – Distritos de Várzea Alegre e localização do Sítio Mocotó.
Fonte: DGC/IPLANCE

O município de Várzea Alegre possui mais de 150 comunidades rurais,
sendo que 49 estão localizadas na área rural da sede do município. A economia
do município está baseada na agricultura, principalmente na orizicultura. Mesmo
perdendo espaço para outros municípios da região, Várzea Alegre ainda figura
como um dos principais produtores de arroz do estado do Ceará, por essa razão
é também conhecido como a “terra do arroz”. Anualmente ocorre uma festa para
celebrar a colheita do cereal (IBGE, 2013). O município de Várzea Alegre a partir
dos anos 1980 começou a ser conhecido pela sua produção artesanal de redes
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de dormir, o que levou posteriormente a criação de um Arranjo Produtivo Local
(APL)2 (Quadro 1).
Os principais produtos desse APL são as redes de sol-a-sol (rede de
tecido sol-a-sol e varandas de fios), redes de fio cru (rede de tecido
confeccionado em teares de madeiras) e redes de linha (rede confeccionada em
linha em teares de madeira), com destaque para as redes sol-a-sol. O artesanato
de redes de dormir é tradicional no município e envolve moradores da área rural
e urbana, principalmente mulheres, reunidos em organizações formalizadas ou
não-formalizadas ou mesmo como produtores individuais (CEARÁ, 2013).

Quadro 1 – Dados gerais dos distritos que compõem o município de Várzea Alegre

Distrito

Distância
da Sede

Ano de
Criação

Área

Nº de
Comunidades
Rurais

Ocupação

-

1870

246 km²

49

Agropecuária,
Artesanato e
Comércio

Naraniú

15km

1933

135 km²

31

Agropecuária e
Piscicultura

Canindezinho

25km

1951

120 km²

25

Agropecuária e
Horticultura

Sede

Riacho Verde

18km

1933

115 km²

29

Agropecuária,
Artesanato e
Comércio

Calabaça

28km

1938

95 Km²

17

Agropecuária e
Artesanato

Ibicatu

30km

1938

125 Km²

19

Agropecuária e
Mineração

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do IBGE (2010)

2

“Arranjos Produtivos Locais são aglomerações de empresas, localizadas em um mesmo território, que
apresentam especialização produtiva e mantêm algum vínculo de articulação, interação, cooperação e
aprendizagem entre si e com outros atores locais, tais com: governo, associações empresariais,
instituições de crédito, ensino e pesquisa.” (SEBRAE, 2003, p. 12)
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Existem três comunidades rurais em Várzea Alegre que têm o nome de
Mocotó, elas são vizinhas e são reconhecidas de acordo com o sobrenome das
famílias que habitavam em cada sítio, são elas: Mocotó dos Batista, Mocotó do
Zé Brasilino e Mocotó dos Miguel, sendo essa última a comunidade que foi
estudada. Para fins dessa pesquisa ela será chamada apenas de comunidade
de Mocotó, pois é dessa maneira que ela é popularmente conhecida.
O Sítio Mocotó pertence ao distrito sede do município de Várzea Alegre e
possui uma população de 136 habitantes, distribuídos em 35 famílias. A
população em idade economicamente ativa representa 80,88% do total. Na
comunidade todas as pessoas com idade acima de 15 anos são alfabetizadas.
Trata-se de uma população de maioria feminina. As mulheres correspondem a
52,94% da população total e 51,3% das pessoas que estão em idade
economicamente ativa. Os adultos são a maioria da população, no entanto os
adolescentes e jovens representam quase 40% do total de moradores (Tabela
1).

Tabela 1 – Distribuição da população da Comunidade de Mocotó por faixa etária e
segundo gênero
Total
Faixa Etária

Homens Mulheres
Qtd.

População Total

64

72

136

Até 14 anos

8

13

21

Entre 15 e 30 anos

19

14

33

Entre 31 e 60 anos

31

35

66

Acima de 60 anos

6

10

16

Total em idade ativa (a partir de 15 anos)

56

59

115

Alfabetizados (a partir de 15 anos)

56

59

115

Fonte: Elaborada pela autora a partir da pesquisa de campo

%
100,00
15,44
24,26
48,53
11,77
84,56
84,56
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Em termos de ocupação da população, na comunidade de Mocotó existe
pouca diversidade. A maior parte está ligada à agricultura familiar (60%), em
geral apenas para o consumo. A principal fonte de renda está no artesanato, seja
na produção de redes de dormir ou na confecção de outros produtos em crochê
e bordado. Em períodos de grande estiagem, onde a produção agropecuária é
reduzida, é o artesanato o único recurso financeiro que as famílias dispõem. Os
homens estão ocupados principalmente na agricultura (98%), apenas um
trabalha com o artesanato. As mulheres por sua vez estão mais vinculadas à
produção artesanal (67,8%), porém 27,19% delas tem na agricultura a principal
ocupação (Tabela 2). É necessário deixar claro que os dados que constam na
tabela expressam a principal ocupação de cada morador, mas no dia-a-dia as
atividades se misturam. Muitas mulheres artesãs também realizam trabalhos
agropecuários e os homens, esses em menor proporção, colaboram com as
atividades artesanais.

Tabela 2 – Distribuição das pessoas ocupadas na comunidade de Mocotó por tipo de
ocupação e por gênero
Principal Ocupação

Qtd. Homens

Qtd. Mulheres

Total

%

Agricultura

50

16

66

60,00

Artesanato

1

40

41

37,27

Professor

-

2

2

1,82

Agente de Saúde

-

1

1

0,91

51

59

110

100,00

Total

Fonte: Elaborada pela autora a partir da pesquisa de campo

O sítio está localizado às margens da Rodovia CE 060, também conhecida
como estrada do algodão, que liga o município de Várzea Alegre ao Município
de Granjeiro. O mapa a seguir (Figura 6) traz a representação da comunidade
de Mocotó. A elaboração é das próprias mulheres artesãs da comunidade e
ocorreu em um processo de criação coletiva que já foi descrito anteriormente. O
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mapa, além de trazer os elementos do uso do espaço, apresenta também o que
as mulheres que o elaboraram chamam de “marcos da comunidade”.

Figura 6 – Mapa da comunidade de Mocotó elaborado pelas mulheres artesãs.
Foto: Milanya Ribeiro da Silva.

Os marcos são os elementos que têm valor simbólico para a história da
comunidade e que identificam a mesma, quais sejam: (1) As árvores: antes que
houvesse um grupo formalizado de produção artesanal de redes de dormir, as
jovens mulheres da comunidade costumavam se reunir embaixo das árvores de
grande porte para fazer crochê, costurar, conversar e escutar as notícias em um
rádio de pilha. Foi à sombra das árvores que surgiu a ideia de criar um grupo de
produção artesanal e que muitas discussões sobre as necessidades da
comunidade foram realizadas; (2) Prédios coletivos: os prédios da associação e
da casa digital e o galpão para guardar o trator são considerados marcos
importantes das conquistas da comunidade. Esses prédios foram construídos ou
reformados com recursos advindos do trabalho de articulação dos moradores e
representam, portanto, muitas das transformações vivenciadas no Mocotó. A
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capela também tem um forte significado para a comunidade, que é de tradição
católica. Foi nos encontros religiosos de jovens, realizados na década de 1980,
o início do agrupamento dos moradores da comunidade, principalmente
mulheres, com o intuito de resolver os problemas da comunidade. A capela é
hoje um espaço de encontro para celebrar os festejos do padroeiro da
comunidade e do natal e realizar cultos dominicais; (3) Sistema de
abastecimento de água: o acesso à água de qualidade para consumo humano,
para os animais e para a agricultura também foi representado no mapa por meio
da indicação do poço, da caixa d’água e da barragem pública; e, (4) Serra Negra:
a Serra Negra compõe o relevo do município de Várzea Alegre e recebe esse
nome por ter uma vegetação densa, o que a torna bastante escura. É possível
avistá-la já na entrada da comunidade e essa é a paisagem que todos os
moradores veem quando saem das suas casas.
A principal via de acesso utilizada pelos moradores da comunidade de
Mocotó para chegar até a sede do município de Várzea Alegre, e a outras
cidades vizinhas, é a rodovia BR 230 – Transamazônica. A distância entre a
comunidade e a sede municipal é de 12 Km, e geralmente os moradores utilizam
o transporte alternativo em caminhonetes ou motos próprias para fazer esse
percurso.
Como na comunidade de Mocotó não existe posto de saúde e escola, os
moradores recebem atendimento médico no distrito de Calabaça e as crianças
frequentam as escolas do distrito de Calabaça, nas séries iniciais, ou as escolas
da sede urbana do município. Ter o seu principal vínculo no que diz respeito à
saúde e educação ao distrito de Calabaça é um problema para os moradores de
Mocotó, pois existem muitas dificuldades de acesso, principalmente em relação
à disponibilidade de transporte, entre a comunidade e o distrito.
As pessoas residentes em Mocotó em sua maioria nasceram na própria
comunidade e possuem laços de consanguinidade. A comunidade de Mocotó
vive da atividade agrícola, com predominância da agricultura familiar de
subsistência na produção de milho, feijão e hortifrútis, e tem na produção
artesanal de redes de dormir a principal fonte de renda das famílias. A produção
de redes da comunidade gera hoje ocupação para mais de 1.150 pessoas de
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forma direta e indireta. Participam da atividade produtiva tanto moradores da
comunidade, quanto de comunidades vizinhas e da própria sede urbana do
município. O trabalho artesanal da comunidade de Mocotó ajudou o município
de Várzea Alegre a se tornar o segundo maior arranjo produtivo de redes
artesanais de dormir do estado do Ceará.
A articulação em torno da atividade artesanal, fez surgir em 30 de maio
de 1989 a Associação Comunitária de Mocotó, que tinha como principal objetivo
a melhoria das condições de vida dos moradores da comunidade. A associação
atualmente possui 28 associados e já conseguiu trazer inúmeras melhorias para
a comunidade, como energia elétrica e água encanada, e por estas razões a
associação de Mocotó é hoje reconhecida como uma experiência de sucesso e
vem servindo de modelo para diversas outras comunidades. No próximo capítulo
será apresentada a importante atuação das mulheres para a criação e
manutenção da Associação Comunitária de Mocotó e as transformações
ocorridas na comunidade decorrentes desse trabalho feminino.
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CAPÍTULO 2 – PROTAGONISMO FEMININO PARA O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL: AS MULHERES COMO AGENTES DE TRANSFORMAÇÃO
NA COMUNIDADE DE MOCOTÓ
2.1 O Desenvolvimento Sustentável

A crença de que o crescimento econômico seria condição suficiente para
o alcance do desenvolvimento perdurou por muitos anos. As discussões acerca
do crescimento econômico ganharam força a partir da obra A Riqueza das
Nações, de 1776, do economista escocês Adam Smith. Em seu livro, Smith atrela
a formação de riqueza de uma nação à sua capacidade de aumentar seus
ganhos de escala de produção para a geração de lucros. O aumento dos lucros
então levaria ao consequente aumento do número de empregos, o que
incrementaria a renda da população e, a longo prazo, distribuiria a riqueza
produzida entre os donos do capital e os trabalhadores.
No início do século XX, diante das diferenças gritantes entre países ricos
e pobres, a capacidade do crescimento econômico de distribuir riquezas passou
a ser questionada. No período pós-guerra, com grande parte da Europa assolada
pelo atraso da estrutura fundiária e da agricultura, dificuldades no comércio de
commodities e aumento das taxas de desemprego e necessidade de mudanças
no cenário de declínio econômico e social vivenciado, surge o conceito de
desenvolvimento (SACHS, 2004).
A princípio a cultura econômica ainda continuou impregnada nas
principais discussões sobre desenvolvimento. Para os primeiros economistas do
desenvolvimento, este só seria alcançado a partir da garantia do pleno emprego,
da construção de um estado de bem-estar e da necessária intervenção do
Estado nos assuntos econômicos para uma alteração da indiferença social dos
mercados (SACHS, 2004). Posteriormente algumas diferenças entre os dois
conceitos começaram a se delinear de forma mais clara.
Enquanto que o crescimento consiste no aumento quantitativo de algo
específico, o desenvolvimento indica incremento por meio de um processo que
engloba o crescimento econômico, porém inclui outras dimensões. O
desenvolvimento possui um componente qualitativo forte. Ele é bem mais
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abrangente e complexo que a expansão econômica, pois envolve as concepções
de sociedade, comunidade política, justiça social, Estado e economia
(NOGUEIRA, 2009). Para Sachs (2004), o crescimento é condição necessária,
porém não suficiente para o desenvolvimento. Tampouco deve ser considerado
um objetivo em si mesmo, pois de forma alguma é capaz de sozinho garantir
melhores condições de vida e mais felicidade para todos. Em certas situações o
crescimento econômico pode vir a beneficiar uma parcela da população ao
mesmo tempo em que gera mais pobreza e aumenta a desigualdade social, ao
invés de minorá-la (FAVARETO et al, 2005).
Apesar do conceito de desenvolvimento ter evoluído nos últimos 40 anos,
assim como também a distinção entre este e o conceito de crescimento
econômico ter se tornado mais evidente, as políticas e ações econômicas ainda
permanecem pautadas no uso indiscriminado de recursos com o objeto de
aumentar a produção e a geração de riquezas (SILVA, 2006). Para Sen (2010)
esse modelo de desenvolvimento econômico deve ser considerado uma política
cruel de desenvolvimento, pois esgota as fontes de recursos e amplia as
diferenças sociais.
Os resultados produzidos por esse modelo pautado na otimização dos
lucros, na industrialização como único mecanismo de desenvolvimento e
utilização indiscriminada da natureza, levaram a reflexões acerca de novas
formas de desenvolvimento capazes de solucionar problemas como as
diferenças sociais, a pobreza, a exclusão e a degradação ambiental, que até
então vinham sendo reforçados pelo modelo de desenvolvimento vigente
(BRASILEIRO, 2006). A falência das propostas de desenvolvimento baseadas
principalmente em questões econômicas fez surgir novos debates sobre o
significado de desenvolvimento e este passou a ganhar novos qualificativos, tais
como, desenvolvimento social, desenvolvimento humano, desenvolvimento
integrado, desenvolvimento local, desenvolvimento sustentável (FAVARETO et
al, 2005)
Segundo Chacon (2007), as reflexões e preocupações sobre a
preservação da vida na Terra levaram cientistas, políticos e ambientalistas a
encontrarem no termo desenvolvimento sustentável a melhor tradução para um
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desenvolvimento

que

seja

efetivo,

justo

e

includente.

A

noção

de

desenvolvimento sustentável reconhece o desajustamento econômico, social e
ambiental do atual padrão de desenvolvimento que degrada o meio ambiente e
amplia as injustiças sociais (BECKER, 2002)
As primeiras discussões sobre o desenvolvimento sustentável surgiram
na década de 1950, porém a World Commissionon Environmentand
Development, reunida em 1987, é quem traz pela primeira vez o conceito de
desenvolvimento sustentável. O Relatório Nosso Futuro Comum (CMMAD,
1991) define desenvolvimento sustentável como o equilíbrio entre o
desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social, considerando a
fragilidade e a perenidade dos elementos naturais. Ou seja, é uma maneira de
gerar riquezas e atender às necessidades do presente sem comprometer o futuro
das próximas gerações e sua capacidade de atender suas próprias
necessidades. Essa primeira definição de desenvolvimento sustentável é, no
entanto, bastante restrita, pois não evidência questões fundamentais a serem
observadas para o alcance de um efetivo estágio de desenvolvimento, como as
disparidades entre grupos sociais e nações (FERNANDES, 2003). Ao defender
a garantia do atendimentos das “necessidades” da presente e das futuras
gerações, essa definição não considera que além das necessidades naturais
também existem as necessidades que são social e historicamente construídas,
reflexo das relações estabelecidas entre indivíduos e grupos (TONNEAU;
CUNHA, 2005).
O desenvolvimento sustentável é multidimensional e deve ter em vista o
avanço harmonioso em direção a uma sociedade mais justa e igualitária, que
preserva o meio ambiente, respeita a vida e valoriza as diferenças culturais. O
processo para a sustentabilidade estimula uma mudança social que envolve
eficiência econômica, preservação ambiental, qualidade de vida e equidade
social, e está baseado em um compromisso de solidariedade (BUARQUE, 1999).
O desenvolvimento sustentável melhora as condições de vida da população
respeitando a biodiversidade e a capacidade dos ecossistemas (SACHS, 1994).
Por essa razão, quando falamos na promoção de um desenvolvimento que seja
sustentável, estamos incluindo na discussão a preservação e conservação da
natureza e também o fortalecimento das potencialidades sociais.
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Dessa forma uma perspectiva de desenvolvimento justo e que preza pela
garantia das liberdades substantivas necessariamente precisa defender a
condição de agente e o juízo dos indivíduos (SEN, 2010), em especial das
mulheres, que historicamente estiveram expostas à inúmeras privações, como a
falta de acesso à educação e ao trabalho remunerado (COSAC; PEREIRA,
2008). Sen dedica em sua obra Desenvolvimento como Liberdade bastante
atenção à urgência da promoção da condição de agente das mulheres e da sua
importância para o desenvolvimento sustentável. Ele reforça que “nada
atualmente é tão importante na economia política do desenvolvimento quanto
um reconhecimento adequado da participação e da liderança política, econômica
e social das mulheres” (SEN, 2010, p. 263). Por essa razão na sessão seguinte
trataremos sobre questões que norteiam o conceito e a efetivação do
protagonismo feminino, fator fundamental para o desenvolvimento do Semiárido.

2.2 Protagonismo Feminino

Sen (2010) aponta que nos estudos sobre desenvolvimento uma das
áreas mais negligenciadas tem sido o alcance da condição de agente das
mulheres. Tal fato deve ser corrigido urgentemente, pois:
Já não mais receptoras passivas de auxílio para melhorar seu
bem-estar, as mulheres são vistas cada vez mais, tanto pelos
homens como por elas próprias, como agentes ativos de
mudança: promotoras dinâmicas de transformações sociais que
podem transformar a vida das mulheres e dos homens (SEN,
2000, p. 246).

O que o autor propõe é que a mulher seja compreendida como “alguém
que age e ocasiona mudança” (SEN, 2010, p. 34), e não mais como uma
“paciente”, o que determina uma nova dinâmica na elaboração e implementação
de políticas públicas e na condução do processo de desenvolvimento (COSAC;
PEREIRA, 2008). As mulheres não podem ser vistas como meras receptoras a
quem o processo de desenvolvimento concederá benefícios. Elas precisam ser
capazes de decidir como usar suas capacidades, se responsabilizando pelo
próprio bem-estar. Mas, para isso, as mulheres precisam de fato possuir essas
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capacidades e não apenas desfrutá-las em teoria e isso depende da natureza
das disposições sociais a que elas estão expostas (SEN, 2010).
Na década de 1990 várias conferências discutiram as relações entre o
desenvolvimento sustentável e a igualdade entre os gêneros, o que resultou em
compromissos globais referentes ao tema. O princípio 20 da Declaração do Rio
afirma que “as mulheres têm um papel vital no gerenciamento do meio ambiente
e no desenvolvimento. Sua participação plena é, portanto, essencial para se
alcançar o desenvolvimento sustentável” (ONU, 1992). A Agenda 21, em seu
capítulo 24, destaca a importância de os governos promoverem medidas para
eliminar os obstáculos à plena participação das “mulheres no desenvolvimento
sustentável e na vida pública” (ONU, 1995). Neste trabalho entendo que a
ampliação da participação da mulher no desenvolvimento sustentável passa
necessariamente pela efetivação de seu protagonismo.
É a partir dos anos 1980 que a utilização do termo protagonismo torna-se
mais frequente, principalmente em textos e documentos elaborados por
agências

internacionais,

órgãos

do

governo

e

Organizações

Não-

Governamentais (ONG) (BORGES, 2012). A palavra protagonista é de origem
grega (protagnistés) e indica o agente principal de uma ação, podendo ser esse
agente um indivíduo ou um grupo, uma organização ou um movimento social
(COSTA, 2000). Protagonista é então aquele que assume posição de frente
diante das situações de interesse pessoal e também nas ações de interesse
coletivo, participando dos processos de diálogo, de execução de ações e planos
e de negociações (BORGES, 2012).
Dessa forma, podemos entender o protagonismo feminino como a
capacidade das mulheres de, saindo de um processo de subordinação,
assumirem a direção de suas vidas, participando de debates e discussões e
tendo plenas condições de atuarem ativamente na implementação de projetos,
planos e políticas de seu interesse e, também, destes mesmos debates e ações
em benefício da coletividade.
Possui influência direta no protagonismo feminino o alcance da autonomia
econômica. Diante de situações adversas que emergem tanto no contexto
familiar quanto no trabalho, as mulheres têm conseguido encontrar alternativas
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para solucioná-las e manterem um desenvolvimento local harmônico. Porém, os
desequilíbrios da participação feminina na geração de renda ainda se configura
como um obstáculo para a efetivação da atuação da mulher na promoção do
desenvolvimento (OLIVEIRA; MWEWA, 2013). A autonomia econômica das
mulheres torna-se fator essencial para transformar as relações de subordinação
a que estão submetidas as mulheres. O acesso ao trabalho digno e à renda
própria é uma condição fundamental, ainda que não suficiente, para tornar as
mulheres capazes de decidir sobre seus projetos de vida, ou como meio para
que elas consigam sair de condições de violência ou dependência (GONZALEZ,
2013).
Sem dúvida, a cidadania não se limita à conquista de direitos
sociais do indivíduo como trabalhador(a). No entanto, numa
sociedade extremamente desigualitária, quer seja nas relações
entre as classes, quer seja nas relações entre sexos, a
construção da cidadania começa pelo direito ao trabalho e os
consequentes direitos sociais a ele relacionados (CARNEIRO,
1994, p.15)

As mulheres que vivem no meio rural em geral exercem atividades
vinculadas à esfera reprodutiva (cuidado com a casa e com os filhos), enquanto
que os homens executam atividades vinculadas à esfera produtiva (produção e
comercialização de produtos agrícolas). Quando falamos em trabalho feminino
no campo estamos muitas vezes nos referindo a uma superjornada de trabalho
que geralmente é subestimada, pois a atividade doméstica não é reconhecida
como trabalho e as atividades na agricultura, cultivo de hortaliças e criação de
pequenos animais são tidas apenas como um auxílio ao trabalho do marido, com
baixa ou nenhuma remuneração. Mesmo quando as mulheres realizam
atividades produtivas, sua responsabilidade com as atividades reprodutivas não
diminuem, havendo então um acumulo de horas e de carga de trabalho (FARIA,
2009).
Apenas considerando as atividades tipicamente domésticas da mulher do
campo já nos deparamos com uma jornada de trabalho extensa e cansativa:
cuidado das crianças, dos doentes e idosos, apoio para manter a família unida e
abastecimento de água (quando não existe o abastecimento de água direto na
residência é necessário percorrer longas distâncias) e lenha (essa é uma
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atividade que exige esforço físico tanto para cortar a madeira quanto para
transportar os feixes) (MARINHO, CHAVES, 2013).
Nas atividades agrícolas as mulheres ocupam posição de subordinação
em relação ao trabalho que é realizado pelos homens. A participação delas fica
restrita às atividades realizadas dentro da propriedade, enquanto que os homens
assumem as responsabilidades econômicas, como venda de produtos e compra
de insumos, sendo assim considerados os provedores da casa. (BRUMER,
2004; RUA; ABRAMOVAY, 2000).
Para Brumer (2004) são evidências da posição subordinada das mulheres
na atividade agrícola: (a) a força de trabalho empenhada pelas mulheres nas
atividades produtivas para fins comerciais é apenas somada a um esforço
coletivo, centralizado na figura masculina, e atribui-se a esse trabalho das
mulheres o status de “ajuda”; (b) o trabalho das mulheres, mesmo quando na
esfera produtiva, em geral ocorre apenas no interior do estabelecimento, ficando
a cargo dos homens os contatos externos com fornecedores, compradores,
sindicato, cooperativa, bancos e assistência técnica; (c) as mulheres, na maioria
das vezes, não têm acesso ao conhecimento tecnológico necessário para a
administração do estabelecimento; e, (d) as mulheres não participam da
administração e decisões de investimento dos recursos obtidos com a atividade
produtiva.
O que há, portanto, é um não reconhecimento, uma invisibilização do
trabalho realizado pelas mulheres. Esse fato pode ser verificado principalmente
pelo alto número de mulheres moradoras da zona rural que não recebem
qualquer tipo de remuneração. O trabalho doméstico é visto como algo próprio
do gênero feminino, “um jeito de ser mulher” que compõe a sua identidade
primária (MELO; CONSIDERA; DI SABBATO, 2005; FARIA, 2009). As atividades
produtivas aparecem em segundo plano, mesmo que sejam executadas durante
várias horas por dia, como um trabalho complementar ao que realizado pelo
marido. Segundo Melo e Di Sabbato (2006), a invisibilidade do trabalho das
mulheres e a inferioridade do papel feminino está presente em nossa sociedade
como um todo, porém aparece de forma mais acentuada no meio rural devido à
introjeção dessa cultura patriarcal de dominação masculina inclusive por parte
das próprias mulheres.
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Dessa forma, a autonomia econômica da mulher que vive no campo está
intimamente ligada com a possibilidade dela de desenvolver atividades que
possam lhe garantir uma renda própria na qual ela tenha poder de decisão e
também a possibilidade de compartilhar com seu marido ou companheiro as
atividades domésticas e de criação dos filhos.
A posição que as mulheres ocupam tanto no âmbito privado quanto no
âmbito público influenciam grandemente em suas capacidades e na forma como
utilizá-las, cabendo ao Estado agir de forma a superar as desigualdades que
submetem as mulheres a ocuparem posições de subordinação em nossa
sociedade. A partir dos anos 1980 o debate sobre as desigualdades entre
homens e mulheres têm ganhado força dentro da Organização das Nações
Unidas (ONU), Organização dos Estados Americanos (OEA), Organização
Internacional do Trabalho (OIT) e Banco Mundial, decorrentes principalmente
das reivindicações dos movimentos sociais de mulheres e movimentos
feministas3, isso tem influenciado na criação de políticas públicas focalizadas
nas mulheres em diferentes países (FARAH, 2004).
É de suma importância a atuação do Estado na construção da igualdade
entre gêneros, mas o seu papel deve ir além da fiscalização para o cumprimento
de leis que coíbam as discriminações. O Estado também deve cumprir o papel
de agente de mudanças culturais e das condições de vida das mulheres por meio
de políticas públicas que incorporem as perspectivas de gênero. Para tanto ele
precisa reconhecer a existência dessas desigualdades e admitir seu papel
determinante nas propostas e ações de combate a essas desigualdades
(SOARES, 2004).

3

É fundamental estabelecer a distinção entre movimentos sociais de mulheres e movimentos
feministas. Pimenta (2010, p. 34-35) diz que “Os movimentos de mulheres compreendem todos
os tipos de práticas que buscam algum tipo de mudança na vida das mulheres, sem
necessariamente formalizar ou desenvolver uma reflexão atenta à operacionalização dos
mecanismos do poder da sociedade patriarcal. [...] Os movimentos feministas, pautados pela
teoria e prática políticas, ambas comprometidas com o projeto de transformação das relações
humanas, leia-se sexistas, apresentam articulações e objetivos com a finalidade principal de
denunciar e de expor as relações de poder e as hierarquias fundadas na distinção de gênero.
Dessa forma, são tanto movimento como práticas discursivas, isto é, ação e pensamento em
torno da luta contra a desigualdade instituída em torno dos sexos. [...] A partir dessas
considerações, é válido ressaltar que não podemos afirmar que todo movimento de mulheres
seja feminista, mas é adequado entendermos que os movimentos feministas consistem em um
movimento de mulheres [...]”
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Para a concretização da justiça de gênero é necessário que o Estado se
responsabilize pela redistribuição de riqueza e poder entre homens e mulheres
por meio da formulação de políticas públicas que visem o acesso aos direitos e
à proteção social pelas mulheres (SILVEIRA, 2004). Segundo Silveira (2004) é
função do Estado democrático propor políticas públicas que reconheçam as
diferenças de poder entre homens e mulheres. Portanto o Estado deve agir
refletindo sobre os diferentes impactos que essas políticas geram para homens
e mulheres e firmar políticas públicas específicas para as mulheres como sujeitos
que ainda se encontram em condição de subordinação na sociedade.
Nos últimos 30 anos a necessidade de priorizar as mulheres em políticas
públicas de combate à pobreza e em outras políticas sociais figura como pauta
de discussão obrigatória tanto no Brasil quanto no exterior (FARAH, 2004), pois,
diversos estudos passaram a apontar as mulheres como as principais vítimas da
pobreza. No caso brasileiro os Relatórios de Desenvolvimento Humano indicam
um índice elevado de desemprego entre as mulheres e uma grande parcela das
mulheres trabalhando nos setores informais. Outro fator que chama a atenção é
a discrepância nos rendimentos mensais auferidos por mulheres em relação a
homens que trabalham no mesmo setor da economia (BRASIL, 2013). A situação
de pobreza e invisibilidade da mulher torna-se ainda mais crítica quando
observada a realidade de regiões marginalizadas como é o caso do Semiárido.
As políticas públicas brasileiras vêm buscando atender necessidades
específicas reivindicadas pelas mulheres e garantir seus direitos. No entanto o
que se percebe é que estas focalizam o papel tradicional ocupado pela mulher
no núcleo familiar, sem a adequada reflexão sobre as diferenças de gênero no
planejamento e na implementação das ações. A grande problemática que
envolve as políticas públicas com foco no feminino é que elas se propõem a
garantir os direitos das mulheres, porém são construídas rodeadas por uma
cultura que ainda invisibiliza essa mulher.
Os termos “empoderamento feminino” e “inclusão feminina” tornaram-se
termos chave nos textos de programas e políticas públicas para as mulheres,
sem que necessariamente esse seja um objetivo claro de todas as ações
propostas, o que compromete a efetivação social dessas políticas. Diante disso
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duas reflexões se fazem necessárias. A primeira delas é que a simples utilização
desses termos não torna essas políticas públicas capazes de empoderar e incluir
essas mulheres. A segunda é que é insuficiente a proposta de empoderamento
e inclusão da mulher sem o adequado questionamento de como estes estão
ocorrendo. A criação de políticas públicas focalizadas para as mulheres não
garante que as mulheres tenham de fato acesso a essas políticas, e, quando
tenham, que haja uma modificação real nas condições de vida e autonomia.
Um desafio para a construção de políticas públicas com perspectiva de
gênero no Brasil é reconhecer e estimular o protagonismo das mulheres como
sujeitos que devem exercer o controle sobre a própria vida e tomar suas
decisões. Devendo-lhes ser garantidos os direitos de integridade corporal,
independência econômica e divisão do trabalho doméstico e dos cuidados com
os filhos, e a ampliação da cidadania e o fortalecimento da participação das
mulheres nos próprios debates políticos.

2.3 Um Olhar sobre o Protagonismo das Mulheres na Comunidade de
Mocotó

No caso do Semiárido, defender a qualidade de agente das mulheres que
moram nessa região constitui-se em condição necessária para o alcance de
mudanças positivas para todo o Sertão, pois são elas as responsáveis pela
sobrevivência desse espaço atualmente.
Programas europeus de fomento ao desenvolvimento já
demonstravam, na última década do século XX, reconhecimento
pelo papel da mulher no meio rural, como produtora e mesmo
como guardiã de valores socioculturais. E nesse sentido é
assinalada a importância para as políticas de desenvolvimento
que estas incorporem esse reconhecimento em seu
planejamento (CHACON, 2007, p. 216).

O Semiárido possui uma população de maioria feminina, são 11.436.254
mulheres o correspondente a 50,6% do total de habitantes (MEDEIROS et al,
2012), e são elas que vêm sustentado o Sertão social, cultural e
economicamente, pois além de cuidarem da casa, dos filhos e dos idosos,
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também ocupam a maioria dos empregos públicos disponíveis na região
(CHACON, 2007). As mulheres sertanejas ficaram conhecidas como as viúvas
da seca, pois permanecem no Sertão esperando o retorno de seus maridos que
vão embora à procura de trabalho em outras regiões do país quando chega o
período de estiagem no Semiárido. Estes por sua vez passam a maior parte do
ano fora de casa enviando remessas de dinheiro para o sustento da mulher e
dos filhos que ficaram no Sertão. Outros abandonam a família e nunca mais
retornam. Esta cena ainda se repete até os dias de hoje, e as mulheres vão
conduzindo a vida no Semiárido enfrentando as adversidades e a solidão. A
mulher sertaneja é a mãe e a avó, que cuida dos filhos e dos netos e da casa,
mas é também a professora, a agente de saúde, a auxiliar de enfermagem, a
líder comunitária. Elas conhecem a história do lugar, seus problemas e
possibilidades, porém ainda não foram adequadamente reconhecidas no
processo de planejamento do desenvolvimento e na formulação de políticas
públicas para essa região (CHACON, 2007).
Nas décadas de 1970 e 1980 os sucessivos períodos de estiagem
levaram à falta de emprego e renda para a maioria dos moradores do sítio
Mocotó que dependiam da agricultura para a sua sobrevivência. Essa situação
acarretou um forte êxodo rural, levando os homens à viajarem para cidades do
sudeste do país, principalmente São Paulo, enquanto as mulheres permaneciam
na comunidade, cuidando da casa e dos filhos, e aguardavam seus maridos
enviarem dinheiro para o seu sustento. A fala de Rosa descreve essa realidade:
Na década de 80, tinha muito êxodo rural, todos os nossos
parentes quando completava 16, 17 anos, 18 anos, a tendência
era ir embora daqui, sempre foi assim porque aqui não tinha
meio de sobrevivência, eles iam pra São Paulo. (Rosa fragmento de entrevista concedida no dia 09 de agosto de 2014)

Em 1984 foi criado na comunidade de Mocotó um grupo de jovens ligado
à igreja católica. O grupo era liderado por Rosa, que antes de articular a criação
do grupo religioso de jovens, já era professora de eucaristia das crianças da
comunidade. As reuniões do grupo eram realizadas semanalmente no formato
de rodízio na casa de seus membros. Além de fazerem leituras e meditações
bíblicas, o grupo também se articulava para arrecadar dinheiro, por meio de rifas
e bingos, para a construção de uma capela na comunidade. As reuniões do
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grupo eram também um espaço para discussão dos problemas enfrentados
pelas pessoas que ali moravam.
Aí a gente se agrupou, se agrupou em um grupo pra evangelizar.
O que é que nós fazíamos? Nós nos reuníamos nos domingos e
cada um contava a necessidade, o que aconteceu. Na casa tem
um doente? Aí nós íamos, evangelizávamos e ia se juntando em
mutirão, ia nas renovações nas casas das famílias e fomos
crescendo. (Rosa - fragmento de entrevista concedida no dia 09
de agosto de 2014)

Rosa, na época em que iniciou o grupo de jovens, era uma das poucas
pessoas da comunidade que tinha tido a oportunidade de estudar. Mesmo
enfrentando dificuldades por ser portadora de atrofia dos membros superiores e
inferiores e sua família não tendo condições financeiras de enviá-la para estudar
na área urbana de Várzea Alegre, Rosa encontrou maneiras de dar continuidade
aos estudos. Ela fazia e vendia peças em crochê para conseguir dinheiro e pagar
o transporte que a levava da comunidade para a escola.
[...] eu fazia crochê pra eu pagar um pau de arara pra fazer
educação integrada em Várzea Alegre, fazer supletivo. Tinha dia
que eu ia mas não dava para eu ir na cabine. Como eu sou
pequena, alguém me botava lá em cima da carroceria do
caminhão pra poder eu ir fazer prova. (Rosa - fragmento de
entrevista concedida no dia 09 de agosto de 2014)

O acesso à educação sempre foi uma dificuldade para os moradores da
comunidade, como relata Vera:
[...] a escola a gente fazia uma série só, repetia. Eu terminei
tarde porque eu fazia a primeira série não sei quantas vezes,
porque não tinha aquela professora que ensinasse aquela outra
série. Assim eu ficava repetindo de ano em ano, por causa que
não tinha o professor pra continuar aquela série. Aí fui pra
Várzea Alegre, porque também não tinha transporte pra ir levar
os alunos. Ou o pai alugava uma casa em Várzea Alegre, mas
meus pais não tinha condições de alugar uma casa, ou então os
pais iam deixar todo dia de bicicleta e ia pegar, é longe. Eu fui
morar com meus avós em Várzea Alegre e estudei lá acho que
ainda 3 anos. (Vera - fragmento de entrevista concedida no dia
29 de setembro de 2014)

Nas reuniões do grupo de jovens havia uma maior participação de
mulheres, a maioria com idade entre 10 e 15 anos. Cileide, irmã já falecida de
Rosa, também participava do grupo e costumava ensinar às outras jovens o
artesanato em crochê. O grupo de meninas começou a aumentar e elas
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passaram a vender suas peças em crochê que eram utilizadas para enfeitar
redes de dormir. Raimunda traz em seu relato a prontidão de Cileide em ensinar
as demais meninas que participavam do grupo de jovens à fazer o crochê:
Eu aprendi com a Cileide, irmã das meninas. No tempo nós tava
aqui e ela disse: “Vocês vem pra cá pra eu ensinar vocês a fazer
crochê”. Eu tinha tanta vontade de fazer crochê porque eu via
elas fazendo, aí eu disse: “Meu Deus do céu, mas como é que
eu aprendo?” Ela disse: “Venha pra cá dia de domingo que eu
ensino tudo a vocês a fazer crochê”. Ela ensinou e depressinha
eu aprendi. (Raimunda - fragmento de entrevista concedida no
dia 29 de setembro de 2014)

Nesse período a praga do bicudo que comprometeu as plantações de
algodão no Nordeste brasileiro, impossibilitava que na comunidade de Mocotó
fossem produzidas redes de dormir. Algumas famílias que ali residiam faziam
todo o processo de produção das redes de forma manual, inclusive
confeccionavam o fio de algodão que era utilizado para tecer as redes. Uma
única rede demorava cerca de um ano para ser feita e era utilizada apenas para
uso pessoal ou então vendida para algum parente que morava em outro estado.
Devido à escassez de algodão não foi mais possível fazer o fio natural e apenas
aqueles que possuíam recursos para comprar tecidos continuaram a
confeccionar as redes no município. Na comunidade de Mocotó nenhuma família
possuía condições financeiras para tal e por essa razão muitas mulheres faziam
apenas os enfeites de crochê com a linha que recebiam de fabricantes de redes.
Em 1987, com o apoio do Centro de Apoio Gerencial do estado do Ceará
(CEAG/Ceará) e de outras instituições parceiras, o grupo de jovens mulheres
artesãs passou a realizar reuniões para discutir os problemas enfrentados pelos
moradores da comunidade. Para tanto as próprias mulheres elaboraram um
questionário e passaram em todas as residências da comunidade perguntando
sobre as condições de vida e as principais dificuldades encontradas para se ter
uma vida digna. Percebeu-se que de forma mais imediata os moradores da
comunidade necessitavam de uma alternativa de geração de ocupação e renda.
Foi decidido, de forma coletiva, que seria instalada uma pequena fábrica para a
produção de redes de dormir com tecidos do tipo sol-a-sol, tecido resistente de
fibra natural de algodão, de forma a manter a vocação da comunidade para o
trabalho artesanal.
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O fortalecimento do grupo de produção de redes de dormir fez com que
as mulheres que dele participavam fossem gerando uma renda própria, que era
convertida para o bem estar de toda a família. As falas seguintes revelam essa
saída da dependência financeira dos pais ou maridos:
[...] nós não tinha ganho de nada, vivia de roça. Todo consumo
de dentro de casa, toda despesa era de roça [...] Comecei a fazer
uma redinha, a ganhar um pouquinho pra ajudar nas despesas
de casa [...] Eu me sinto bem, porque assim, desenvolveu muito,
a gente não tinha renda de nada, eu sei que é pouco o que a
gente ganha, mas serve muito, ajuda muito. [...] Porque assim, a
pobreza aqui era grande demais e quando chegou esse
ganhinho todo mundo aqui era um grupo de jovens e todo mundo
se vestia, se calçava. Eu via muitas se calçar, se vestir. Porque
os pais não podiam dar. Tinha casa com 10 filhos, 9 filhos, aí
não tinha condição de dar pra todos. Ali já era uma ajuda.
(Eurenice - fragmento de entrevista concedida no dia 29 de
setembro de 2014)
Meus meninos quando eram pequenos meu marido não era
aposentado, aí eu vinha trabalhar. O dinheirinho que eu pegava
servia pra comprar alguma coisa pra eles. Aí graças a Deus eles
cresceram e já tão trabalhando pra eles. Aí eu venho trabalhar
aqui agora só pra mim, que meu marido se aposentou.
(Raimunda - fragmento de entrevista concedida no dia 29 de
setembro de 2014)

Os encontros para a produção de redes fizeram com que as mulheres
percebessem e discutissem sobre outras necessidades presentes na
comunidade. A realidade de descaso da comunidade incomodava o grupo de
mulheres, em especial três situações: o analfabetismo, a mortalidade infantil e a
pobreza. Esses três problemas se tornaram as principais causas para a criação
da associação comunitária em 1989.
As mulheres que tiveram maior acesso à educação formal faziam o
trabalho de alfabetização das crianças e dos jovens que não sabiam ler e
escrever, outras, por meio de capacitações e apoio da pastoral da criança,
visitavam as famílias dando orientações sobre alimentação e cuidados com as
crianças. Rosa descreve em seu relato como que se deu a participação das
mulheres, em especial a dela, nesse processo:
Nós ficava incomodada com essas três coisas: o analfabetismo,
a mortalidade infantil e a pobreza que era grande demais. Na
erradicação do analfabetismo primeiro foi a Lêda, depois a Lêda
foi embora e eu continuei. Eu mesma fui professora, comecei
alfabetizando. Aí depois foi Vera e Isaura e depois foi Adosina.
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Porque era assim, cada uma era alfabetizada e ia estudar na
cidade, quando terminava os estudo lá aí voltava pra nós
continuar o processo de alfabetização. Vem a mortalidade
infantil, porque na mortalidade infantil eu fui agente comunitária
de saúde e também fui agente da pastoral da criança. Eu fiz
cursos e treinamento na diocese do Crato e no meu município
pra poder ensinar as mães a alimentar os seus filhos. Foi no
tempo que nós buscamos a LBA, que era um grupo que tinha
aqui e veio alimentação do governo estadual. Trazendo a
coordenadora da pastoral da família, trazendo as coordenadoras
da pastoral da saúde, trazendo as coordenadoras da LBA e o
povo foram aprendendo a fazer suas alimentação. Pra ajudar
nisso aí e diminuir a pobreza nós criamos a associação. (Rosa fragmento de entrevista concedida no dia 09 de agosto de 2014)

A criação da Associação Comunitária do Sítio Mocotó ocorreu no ano de
1989 e passou a abrigar o grupo de mulheres produtoras de rede, mas também
outros moradores da comunidade que viviam apenas da agricultura. A
articulação para sua fundação foi iniciada no ano anterior e contou com o auxílio
do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE/Ceará).
Mais uma vez o empenho das mulheres foi fundamental para que isso fosse
concretizado, a princípio nas discussões e redação do estatuto e posteriormente
para registrar a associação.
Após muitas reuniões e discussões ficou decido que a associação teria
como intuito principal a melhoria e a divulgação do trabalho desenvolvido por
toda a comunidade, e não apenas do grupo de artesanato. Observa-se a postura
solidária das artesãs nesse momento de criação da associação no depoimento
de Ceilda:
Eu fui uma das que lutou e conseguiu formar a associação pra
trabalhar no bem comum de todos. Porque aí a gente pensou
assim, aqui tava precisando de um projeto, de pessoas pra
trabalhar pela comunidade, pelo bem de todos Aqui era uma
comunidade esquecida, comunidade carente, humilde. Na
época não tinha nada e a gente fundou a associação. Nós
passamos dois anos discutindo com a assembleia se nós
registrava a associação setorial, só com o público feminino,
porque era só mulher, ou com um grupo que abrangesse a
população toda, mulher e homem. Então é o seguinte,
passamos dois anos porque era um grupo feminino que tava
trabalhando só com o artesanato, mas eu era uma das que
pensava o seguinte: vamos formar uma associação que vá
abranger todo o povo da comunidade, do masculino e feminino.
E foi isso que a gente fez, fundou a associação, registrou. Então
a gente começou a trabalhar pelo bem comum de todos. (Ceilda
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- fragmento de entrevista concedida no dia 10 de setembro de
2014)

A fala de Ceilda confirma o que Touraine (2007) encontrou em seus
estudos, as mulheres não pretendem construir uma “sociedade das mulheres”,
mas sim criar um modelo de cultura onde elas participam como atrizes, e não
apenas como expectadoras, e que possa ser vivido por mulheres e homens.
Segundo Touraine (2007) a transformação social e cultural proposta e efetivada
pelas mulheres deve buscar a eliminação dessa oposição homens/mulheres.
Caso contrário estaríamos apenas invertendo a hierarquia e reforçando os
padrões de domínio (BRAIDOTTI et al, 1994).
Nessa época, o registro da associação só poderia ser realizado na cidade
de Fortaleza, distante 428,6 km do município de Várzea Alegre, e possuía um
alto custo, valor esse que os moradores interessados na criação da associação
não dispunham. Rosa viajou para Fortaleza e conseguiu duas empresas para
patrocinarem as despesas com o registro da associação, na mesma viagem ela
seguiu com todos os procedimentos e realizou o registro. Na assembleia
inaugural Rosa foi eleita a primeira presidente da associação e deste então as
mulheres do grupo de artesanato vêm ocupando a maioria dos cargos de
direção. As importantes conquistas da Associação Comunitária de Mocotó,
influenciadas pelo trabalho das mulheres artesãs e que transformaram as
condições de vida dos moradores de toda a comunidade, serão expostas de
forma detalhada no capítulo seguinte.
As atividades de direção da associação e coordenação das ações do
grupo permitem às mulheres descobrirem novas potencialidades que vão além
do ambiente doméstico e da confecção das redes.
Minha função assim que eu sou apaixonada, que eu gosto, é a
contabilidade. Eu me identifico. Eu gosto. Sempre que vai fazer
compra ou quando chega aqui pra dividir pro grupo quanto que
a gente vai pagar por mês, eu que faço aqui na associação.
(Vera - fragmento de entrevista concedida no dia 29 de setembro
de 2014)
A associação em si me fez crescer até dentro do meu trabalho
como professora. Porque assim, quando eu entrei na associação
eu tinha apenas o primeiro grau. E participando da associação
eu conclui o segundo grau e lá veio nível superior e foi dentro da
associação em si. Quando eu cheguei na associação, na
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primeira reunião estava faltando secretário e Rosa chegou logo
com o livro de ata dizendo que eu ia ser a secretária. Eu botei a
mão na cabeça e fiquei doida porque eu não sabia nem o que
era que fazia. Ela disse que eu ia redigir a ata. Então ela me deu
as primeira dicas e eu fui praticando. Porque a escrita quanto
mais você praticar mais você vai aprendendo, se
desenvolvendo. O trabalho mensal de produção de atas dentro
da associação me serviu porque quando foi pra eu fazer os meus
trabalhos científicos dentro da faculdade já dava pra eu escrever
alguma coisa, fazer umas linhas sem tantas dificuldade. Até
nisso me ajudou. Então eu quero dizer que a associação pra mim
sempre foi uma escola. (Adosina - fragmento de entrevista
concedida no dia 10 de setembro de 2014)

Dentre as principais preocupações das mulheres da associação está a
organização de cursos e capacitações para todos os moradores da comunidade,
inclusive os não sócios. Os cursos são realizados na própria sede da associação
e geralmente versam sobre técnicas artesanais, relacionamento interpessoal,
atendimento ao cliente, gestão e associativismo, mas também ocorrem
capacitações sobre novas técnicas para inclusão produtiva. A maioria do público
participante dos cursos e capacitações é composto por mulheres. Esses
momentos de (in)formação são reconhecidos pelas mulheres como um espaço
rico para aprendizados e construção de novos caminhos que vêm fortalecendo
o trabalho que elas realizam.
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Foto 1 - Curso de Relacionamento Interpessoal

Foto 2 - Curso de reaproveitamento de retalhos
Figura 7 – Mulheres da comunidade de Mocotó em capacitações promovidas pela associação
comunitária em parceria com o SEBRAE.
Fotos: Arquivo da Associação Comunitária de Mocotó (Disponível em:
http://www.iniredes.com.br/).

As artesãs de Mocotó participam de feiras de artesanato nacionais e
internacionais para venderem as suas peças e fazerem novos contatos com
possíveis clientes. Elas também ministram cursos e palestras sobre a produção
artesanal e a história da comunidade em todas as regiões do país. Isso permite
que elas conheçam outras pessoas e estabeleçam novas parcerias para a
fábrica de redes e para a associação.

59

Foto 1 – Ceilda no Show Room Brasil Artesanato em Fortaleza

Foto 2 – Cinete em um dos três stands da Associação Comunitária de Mocotó na Expocrato
Figura 8 – Mulheres da comunidade de Mocotó expondo as redes de dormir em feiras e
exposições de artesanato.
Fotos: Arquivo da Associação Comunitária de Mocotó (Disponível em:
http://www.iniredes.com.br/) e Milanya Ribeiro da Silva.

Para Cordeiro (2006), a mulher ao ser reconhecida e valorizada fora do
ambiente doméstico alcança também o reconhecimento do seu direito de
liberdade, liberdade essa que envolve autonomia de escolhas, dos sonhos e da
fala. Os discursos apresentados a seguir demonstram essa autonomia
alcançada pelas mulheres de Mocotó por meio dessa visibilidade, que extrapola
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os limites da casa, e os sentimentos que elas possuem em relação ao próprio
trabalho:
Eu me sinto importante, valorizada. Depois que nós começamos
a trabalhar em grupo a gente sai, tem os encontros, tem
treinamento, tem formação e a gente vai visitar outras
comunidades. Traz novidades para a comunidade. Já fui dar
curso também sobre bordado pra uma empresa que pagou pra
mim e uma colega minha da associação, a Adosina. Nós já
fomos ensinar o pessoal a fazer o processo todinho da rede, do
bordado, empunhamento, acabamento. De tudo a gente já deu
o curso lá em Várzea Alegre. (Vera - fragmento de entrevista
concedida no dia 29 de setembro de 2014)
Minha visão de mundo também aumentou. Eu conhecia antes o
quê? Várzea Alegre, Mocotó. E daí a gente já conheceu outras
pessoas, já conheceu outras cidades, já viajou. Você tem uma
visão de mundo lá fora diferente, já sabe sair daqui e ir buscar
algo lá fora sem nenhuma dificuldade de se posicionar diante de
uma autoridade, e isso foi graças ao trabalho das redes. Até na
convivência das pessoas também me ajudou muito por conta
dos cursos que a gente faz. A gente vai botando em prática, a
gente vai vivenciando. (Adosina - fragmento de entrevista
concedida no dia 10 de setembro de 2014)

A identificação das mulheres com afazeres além dos domésticos, o
reconhecimento do trabalho que elas realizam por pessoas da própria
comunidade e fora dela e a conquista da autonomia econômica por meio da
atividade artesanal de geração de renda contribuíram para o estabelecimento de
novas relações dentro do núcleo familiar. As mulheres que participam do grupo
de produção de rede demonstram uma maior participação na vida e decisões
familiares, além de apresentarem autonomia sobre as decisões pessoais. Os
depoimentos a seguir revelam as novas relações estabelecidas no ambiente
familiar:
Quando meu marido não tá trabalhando, que ele é agricultor, ele
também ajuda em casa. Quando eu chego em casa ele já tem
feito o almoço, varrido a casa assim mais ou menos, mas eu faço
de conta que tá bem arrumadinha. [...] Eu vou pra expocrato,
passo 10 dias lá e meu marido não diz nada, que eu estou
trabalhando. É pra investir dentro de casa, é mais uma renda,
uma ajuda pra dentro de casa. Lá a gente vende mais de 100
redes todo ano. Aí já ajuda em casa. (Vera - fragmento de
entrevista concedida no dia 29 de setembro de 2014)
O meu esposo também começou trabalhando comigo, meus
filhos estando em casa também ajudam na produtividade. Já tem
um de 18 anos e o de 24 anos que me ajudam nas vendas. Quer
dizer, é um trabalho de toda família. Muitas vezes em vez dos
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meus filhos estarem fazendo o que não deve, estão ali urdindo
um cordão, belotando uma varanda, vai na casa de uma
produtora buscar uma mercadoria, tá indo fazer a entrega de
uma rede. Tudo isso eu vejo no trabalho de rede um
engajamento da família, que a gente tá ali sentado, muitas vezes
tá ali sentado numa mesa, outro sentado aqui na máquina, mas
estamos conversando, planejando nossas vidas. Conversando
com um filho, dialogando entre marido e mulher, que a gente
sempre trabalha juntos. Quer dizer, é o momento da gente se
encontrar. Não é só o trabalho, a gente leva o trabalho como
uma lazer. (Adosina - fragmento de entrevista concedida no dia
10 de setembro de 2014)

As mulheres artesãs da fábrica de redes possuem uma importante
atuação também fora da comunidade, além da participação em eventos, elas
também fazem representação da comunidade em assembleias e conselhos e
participam de reuniões de sindicatos e secretarias. Atualmente é Adosina quem
representa a comunidade de Mocotó na Federação das Associações
Comunitárias de Várzea Alegre (FAMUVA) e Rosa é a representante das
comunidades rurais no conselho de cultura do município. Por meio dessa forte
atuação dentro e fora da comunidade as mulheres vêm desenvolvendo um maior
conhecimento sobre seus direitos e deveres como cidadãs.

Figura 9 – Rosa na reunião do conselho municipal de cultura de Várzea Alegre para o
planejamento das atividades culturais de 2014.
Foto: Arquivo da Associação Comunitária de Mocotó (Disponível em:
http://www.iniredes.com.br/).
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As irmãs Rosa, Ceilda e Cileide, cada uma com suas habilidades de
comunicação, vendas e criação de peças, respectivamente, influenciaram
grandemente as mulheres da comunidade no que diz respeito à produção
artesanal e à luta por uma vida mais digna no Semiárido. As dificuldades de
locomoção, por serem portadoras de atrofia dos membros superiores e
inferiores, não as impediu de participar ativamente dos encontros do grupo de
jovens e posteriormente das reuniões e atividades da associação. Além da
presença, elas tiveram uma importante contribuição na organização e gestão do
grupo e no desenvolvimento da comunidade. Hoje, as demais mulheres que
participam do grupo artesanal de produção de redes de dormir, também
influenciam com seus exemplos de vida à mulheres e homens da comunidade
de Mocotó e também de comunidades vizinhas à participarem ativamente das
atividades coletivas e lutarem por uma vida mais digna. Inclusive contribuindo
para modificar as construções sociais que permeiam a figura feminina em nossa
sociedade como revela a fala de Rosa:
[...] a mulher ela é a mãe, ela é a esposa, ela é a irmã, ela é a
trabalhadora, ela é a economista da família. Ela trabalha e
economiza o que entra na família. [...] Uma vez eu dando uma
aula em uma escola pra criança, criança de 9 a 10 anos. E eu
perguntei pra eles na véspera do dia das mães. Eu questionei:
quem é que mais trabalha na família? Todos responderam é o
papai. Todos em uma sala assim de uns 40 meninos. Quem é
que se levanta primeiro na casa? É a mamãe. Quem é que lava
roupa? É a mamãe. Quem é que faz o almoço? É a mamãe.
Quem é que vai deixar na escola? É a mamãe. Quem é que mais
trabalha? Aí eles responderam “Ah tia, é a mamãe”[...] Veja, já
cresce dizendo que a mãe é quem menos trabalha, mas a
mulher é quem mais trabalha, é quem mais contribui na
produção nesse país. [...] Aqui as mulheres cuidam dos afazeres
da casa e trabalham pra trazer um dinheirinho pra casa, porque
muitas vezes o maior dinheiro que entra é dela, aqui às vezes é.
As mulheres, o dinheiro que ganha leva pra dentro de casa, pra
ajudar a compor a renda da família e a sua renda. As mulher vão
para as reuniões e ainda têm um tempinho de ajudar na
comunidade e em outros trabalhos também. Elas participam de
cursos, elas se interessam. (Rosa - fragmento de entrevista
concedida no dia 09 de agosto de 2014)

A atuação das mulheres da comunidade em todo esse processo vem
sendo reconhecida. Elas venceram duas edições do Prêmio Sebrae Mulher de
Negócios, nível estadual. Em 2008 Rosa foi convidada para participar do
Encontro Nacional das Mulheres Rurais do México, na Cidade do México, e, em
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2013, participou do Projeto Mulher Artesã Brasileira que consistiu em uma
exposição fotográfica e de objetos sobre o artesanato feito por mulheres
realizada pela Associação Brasileira de Exportação de Artesanato (ABEXA) na
sede da ONU em Nova Iorque.
O processo de efetivação do protagonismo das mulheres da comunidade
de Mocotó pode ser observado a partir de quatro eixos principais aqui definidos
como: Autonomia Econômica, Autonomia Pessoal, Autonomia nas Relações
Familiares e Autonomia Social e Política. A escolha por esses quatro eixos se
deu pela compreensão de que o protagonismo feminino só se efetiva com a
conquista da autonomia plena, ou seja, quando as mulheres conseguem decidir
sobre a própria vida nos mais diversos âmbitos da sua atuação.
A autonomia econômica diz respeito à independência financeira das
mulheres que, por meio do acesso ao trabalho digno remunerado, podem obter
uma renda própria (SILVEIRA, 2004; SEN, 2010; GONZALEZ, 2013). O trabalho
que é realizado pelas mulheres é fortemente influenciado pelas relações que são
estabelecidas dentro do ambiente doméstico. Para tanto é necessário também
repensar a divisão das tarefas de cuidado com a casa e com os filhos entre
homens e mulheres e a participação das mulheres nas decisões familiares
(SILVEIRA, 2004). Essa compreensão está contemplada no eixo da autonomia
nas relações familiares.
Um outro aspecto importante é a maneira como as mulheres se
reconhecem e valorizam suas capacidades. A autonomia pessoal consiste
justamente na percepção que elas têm sobre si mesmas, compreendendo que
podem ser sujeitos da própria história, agentes de transformação da realidade
em que vivem (SEN, 2010). Por fim, a autonomia social e política ocorre quando
as mulheres passam a ser reconhecidas no âmbito público e ocupam os espaços
de decisão, tendo a liberdade para planejar e defender os interesses pessoais e
coletivos (SEN, 2010; SILVEIRA, 2004; SOARES, 2004)
Ao observar a realidade vivenciada pelas mulheres da comunidade de
Mocotó a partir desses quatro eixos, foi possível identificar a interinfluência
existente entre eles, como mostra o esquema a seguir:

64

Figura 10 – Eixos do protagonismo feminino na comunidade de Mocotó.
Fonte: Elaborado pela autora.

A autonomia econômica foi conquistada por meio do trabalho artesanal de
produção de redes de dormir realizado por elas, atividade essa estimulada e
consolidada com o apoio de instituições parceiras. A renda das mulheres da
comunidade de Mocotó em muitas residências é a principal fonte de renda da
família, portanto os recursos advindos do trabalho por elas realizado não é
reconhecido como um auxílio financeiro, mas visto como uma importante parcela
da composição da renda familiar.
A renda auferida, aliada com o reconhecimento por parte dos familiares e
dos moradores da comunidade, e de fora dela, do valor do trabalho executado
por essas mulheres, influenciaram na construção da autonomia pessoal delas.
As mulheres desenvolveram maior autoestima e autoconfiança, fatores que
influenciaram na percepção que elas tem sobre seu trabalho e suas
capacidades. As artesãs da comunidade de Mocotó se reconhecem como seres
humanos capazes de decidir sobre a própria vida e de conquistar aquilo que
almejam para o futuro.
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As novas posições ocupadas pelas mulheres dentro e fora da comunidade
de Mocotó interferiram fortemente nas relações vivenciadas nos núcleos
familiares. Nos relatos das entrevistadas e na interação com os moradores da
comunidade foi possível perceber que as ocupações doméstica, como o cuidado
com a casa e com os filhos, atividades culturalmente atribuídas às mulheres, são
compartilhadas com os maridos. As mulheres possuem participação ativa nas
decisões no interior da família e liberdade para gerir o próprio processo de
trabalho e a renda que é gerada por intermédio deste.
A autonomia social e política ao mesmo tempo em que é o resultado dos
demais eixos, possui forte influência sobre estes. O acesso à renda, as políticas
de acesso ao crédito, as capacitações, a construção de novas relações para
além da comunidade, são fatores que contribuíram para que as mulheres da
comunidade de Mocotó hoje tenham plenas condições de participarem
ativamente do planejamento e das decisões sobre a comunidade, firmando
nesse espaço os princípios da cooperação e da solidariedade. Observa-se
também a posição ativa desenvolvida por essas mulheres diante das reflexões
sobre as injustiças a que ainda são submetidas as mulheres em nossa
sociedade.
No entanto, não podemos dizer que o alcance do protagonismo seja algo
que ocorra de maneira idêntica na vida de todas as mulheres pesquisadas. Cada
uma das mulheres vivencia experiências próprias dentro de diferentes momentos
desse processo. Por essa razão caracterizar o protagonismo como algo acabado
seria um equívoco. Esse é um processo de consolidação e reafirmação
permanentes, construído no viver cotidiano de cada uma delas.
A posição protagonista ocupada pelas mulheres da comunidade de
Mocotó, apoiada na atividade de produção de redes de dormir, fez surgir uma
nova realidade na vida dos moradores dessa localidade. Essa mudanças serão
abordadas no Capítulo 3.
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CAPÍTULO 3 – POLÍTICAS PÚBLICAS NO SEMIÁRIDO E O INCENTIVO À
ECONOMIA CRIATIVA: A ATIVIDADE ARTESANAL DE PRODUÇÃO DE
REDES DE DORMIR NA COMUNIDADE DE MOCOTÓ

3.1 As Políticas Públicas para o Semiárido Brasileiro

Para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável precisa ser
adequadamente planejado e, nesse ponto, destacamos o fundamental papel do
Estado. É por meio da implementação de políticas que o Estado pode viabilizar
o processo de desenvolvimento sustentável. No Sertão Semiárido o Estado
ainda se apresenta como o principal provedor de recursos e também o principal
responsável por garantir ou não melhores condições de vida para os sertanejos,
o que tornou o seu papel nesse território ainda mais importante (CHACON;
BURSZTYN, 2005).
Duas delimitações da região Semiárida têm sido utilizadas historicamente
para definir essas áreas com vistas a elaboração e implementação de políticas
públicas (ALVES, 2012). O primeiro é o Polígono das Secas, criado em 1936
pela Lei Federal nº 175. Ele foi utilizado para a execução de políticas de combate
à seca do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS) e como
área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene), quando da sua criação em 1959. Em 1951, por meio da Lei nº 1.348,
foram incluídos no Polígono das Secas alguns municípios do norte do estado de
Minas Gerais. No ano de 1989 a Sudene deixou de utilizar o Polígono das Secas
como área de atuação e passou a usar a delimitação do Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste (FNE). O Semiárido do FNE ou Semiárido
Brasileiro (SAB) foi instituído pela Lei nº 7.827 de 1989 e, além de orientar a
aplicação dos recursos do FNE e a atuação da Sudene, também foi adotado
como área de atuação do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) (CARVALHO;
EGLER, 2003).
No entanto, apesar das características próprias do Semiárido, esse é um
território complexo que internamente apresenta diferenças edafoclimáticas,
ecológicas, de ocupação humana e de utilização de recursos (ALVES, 2012).
Carvalho e Egler (2003) apontam que existem áreas no Semiárido com
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características semelhantes em relação a fatores econômicos, ambientais,
socioculturais, tecnológicos e político-institucionais e que se diferenciam de
outras áreas existentes dentro do próprio Semiárido. É justamente as interações
entre esses diversos fatores que definem as condições de vida das populações
que ali habitam (ALVES, 2012). Desta forma percebe-se que é necessário
reconhecer e ter clareza sobre essas diferenças internas da região Semiárida
quando da elaboração de políticas públicas para esse espaço.
Por não possuir a capacidade de produção da Zona da Mata e as
facilidades disponíveis nas regiões litorâneas, o Sertão foi historicamente
excluído do restante do país. Marcado pela pobreza, dependência e condições
ambientais adversas, o Semiárido foi colocado a parte no processo de
desenvolvimento do Brasil, sem acesso aos mecanismos necessários para a
geração de riquezas (CHACON, 2007). É nesse cenário que se consolida a figura
do coronel, assim chamados os grandes proprietários de terra no Sertão.
Historicamente os coronéis se configuraram como o grupo social
reconhecido e beneficiado pelas ações destinas ao Semiárido nordestino. Estes
foram beneficiados pelos recursos e obras (públicas ou privadas) de combate à
seca e pelos estímulos à modernização, acompanhados de privilégios e
incentivos fiscais (SILVA, 2008). Os recursos públicos eram destinados em sua
grande maioria às grandes propriedades em detrimento dos agricultores pobres
que eram incluídos apenas em programas emergenciais assistencialistas nos
períodos de seca, como as frentes de trabalho e os carros-pipa (ALVES, 2012).
Criou-se no Semiárido um Estado oligárquico onde o público e o privado são
tratados de forma indistinta (OLIVEIRA, 1981), os coronéis, além de se
beneficiarem de uma grande soma dos recursos públicos em suas propriedades,
também utilizavam os recursos de assistência para sustentar uma relação
paternalista, clientelista e de dependência da população mais pobre do Sertão.
Desta forma Alves (2012) conclui que as políticas voltadas para o Semiárido são
o reflexo da influência histórica exercida pelas oligarquias locais sobre o Estado,
que, por meio dessas políticas, sustentavam a sua dominação política e
econômica (ARAÚJO, 1997).
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Diante disso faz-se necessário destacarmos três grandes entraves à
implementação de políticas públicas adequadas no Semiárido. O primeiro deles
é a imagem estigmatizada do Semiárido como um lugar sem futuro,
problemático, fadado à miséria por causa de suas condições climáticas
(OLIVEIRA, 1981; CHACON, 2007), portanto não merecedor de receber grandes
recursos, destinando-se a essa região apenas recursos paliativos mínimos em
situações de emergência (CHACON, 2007). Enquanto explicitamente as políticas
públicas eram apresentadas como meios para a desconcentração de atividades
e pessoas, implicitamente impeliam a concentração na região Sudeste, deixando
a região Semiárida a margem de possíveis benefícios (MARTINE, 1994).
O segundo entrave está relacionado às decisões verticalizadas do Estado
brasileiro, o que acarretou para o Semiárido políticas pouco adequadas à
realidade do sertanejo. Ao invés de produzir melhorias nas condições de vida da
população mais pobre, as políticas ampliam os conflitos e desajustamentos da
região. Por serem o resultado de um planejamento descontextualizado essas
políticas desvalorizam os saberes, as práticas e a cultura local e agravam
problemas econômicos, sociais e ambientais, servindo à interesses políticos e
econômicos exógenos (SILVA, 2008).
O terceiro entrave é a manutenção do poder político local que tem,
segundo Silva (2008), na pobreza da população, seu principal sustentáculo.
Bursztyn (1985) afirma que a intenção do Estado sempre foi a de proporcionar
algumas mudanças para o Semiárido, porém sem permitir que a realidade da
região fosse alterada, de forma a manter os mecanismos utilizados para
obtenção de recursos e favores oficiais.
A insatisfação com os resultados gerados pelas políticas públicas para o
Semiárido leva-nos a refletir sobre a necessidade de novas políticas que sejam
adequadas para o desenvolvimento sustentável dessa região. Nesse trabalho
optei por aprofundar a importância do reconhecimento do papel da mulher nesse
processo. Encontramos nas recentes discussões acerca das políticas de
incentivo à valorização da cultura e da história local, que partem do conceito de
economia criativa, uma possibilidade de contribuição para o processo de
desenvolvimento sustentável do Semiárido, no entanto é necessário que essas
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políticas reconheçam e valorizem a condição de agente das mulheres que vivem
no Sertão. Na sessão a seguir será apresentado o conceito de economia criativa,
bem como a sua relação com o desenvolvimento sustentável.
3.2 A Economia Criativa

O conceito de economia criativa ainda se encontra em construção. A sua
origem está relacionada ao projeto australiano Creative Nation, de 1994. O
projeto defendia a importância do trabalho criativo para o desenvolvimento do
país e apresentou pela primeira vez o termo Indústria Criativa. No entanto, o
termo se popularizou no ano de 1997 quando o governo britânico o utilizou para
identificar os 13 setores com maior potencial para estimular as vantagens
competitivas do país, e definiu como Indústrias Criativas todas as indústrias com
potencial para gerar riqueza e empregos por meio da criatividade, habilidade e
talento individuais. Diante do sucesso do Reino Unido com a valorização e
incentivo às Indústrias Criativas, países como Cingapura, Líbano e Colômbia
começaram a utilizar o conceito e os setores da Indústria Criativa delimitados
pelos britânicos sem que houvesse uma adequada reflexão acerca dos
diferentes contextos encontrados nesses países. Apesar de já nesse período
haverem algumas discussões sobre o potencial desses setores para estimular a
inclusão socioeconômica da população marginalizada, a maior atenção dada
pelos governantes era na verdade aos impactos econômicos e à contribuição
para o aumento do PIB. Muitos outros países ainda hoje utilizam a delimitação
britânica para Indústrias Criativas por enxergarem na solução encontrada pelo
Reino Unido uma profilaxia para o subdesenvolvimento. Porém sem a adequada
análise da realidade cultural, social e econômica encontrada em cada países que
adota esse conceito em suas políticas de desenvolvimento (REIS, 2008).
Inspirado no termo Indústrias Criativas, John Howkins, consultor inglês,
cria o termo economia criativa em seu livro The Creative Economy, publicado em
2001. Howkins chama de economia criativa o conjunto de atividades com
potencial de gerar direitos de propriedade intelectual, em que os indivíduos
exercitam a sua imaginação e exploram seu valor. Nessa definição de Howkins
praticamente todas as atividades realizadas na sociedade contemporânea
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estariam inseridas na economia criativa e pouca seria a diferenciação dessa para
a Economia do Conhecimento (REIS, 2008). Thosby (apud REIS, 2008)
acrescenta aos debates sobre indústrias criativas a perspectiva da cultura ao
reporta-se à atividades que geram produtos e serviços culturais que abarcam a
criatividade em sua produção, geram propriedade intelectual e transmitem
significados simbólicos.
Em 2004 a UNCTAD traz em seu relatório o conceito de indústria criativa
como um cluster de atividades que possuem como base a criatividade, estão
completamente inseridas no processo industrial e são passíveis de proteção de
direitos autorais (UNCTAD, 2008). Desta forma as atividades artesanais ou de
tradição popular, que não fossem exploradas em escala industrial, estariam
excluídas dessa definição. Posteriormente a UNCTAD passa a adotar o conceito
de economia criativa de Edna Duisenberg que apresenta a economia criativa
como:
[...] uma abordagem holística e multidisciplinar, lidando com a
interface entre economia, cultura e tecnologia, centrada na
predominância de produtos e serviços com conteúdo criativo,
valor cultural e objetivos de mercado [...] (DUISENBERG, 2008,
p. 58)

Reis (2008) conclui que a economia criativa reúne em seu conceito
características presentes na Economia da Experiência (originalidade, processos
colaborativos, aspectos intangíveis na geração de valor), na Economia do
Conhecimento (utilização de tecnologia, profissionais qualificados, geração de
direitos de propriedade intelectual) e na Economia da Cultura (valorização da
autenticidade e do intangível cultural), acrescentando a tudo isso a valorização
da criatividade. Então o que haveria de novo na economia criativa se
entendermos que a criatividade desde sempre foi reconhecida como combustível
para a inovação? A resposta está no reconhecimento do potencial que a
valorização da criatividade tem para gerar um desenvolvimento justo e
includente.
Desta forma optou-se para fins desse trabalho a definição de Reis (2008,
p.24) que diz que “a economia criativa compreende setores e processos que têm
como insumo a criatividade, em especial a cultura, para gerar localmente e
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distribuir globalmente bens e serviços com valor simbólico e econômico”,
atribuindo à criatividade o papel de conduzir novos modelos de negócios
integradores de objetivos sociais, culturais e econômicos diante da falência do
modelo socioeconômico excludente e insustentável adotado.
São pilares da economia criativa a singularidade, o simbólico e a
criatividade, por esse motivo qualquer ação relacionada à economia criativa deve
considerar as pluralidades culturais, sociais e econômicas (REIS, 2008). No
Brasil, em 2011, o Ministério da Cultura lançou o Plano da Economia Criativa o
qual trás as principais políticas, diretrizes e ações relativas a economia criativa
no país. No plano estão definidos o que e quais são os Setores Criativos
brasileiros (Figura 11).

Figura 11 – Setores criativos de acordo com a classificação do Ministério da Cultura (2011).
Fonte: Ministério da Cultura (2011).
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O termo Setores Criativos abrange todas as atividades produtivas que têm
no ato criativo a sua base para a produção de bens ou serviços de alto valor
simbólico e geradores de riqueza cultural, econômica e social (MINISTÉRIO DA
CULTURA, 2011). Definido o que são os Setores Criativos, o Ministério da
Cultura (2011) então define economia criativa como o conjunto das dinâmicas
culturais, sociais e econômicas decorrentes do ciclo de criação, produção,
difusão e consumo de bens e/ou serviços provenientes dos Setores Criativos.
Para Deheinzelin (2012) a economia criativa vem se apresentando como
uma das principais estratégias de desenvolvimento para o século XXI, tendo em
vista que a sua proposta agrega formas alternativas e solidárias de
financiamento e produção, se opondo a modelos de mercado predominantes no
século XX. Segundo Sen (2000), quando falamos em desenvolvimento, falamos
de ampliação de escolhas, e tudo aquilo que promove a inclusão, como é o caso
da economia criativa, favorece esta ampliação. A economia criativa vem se
destacando

justamente

por

seu

caráter

includente

e

por

promover

desenvolvimento sustentável e humano e não apenas crescimento econômico
(DEHEINZELIN, 2008).
Deheinzelin (2008) aponta algumas características que fazem da
economia criativa uma estratégia para o desenvolvimento, dentre as quais
podemos destacar:



Geração de trabalho e renda;



Favorecimento a diversidade cultural através da inclusão de técnicas
tradicionais em uma perspectiva contemporânea;



Difusão de novas formas de gestão e organização, tais como a economia
solidária, o cooperativismo e a gestão compartilhada;



Integração de diferentes setores e dimensões da sociedade.
No entanto para que os processos em economia criativa sejam exitosos,

é necessário uma ação integrada, multisetorial e transdisciplinar (DEHEINZELIN,
2008), de maneira a contemplar as cinco dimensões da sustentabilidade
propostas pelo economista polonês Ignacy Sachs – Sustentabilidade social, com
a redução das diferenças sociais e melhoria das condições de vida da população;
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Sustentabilidade econômica, com uma alocação e gestão mais justa dos
recursos; Sustentabilidade ecológica, com a utilização criativa e responsável dos
recursos da Terra; Sustentabilidade espacial, com um maior equilíbrio entre as
zonas rurais e urbanas; e, Sustentabilidade cultural, com a promoção e difusão
dos saberes locais (SACHS, 1994).
quando

adequadamente

Para a UNCTAD a economia criativa,

planejada

e

estabelecida,

promove

um

desenvolvimento centrado no ser humano e contribui para a inclusão social, a
diversidade cultural e a sustentabilidade ambiental (UNCTAD, 2010).
Reafirmar os benefícios gerados pela economia criativa para a expansão
econômica e para a geração de novos empregos é importante, mas não é o
ponto central a ser observado como resultados esperados da economia criativa.
O que deve ser principalmente valorizado nessa abordagem é a sua capacidade
de promover melhor distribuição de renda, inclusão econômica e social das
populações e regiões marginalizadas e a valorização do conhecimento local
(REIS, 2006).
Mesmo o artesanato permeando a história da humanidade e sendo uma
prática muito comum no Brasil, essa ainda vem recebendo pouca atenção no
planejamento da economia criativa. Na sessão seguinte será apresentado as
transformações ocorridas na comunidade de Mocotó e que foram fortemente
influenciadas pelo trabalho artesanal realizado pelas mulheres da comunidade.

3.3 O Artesanato e as Transformações na Comunidade de Mocotó

A prática artesanal tem seu surgimento atrelado ao início da história
humana, pois está intimamente relacionado com a necessidade de criar e
produzir bens e utensílios para a sobrevivência. De acordo com Rios (1980),
além da necessidade de produzir utensílios para uso nas atividades do dia-a-dia,
foi também a necessidade humana de expressar a criatividade por meio da
produção de enfeites e adornos que fez surgir os primeiros trabalhos artesanais.
A atividade começou a ser melhor estruturada na Idade Média quando os
artesãos se organizaram em um modelo ainda rudimentar de trabalho cooperado
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para conseguirem melhores condições de trabalho e ampliar o mercado de
consumo de seus produtos (SANTOS, 2012).
Até à Revolução Industrial, ocorrida entre os séculos XVIII e XIX, era o
artesanato a única maneira de construir objetos, porém a utilização do termo
apenas se popularizou no período pós-revolução, quando os objetos produzidos
pelas indústrias eram considerados o oposto daqueles feitos manualmente pelos
artesãos. São várias as definições do que é o artesanato, e cada uma delas
privilegia determinados aspectos, porém a mais recorrente para distinguir o fazer
artesanal das atividades industriais é o utilizar as mãos para executar a atividade.
As mãos são o principal instrumento, e, em alguns tipos de prática artesanal, o
único, para a construção do objeto. Qualquer outro tipo de máquina ou
equipamento é apenas auxiliar ao trabalho manual (LIMA, 2007).
Assim, esses instrumentos auxiliares como um formão ou um
pincel, uma agulha ou um martelo, um torno de olaria ou um tear
de tecelagem não definem o processo, pois no artesanato o que
importa é o fazer com as mãos, o fazer manual. É o gesto
humano que determina o ritmo da produção. É o homem que
impõe sua marca sobre o produto. (LIMA, 2007, p. 1)

Para Digby (2007), a principal característica do artesanato é ele ser o
resultado de um trabalho executado com as mãos, exigindo sensibilidade,
habilidade pessoal e atenção de quem o faz. No processo produtivo o artesão
poderá também fazer uso de algumas ferramentas manuais ou elétricas
(BARROSO; FROTA, 2010). Servetto (1998) define o trabalho artesanal como
aquele que é feito predominantemente com as mãos, utilizando-se de recursos
naturais, e cujo conhecimento sobre a sua produção é transmitido de geração
em geração, expressando a cultura e a identidade de um povo.
A tradição possui forte influência nas atividades artesanais de segmentos
populares, pois geralmente o conhecimento sobre alguma técnica vem da
própria base familiar ou mesmo está relacionada com uma determinada região
ou grupo. Fazer parte de uma família de artesãos ou ter o artesanato como
prática comum em seu cotidiano fortalece o estímulo à continuidade da prática e
também estabelece vínculos afetivos em relação à própria história (DIAS, 2003).
As falas a seguir demonstram bem isso:
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O artesanato já vem forte, que é hereditário da minha família,
dos meus parentes, minha avó, minha tia, minhas tias, minha
mãe, que minha mãe ela era uma artesã. Ela tirava o algodão
herbáceo do solo, fiava o fio, depois ela fazia o crochê, depois
ela botava num quadro de madeira que chamava maia [...]. Isso
era o trabalho da minha mãe, veio da minha avó, aí depois da
minha tia, [...] ela era irmã do meu avô. Eu ainda alcancei ela
dizer que quando eles eram crianças a mãe dela fiava o fio, tecia
em um tear de madeira e depois faziam as roupas para vestir
porque ela dizia assim que ninguém antigamente falava em
vestir um vestido de tecido, porque quem morava na zona rural
ela disse que não falava, era roupa tecida no tear de madeira e
aí veio, veio passando, veio passando [...]. (Rosa - fragmento de
entrevista concedida no dia 09 de agosto de 2014)
A minha vó já fazia rede, aí passou pra minha mãe, eu comecei
trabalhando de 10 anos já com crochê, com rede, essas coisas.
Essa rede já vem da família mesmo, vô, avó, os pais da gente e
eu nasci aqui no mocotó. (...) Todo mundo fazia crochê embaixo
do pé de pau, aí o povo passava e ficava olhando, porque era
um monte de criança trabalhando embaixo do pé de pau, tudo
jovem, adolescente. (Cinete - fragmento de entrevista concedida
no dia 29 de setembro de 2014)
Eu aprendi foi com a minha madrasta, depois as meninas
começaram a fazer e eu fui desenvolvendo mais, cada vez mais.
(Eurenice - fragmento de entrevista concedida no dia 29 de
setembro de 2014)

Segundo o Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), vinculado ao
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o artesanato
consiste no resultado de um processo de transformação de matérias-primas,
com predominância do trabalho manual (pode haver a utilização de máquinas,
ferramentas, artefatos e utensílios, porém de forma limitada e apenas como
auxílio durante o processo), por alguém que possua conhecimento suficiente
sobre uma ou mais técnicas, e que seja capaz de agregar a isso criatividade,
presteza e valor cultural. O artesão por sua vez, é aquele que exerce o trabalho
manual de transformação da matéria-prima, bruta ou manufaturada, em um
produto artesanal acabado rico em criatividade e valor simbólico (BRASIL, 2012).
Na figura a seguir são apresentadas as tipologias, classificações e
funcionalidades dos produtos artesanais estabelecidas pelo PAB para o
artesanato brasileiro (Figura 12).
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Figura 12 – Tipologias, classificações e funcionalidades do artesanato brasileiro.
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados do PAB (Brasil, 2012).

O artesanato produzido na comunidade de Mocotó se configura como um
artesanato feito a partir de matéria-prima natural de origem vegetal (fios e tecidos
de algodão), classificado como de referência cultural e pode ser considerado
como um produto utilitário-decorativo, pois além de ser utilizado para descansar
também se torna objeto de decoração em muitas residências e mesmo em
hotéis. O artesanato de referência cultural tem como principal característica a
releitura de elementos culturais que sejam tradicionais da região onde são
produzidos. Os produtos geralmente recebem intervenções para diversificar a
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produção e agregar valor, mantendo os traços culturais com o intuito de atender
as exigências e necessidades dos compradores (BRASIL, 2012).
Segundo Paz (apud SANTOS, 2007), quando falamos em artesanato
estamos nos referindo mais aos sujeitos que produzem do que aos objetos que
são produzidos, pois os produtos artesanais estão impregnados de saberes,
tradições, criatividade e habilidades, o que o autor denomina de produtos “com
alma”. Além das técnicas utilizadas, estão agregados no produto artesanal a
sensibilidade e o cuidado do artesão que o produziu (SANTOS, 2007).
O artesanato no estado do Ceará recebe influência histórico-cultural de
três povos diferentes: os índios, os negros e os portugueses (BARROSO;
FROTA, 2010). A utilização da rede de dormir é uma prática que advém da
cultura indígena. A técnica indígena foi adaptada pelas mulheres portuguesas
que trocaram o cipó, principal matéria-prima utilizada pelos índios para a
confecção das redes, por tecidos de algodão, e passaram a decorá-las com
bordados e franjas.
Em 1987, o CEAG/Ceará, então vinculado ao Centro Brasileiro de Apoio
à Pequena e Média Empresa (CEBRAE), realizou um diagnóstico sobre as
potencialidades do município de Várzea Alegre para a criação de novos
negócios. Constataram que na comunidade de Mocotó havia um grupo de jovens
mulheres que trabalhavam com o crochê e o bordado e confeccionavam redes
de dormir. O grupo de mulheres, com o apoio da CEAG/Ceará e de outras
instituições parceiras, iniciou uma série de reuniões que tinham como principal
objetivo discutir possíveis soluções para os problemas enfrentados pelos
moradores da comunidade.
Por meio das reuniões percebeu-se que, de forma mais imediata, a
comunidade precisava de uma alternativa para a geração de emprego e renda.
Foi decidido, de forma coletiva pelos moradores da comunidade, que deveria ser
instalada uma fábrica comunitária de redes de dormir com tecido sol-a-sol, pois
dessa forma seria mantida a vocação para o trabalho artesanal. Nessa época as
jovens faziam peças em crochê para uma produtora de redes de um sítio vizinho
que fornecia linha e tecido para que elas pudessem produzir:
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Quando a gente iniciou o trabalho a gente fazia para uma
senhora lá da Carrapateira, que a carrapateira é um sítio bem
próximo daqui, seis quilômetros daqui, porque nós não tínhamos
a matéria-prima. Ela pagava pra gente e a gente nem sabia por
quanto ela vendia. (Rosa - fragmento de entrevista concedida no
dia 09 de agosto de 2014)

Essa prática ainda é comum em atividades artesanais. Muitos artesãos
não possuem recursos financeiros para adquirir a matéria-prima necessária para
a execução do seu trabalho. Esse artesão fica vulnerável à exploração do seu
trabalho por outros artesãos ou comerciantes que fornecem a matéria-prima e/ou
máquinas e equipamentos auxiliares e posteriormente compram o produto por
um baixo valor. Isso gera uma condição de dependência, onde o artesão que
não tem acesso à recursos financeiros ou ao mercado consumidor permanece
em situação de pobreza, sempre necessitando de recursos e auxílios externos
para continuar o seu trabalho.
As mulheres da comunidade possuíam vasta experiência na produção de
redes de dormir. A maioria delas detinham conhecimento sobre todo o processo
produtivo (empunhamento4, embanhamento5, confecção das varandas6,
confecção das franjas e montagem), outras se dedicavam apenas à confecção
das varandas ou ao bordado (Figura 13). As mulheres que já trabalhavam com
a produção de redes foram reunidas em um grupo e trabalharam de maneira
informal até o ano de 1989 quando foi fundada a Associação Comunitária de
Mocotó.

Figura 13 – Processo produtivo das redes de dormir.
Fonte: Elaborado pela autora.

4

Colocação dos fios de sustentação (punhos) da rede.
Desfiamento das laterais do tecido para aplicação do bordado
6
Babados em crochê
5
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O valor para a construção da fábrica, no formato de crédito a fundo
perdido7, adveio do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrícola (Projeto
FADA), em uma parceria do Governo do Estado do Ceará com o Banco Mundial.
O projeto do prédio também foi construído de forma colaborativa e adaptado à
realidade da comunidade, que ainda não possuía energia elétrica, e às
necessidades de Rosa, Ceilda e Cileide. O valor obtido foi de Cz$ 334.883,34
(trezentos e trinta e quatro mil oitocentos e oitenta e três e trinta e quatro
centavos de cruzados).
Os recursos foram utilizados para a construção do prédio da mini fábrica
de redes São Pedro, nome do padroeiro da comunidade, e também para a
aquisição de linhas, agulhas, tecidos (a matéria-prima adquirida era suficiente
para a confecção de 18 redes), alguns utensílios de madeira para auxiliar na
produção (bastidor e tear) e quatro máquinas elétricas de costura, adaptadas
para o uso de pedal, pois na comunidade não havia energia elétrica. No entanto,
o recurso recebido não foi suficiente para adquirir todos os equipamentos e
materiais necessários para a estruturação da fábrica de redes. As artesãs então
decidiram abdicar do lucro que cada uma receberia com a venda das redes para
que esse valor fosse convertido na compra dos materiais que ainda faltavam.
A construção do prédio foi feita de forma coletiva em regime de mutirão.
Enquanto os pais e irmãos das artesãs se revezavam entre o trabalho na
agricultura e a obra de construção, as mulheres produziam e vendiam as redes
para arrecadar dinheiro e cuidavam da alimentação de todos os que estavam
trabalhando para que a fábrica de redes fosse concluída. O momento de
construção do prédio da fábrica de redes, além de um momento de muito
trabalho, também era um espaço para festejar e fortalecer os vínculos de
amizade.
[...] nós trabalhamos seis meses todo mundo que o dinheiro não
deu pra montar, nós trabalhamos seis meses sem ganhar
nenhum centavo, nós não ganhava porque produzia a rede,
vendia, comprava uma máquina, cozia, comprava outra,
7

Consiste na disponibilidade de recursos sem perspectivas de retorno. O emprestador,
geralmente o Estado, disponibiliza os recursos a serem aplicados em projetos que beneficiem a
sociedade e não exigem o reembolso do valor.
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produzia, fazia um tear de franja, produzia, comprava outra
coisa, até quando nós compramos todo o equipamento que
faltava, na época era quatro máquina comum, não era à energia
que aqui não tinha. Aí nós ficamos trabalhando e depois em
mutirão foi construindo aqui a sede da fábrica de redes, era bem
pequeninho, foi construído em mutirão, onde os nossos pais,
onde os irmãos, onde os amigos construíram, enquanto eles
construíam, trabalhavam, nós fazia as merenda, fazia comida
típica, tocava, cantava [...] (Rosa - fragmento de entrevista
concedida no dia 09 de agosto de 2014)

Enquanto o prédio era construído, o maquinário foi instalado na sala da
casa do Sr. Simplício Miguel, pai de quatro das artesãs, o que perdurou por seis
meses. Nesse espaço as artesãs faziam as reuniões e produziam. Antes do
início das atividades de produção no prédio da fábrica de redes, foram realizados
na comunidade cursos de aperfeiçoamento em técnicas de bordado e crochê e
também de associativismo, empreendedorismo e gestão. O trabalho em conjunto
ajudou a fortalecer os vínculos entre as artesãs, elas aprendiam sobre as
técnicas artesanais umas com as outras e também conversavam sobre as
demais necessidades da comunidade, o que foi consolidando os vínculos de
união e cooperação entre elas.
O prédio da fábrica de redes foi concluído em setembro de 1988 (Figura
14) e logo nas primeiras reuniões após a conclusão foram iniciadas as
discussões sobre a necessidade de formalizarem o grupo. Os recursos
conseguidos para a construção do prédio da fábrica de redes tinha sido recebido
por intermédio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Várzea Alegre, pois o
repasse do dinheiro só poderia ser feito a uma entidade registrada. A compra de
matéria-prima também só era realizada com a ajuda do sindicato. As artesãs
queriam uma maior independência para comprar as matérias-primas e
equipamentos para a confecção das redes e também já vislumbravam a
possibilidade de conseguirem financiamentos para outros projetos.
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Figura 14 – Primeiro prédio da fábrica de redes.
Foto: Arquivo da Associação Comunitária.

Aliado a esse desejo, a produção de redes da comunidade de Mocotó
começou a se destacar em todo o município e suas peças conquistaram o
mercado local e regional. Com o aumento do volume de vendas e a consolidação
do grupo, as artesãs foram orientadas pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (SEBRAE/Ceará) a criarem uma associação. O estatuto
de fundação da associação foi formulado de forma coletiva e continha os
principais anseios dos moradores da comunidade.
[...] de noite nós se reunia pra saber o que nós queria, nós não
quer isso, nem isso, nem isso. Aí nós fomos fazendo assim e
nós fomos formando um estatuto [...]. Nós fomos escrevendo.
Nós fazia assim, olha fulano isso aqui não dá pra nós viver, tire.
Isso aqui não dá porque eles mora lá na cidade grande, mora na
cidade e nós não temos como fazer, como viver isso daqui se
nós não tinha água, nós não tinha energia, não tinha nada aqui.
Como era que nós ia viver do jeito deles? Aí não, fomos
escrevendo nós mesmo até formar o estatuto. [...] Qual era o
objetivo nosso nessa comunidade, era erradicar o
analfabetismo, a mortalidade infantil e a pobreza, nós tinha
esses três objetivos (Rosa - fragmento de entrevista concedida
no dia 09 de agosto de 2014)
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Dessa forma, em 30 de maio de 1989 foi fundada a Associação
Comunitária do Sítio Mocotó, com sede no prédio da fábrica de redes, reunindo
como seus associados as mulheres artesãs que já participavam do grupo de
produção de redes e os agricultores e agricultoras da comunidade. Nesse
período de criação da associação as capacitações sobre associativismo e gestão
foram intensificadas. Ficou decidido na primeira reunião da associação que a
administração da fábrica de redes seria realizada de forma independente da
associação, porém teria apenas uma diretoria e as reuniões gerais seriam
unificadas. Essa prática perdura até hoje.
Nos primeiros anos de funcionamento as artesãs vendiam as redes de
dormir principalmente nas comunidades vizinhas e, quando possível, em alguma
feira na capital do estado. A partir de 1994, as artesãs, apoiadas pela Secretaria
de Ação Social do Estado do Ceará e pelo SEBRAE/Ceará, começaram a
participar de feiras de artesanato em várias cidades do país. Nesse período as
artesãs participaram de capacitações sobre comunicação e relacionamento
interpessoal promovidas pelas entidades parceiras. Os produtos da associação
comunitária de Mocotó ficaram conhecidos em outras regiões e também fora do
país, acarretando no aumento da produção e do faturamento. O crescimento das
vendas fizeram com que as artesãs da associação passassem a comprar
varandas e punhos e contratar serviços de bordado de outras artesãs e artesãos
do município de Várzea Alegre. Esse acontecimento estimulou a geração de
emprego e renda e fez surgir novos grupos de produção de redes nas
comunidades vizinhas e na sede urbana do município. Atualmente existe um APL
de redes de dormir em Várzea Alegre.
Apenas a produção de redes da Associação Comunitária de Mocotó hoje
gera renda e emprego de forma direta e indireta para mais de 1.150 pessoas,
principalmente mulheres, que trabalham com o artesanato (Quadro 2). Dessa
forma mesmo mulheres e homens que não participam de alguma associação ou
grupo formalizado de artesanato encontram na produção de redes de dormir da
comunidade de Mocotó uma fonte alternativa de renda.
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Quadro 2 – Evolução da produção artesanal de redes de dormir na comunidade de
Mocotó
Nº de Redes
Vendidas
(média mensal)

N° de Pessoas
Envolvidas nas
Atividades

Rendimentos Mensais
Auferidos
(por artesã associada)

1989

6

20

Aprox. NCz$ 80

1993

10

30

Aprox. Cr$ 2.000

1998

50

100

R$ 130 – R$195

2003

120

700

R$ 240 – R$480

2008

150

1.000

R$ 415 – R$ 830

2013

300

1.150

R$ 780 – R$2.340

Ano

Fonte: Elaborado pela autora a partir da pesquisa de campo

Com a consolidação da associação e muitas mudanças ocorridas na
comunidade, como a água encanada e a energia elétrica presente em todas as
residências, foram iniciadas as discussões para ampliação da fábrica de redes.
A estrutura física da fábrica já não era suficiente para atender as necessidades
da atividade produtiva e as reuniões da associação. No ano de 2007, em parceria
com o SEBRAE/Ceará e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Estado do Ceará (Ematerce), os membros da associação comunitária
elaboraram um projeto para a construção de um galpão. Os recursos para
ampliação da fábrica de redes foram obtidos junto ao Projeto São José8. Ao
longo dos anos os equipamentos também foram sendo substituídos. A máquina
de pedal deu lugar às máquinas industriais com a chegada da energia elétrica e
o torcedor manual foi substituído por um torcedor elétrico feito a partir de sucata
por um artesão da comunidade.

8

O projeto São José surgiu em 1995 a partir de ajustes no Programa de Apoio ao Pequeno
Produtor (PAPP) e passou a compor o Programa de Combate à Pobreza Rural (PCPR) no Ceará.
O projeto São José disponibiliza recursos não reembolsáveis, por meio de associações
representativas, para obras de infraestrutura socioeconômica básica e de apoio à produção com
o objetivo de contribuir para a geração de emprego e renda no meio rural.
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Figura 15 – Prédio atual da fábrica de redes e sede da Associação Comunitária de Mocotó,
Várzea Alegre/Ceará, 10 de agosto de 2014.
Foto: Milanya Ribeiro da Silva.

O aumento no volume de vendas da fábrica de redes se deve a alguns
fatores-chave. Em 1994, houve o início da participação em feiras e exposições
de artesanato. No ano de 2007 grande parte da produção passou a ser
comercializada em rodadas de negócio, evento promovido pelo Sebrae que
consiste em reuniões entre fornecedores, produtores e empresas demandantes
que possuem interesse em produtos e/ou insumos comuns. A partir de 2011 os
produtos da comunidade de Mocotó passaram a ser divulgados na internet após
a criação de um site. As vendas ainda não são realizados por meio eletrônico,
mas muitas pessoas têm entrado em contato com as artesãs depois de
encontrarem o produto delas em buscas pela internet. Na fábrica de redes tanto
a compra de matéria-prima quando a comercialização das redes de dormir são
realizadas via associação comunitária, pois dessa forma os produtos têm
redução de impostos.
A qualidade e beleza das redes produzidas na comunidade de Mocotó
foram reconhecidas na terceira edição do Prêmio Sebrae Top 100 de Artesanato
em 2012. O prémio escolhe as 100 unidades produtivas com maior potencial no
Brasil baseado nos seguintes critérios: grau de inovação dos produtos,
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adequação econômica dos produtos, adequação ergonômica dos postos de
trabalho, adequação ambiental, eficiência produtiva, adequação cultural,
embalagem, qualidade percebida, práticas comerciais, responsabilidade social,
gestão estratégica.
Os benefícios alcançados com a mobilização das artesãs da comunidade
de Mocotó não se restringiram somente ao aspecto da produção de redes para
a geração de ocupação e renda para as famílias da comunidade. A criação da
Associação Comunitária de Mocotó fortaleceu a produção e comercialização das
redes de dormir, mas também influenciou o trabalho coletivo na agricultura e
suscitou discussões acerca da implantação de uma infraestrutura básica para o
desenvolvimento da comunidade. Esses acontecimentos serão apresentados a
seguir.

3.3.1 Um Oásis no Sertão: A Conquista de uma Vida Digna no Semiárido

A articulação feita durante os quase 30 anos de atividade coletiva
conseguiu atrair políticas públicas fundamentais para a melhoria das condições
de vida dos moradores da comunidade, tais como: a construção de uma escola
de ensino básico e fundamental para as crianças da comunidade, aquisição de
uma máquina agrícola comunitária para operar em regime de mutirão,
construção de um açude público e perfuração de um poço com instalações
adequadas para a distribuição de água tratada e a instalação da rede de energia
elétrica.
O acesso à educação para os moradores da comunidade foi conquistado
a princípio em articulação com a paróquia do município, por meio da Legião
Brasileira de Assistência (LBA), para a instalação de uma creche, onde as
crianças eram alfabetizadas. Posteriormente conseguiram junto à prefeitura a
criação de uma escola que funcionou durante alguns anos no alpendre de uma
casa abandonada e depois foi construído um prédio próprio para a unidade
escolar. Desde 2010 a comunidade não dispõe mais de escola devido ao número
reduzido de crianças em fase escolar, porém elas frequentam escolas no distrito
de Calabaça, distante seis quilômetros da comunidade de Mocotó, ou na sede
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urbana do município de Várzea Alegre. Um ônibus gratuito cedido pela prefeitura
faz o transporte das crianças da comunidade até às escolas diariamente. O
depoimento de Vera, professora na comunidade de Mocotó entre 1985 e 2010,
revela as dificuldades enfrentadas e o trabalho da associação na conquista de
uma melhor estrutura para a educação das crianças da comunidade
A escola daqui funcionava em uma casa, não tinha prédio não.
Eu e Adosina ensinava em uma casa que tinha um alpendre. Os
alunos sentavam em um banco bem grandão. Esse banco antes
era de uma escola particular onde estudava o pessoal que era
rico e pagava. Esse banco servia para os alunos lá na casa que
eu ensinava. Depois surgiu a associação e foi construída uma
escola. A gente reivindicou, os pais se reuniram e a associação.
O prefeito veio aqui, a gente contou quantos alunos tinha, que a
gente tava necessitando, que vinha a merenda e ficava jogada
porque não tinha onde colocar. Depois construíram o prédio da
escola. (Vera - fragmento de entrevista concedida no dia 29 de
setembro de 2014)

A mortalidade de crianças, outra grande preocupação dos moradores da
comunidade, expressa no estatuto de criação da associação comunitária, foi
erradicada pelo trabalho realizado por Rosa como agente comunitária de saúde
e agente da pastoral da criança, e mantida atualmente pela atuação dos
profissionais da saúde integrantes do Programa Saúde da Família (PSF). O
vínculo da comunidade de Mocotó para atendimento médico é com o PSF do
distrito de Calabaça, porém a comunidade possui uma agente de saúde que
realiza visitas periódicas às residência e uma equipe de médicos do PSF de
Calabaça faz atendimentos na sede da associação uma vez por mês. O acesso
à água tratada e a construção de casas de alvenaria em substituição às casas
de taipa, também foram fatores importantes para o alcance da erradicação da
mortalidade infantil na comunidade.
Uma das principais conquistas para a comunidade foi a chegada da
energia elétrica, tendo em vista que esta vinha sendo uma reivindicação dos
moradores e prometida por muitos políticos em períodos de campanha eleitoral,
mas nunca concretizada.
[...] o primeiro projeto que foi liberado de todos foi a energia.
Esse projeto fazia uns 70 anos que meu avô pelejava, pelejava
todo ano. Quando era tempo de eleição, eles vinham e diziam é
agora que nós bota [...], mas não fazia o serviço que era pra
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fazer. (Rosa - fragmento de entrevista concedida no dia 09 de
agosto de 2014)

No ano de 1998, em parceria com a Ematerce, a associação conseguiu
um empréstimo a fundo perdido, recurso esse advindo do projeto São José, para
a eletrificação da comunidade. Nesse mesmo ano todas as residências da
comunidade de Mocotó já possuíam energia elétrica.
Para beneficiar os agricultores da comunidade, a associação elaborou em
1999 um projeto para a compra de um trator. Os agricultores da comunidade de
Mocotó costumavam alugar a máquina agrícola para fazer a aração da terra, no
entanto os valores cobrados pelo aluguel da máquina eram muito altos e
consumiam praticamente todo o excedente da produção, sobrando muitas vezes
apenas o suficiente para utilização na propriedade. Aqueles que não possuíam
condições para alugar o trator realizavam o trabalho de forma manual, utilizando
enxadas. Os recursos para a compra da máquina agrícola também foram obtidos
por meio do projeto São José. Atualmente o trator é emprestado ao sócios, com
pagamento feito em sacos de milho (1 saco de milho a cada 15 sacos colhidos)
e aos não sócios, com pagamento feito em dinheiro, porém em valor reduzido
em relação ao que é cobrado no município de Várzea Alegre. Esses recursos
obtidos com o empréstimo são utilizados para a manutenção da máquina
agrícola. Existe um galpão para guardar o trator onde também estão os silos
para armazenagem do milho que a associação recebe como forma de
pagamento pelo uso do trator. O grupo responsável pela administração do trator
recebe o milho, faz a armazenagem e realiza a negociação e venda. Os recursos
obtidos com a venda do milho, também são destinados para a conta da
associação. Parte do milho não é colocado à venda para que sempre haja
estoque para períodos de estiagem em que os sócios não tenham êxito na
colheita de suas plantações, esse milho é então emprestado aos sócios e só é
devolvido em período de boa colheita.
Outra grande dificuldade na comunidade de Mocotó era o acesso à água,
principalmente para as mulheres, que eram as responsáveis pela captação da
água para uso doméstico e que para isso tinham que percorrer longas distâncias.
A fala de Rosa retrata a realidade vivenciada pelas mulheres da comunidade:
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Aí nós sentimos a necessidade de água, porque aqui não tinha.
Porque a água tinha que tirar era de um buraco bem pequeninho
pra depois a pessoa subir com 18 litros de água na moringa pra
botar na cabeça, pra trazer água todo dia minha gente pra botar
nos potes pra beber, era um sofrimento. (Rosa - fragmento de
entrevista concedida no dia 09 de agosto de 2014)

O projeto para abastecimento de água da comunidade foi financiado com
recursos do projeto São José e sua execução acompanhada pela
Superintendência de Obras Hidráulicas (SOHIDRA). Assim como os demais
recursos obtidos pelo projeto São José, o projeto para abastecimento de água
também foi a fundo perdido, porém dessa vez a comunidade teve que arcar com
10% do valor total do investimento, para tanto os membros da comunidade se
responsabilizaram pelas escavações para instalação dos canos de água. As
famílias da comunidade se articularam em mutirão para realizar as escavações.
No final de 2004 foi assinado o convênio para o início das obras e em 2005 toda
a instalação estava concluída e atendendo aos moradores da comunidade. A
água para o abastecimento das residências vem de um poço, é levada até uma
caixa d’água por meio de uma bomba para ser tratada e depois distribuída para
as casas da comunidade. Essa água é utilizada apenas para consumo humano.
A água para a criação dos animais e irrigação é proveniente de uma barragem.
A barragem Mocotó foi construída em 2009 por meio de uma parceria entre o
DNOCS e a prefeitura municipal de Várzea Alegre (Figura 16).
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Foto 2: Caixa d’água

Foto 1: Poço

Foto 3: Barragem
Figura 16 – Sistema de abastecimento de água da comunidade de Mocotó, Várzea
Alegre/Ceará, 12 de outubro de 2014.
Fotos: Milanya Ribeiro da Silva.
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No quadro a seguir (Quadro 3) estão detalhados os principais projetos
recebidos na comunidade de Mocotó.

Quadro 3 – Projetos recebidos na comunidade de Mocotó
Projetos Recebidos na Comunidade do Sítio Mocotó
Valor

Ano

Fonte de Financiamento

Fábrica de Redes

Cz$ 334.883,34

1988

Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Agrícola
(Projeto FADA)

Eletrificação

R$ 32.126,43

1998

Programa de Combate à
Pobreza Rural
(Projeto São José)

Trator

R$ 47.670,00

1999

Programa de Combate à
Pobreza Rural
(Projeto São José)

Abastecimento de Água

R$ 79.168,94

2005

Programa de Combate à
Pobreza Rural
(Projeto São José)

R$ 49.233,66

2007

Programa de Combate à
Pobreza Rural
(Projeto São José)

Ampliação e Reforma
do Prédio da Fábrica de
Redes

Fonte: Elaborado pela autora a partir da pesquisa de campo

Desde 2012 o Semiárido vem passando por sucessivos períodos de
estiagem, contudo, quando comparado a períodos de seca vividos em anos
anteriores, essa situação vem sendo percebida de forma diferente pelos
moradores da comunidade de Mocotó devido, principalmente, a melhores
condições de acesso à água e também a outras políticas e programas que
permitiram condições dignas de vida. O contraste entre a realidade vivida pelos
moradores

da

comunidade

de

Mocotó

em

relação

às

comunidades

circunvizinhas é destacado nas falas de Ilaneide, que trabalha como agente de
saúde, e Rosa:
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Tiveram comunidades que sofreram muito por causa da seca.
Tem as que sofreram mais porque a falta de água lá foi maior.
Aqui graças a Deus a gente não sofreu por falda de água porque
temos um cacimbão muito bom que abastece toda a
comunidade. (Ilaneide - fragmento de entrevista concedida no
dia 29 de setembro de 2014)
Todas as comunidades andavam brigando por água agora na
seca. Era briga grande por uma lata d’água. Teve comunidade
que tiveram famílias brigando por causa de água. Só tinha uma
cisterna pra 3, 4, 5 famílias. Quando botavam água vinha um e
tapava e não deixava os outros tirar e aí ficavam brigando. Então
na nossa comunidade não aconteceu isso porque nós temos
água, graças a Deus. Mesmo na seca as frutinhas ainda tem,
mesmo em um ano de seca. No ano passado nós achava uma
manguinha pra fazer um suco, tirava uma goiabinha, tirava uma
coisa. [...] Ninguém passou fome, ninguém passa fome. (Rosa fragmento de entrevista concedida no dia 09 de agosto de 2014)

A infraestrutura básica da comunidade e da fábrica de redes atualmente
são mantidas por quatro fontes de receitas: porcentagem sobre as vendas das
redes, mensalidade dos associados, tarifa cobrada pela distribuição da água e a
venda do milho que é entregue pelas famílias para a utilização do trator (a cada
15 sacos de milho colhidos os agricultores entregam um saco para a
associação).
Todas a instalações da comunidade recebem a devida manutenção e
estão atendendo às necessidades dos moradores, a única exceção é a Casa
Digital. O Casa Digital do Campo é um projeto do Governo do Estado por meio
da Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA) em parceria com o Ministério
do Desenvolvimento Agrário (MDA) e Ministério das Comunicações com
recursos advindos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP).
Executado pelo Instituto Agropolos e coordenado pela Coordenadoria de
Desenvolvimento Territorial e Combate à Pobreza Rural (CODET), o projeto visa
levar educação e inclusão digital para moradores da zona rural através da
instalação de computadores com acesso à internet nas comunidades rurais e
capacitação de multiplicadores comunitários para prestar auxílio na utilização
dos equipamentos e suas ferramentas.
A Casa Digital da comunidade de Mocotó foi instalada no prédio da escola
da comunidade que já não estava mais em funcionamento. O prédio foi
reformado em uma parceria entre a associação comunitária e a prefeitura
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municipal e recebeu a Casa Digital em 2013. A Casa Digital está sem
funcionamento devido a problemas com a antena de internet e até o momento a
associação não conseguiu contatar os órgãos gestores. Além de servir como
uma importante ferramenta na educação das crianças e adolescentes da
comunidade, a Casa Digital também poderá ser um instrumento para a
comercialização das redes artesanais, que atualmente se restringe a feiras e
eventos.
Alguns membros da Associação Comunitária de Mocotó fazem parte de
um grupo solidário que acessa o crédito do Crediamigo Comunidade-Crescer9
para realizar investimentos na produção artesanal (Figura 17), na agricultura ou
na criação de animais de pequeno porte.

Figura 17 – Aldenira com a máquina para bordar que comprou com o crédito do Crediamigo,
Várzea Alegre/Ceará, 29 de setembro de 2014.
Foto: Milanya Ribeiro da Silva.

9

O Crediamigo é o programa de microcrédito produtivo orientado do Banco do Nordeste. O Crediamigo
Comunidade-Crescer é uma linha de crédito voltada para grupos de até 30 pessoas que queiram investir
em capital de giro produtivo, aquisição de pequenas ferramentas e melhoria da infraestrutura do local do
empreendimento ou residência.
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O acesso ao crédito aliado com as capacitações que são promovidas pela
associação em parceria com outras instituições têm sido fundamentais para o
fortalecimento de atividades de geração de renda. Os depoimentos de Adosina
e Rosa enfatizam a importância do acesso ao crédito e às capacitações para que
as pessoas da comunidade ampliem, ou mesmo iniciem atividades produtivas:
Eu não tinha nenhuma experiência em técnica de vendas, em
administração de empresas. Eu era leiga nesse assunto. E a
gente fez logo o curso de empreendedorismo, aí fizemos o
empréstimo, como se fosse uns 600 reais na época, dividido em
10 parcelas, e eu comprei matéria-prima para seis redes e
comecei administrando, com cuidado, com medo. Quando eu fiz
o curso já foi abrindo aquela luz, eu já fui tendo mais uma visão
de vendas, administração de negócio. (Adosina - fragmento de
entrevista concedida no dia 10 de setembro de 2014)
Teve um homem aqui na comunidade que fez um curso de fruta
aqui dentro da associação, hoje ela tá com um comércio de fruta.
[...] Ele já tá vendendo fruta para três cidades e para a merenda
escolar. Lá no terreno dele tinha uns 10 pés de manga, quando
ele via aquelas manga se estruindo, doía no coração dele. Hoje
ele aproveita a manga e outras frutas e faz a poupa de fruta com
um motorzinho pequenininho que ele tem. Aí fez o projeto do
banco pra ajudar a comprar uma caminhonete pra entregar as
poupas de fruta. Eu sei é que ele não está dando conta de
entregar tanto pedido de poupa de fruta. (Rosa - fragmento de
entrevista concedida no dia 09 de agosto de 2014)

Todas as decisões para a captação de recursos ou qualquer decisão
referente à associação ou à fábrica de redes é discutida em assembleia geral,
bem como a prestação de contas dos gastos dos projetos executados. Um fato
que merece destaque é a importância dada à cooperação e ao afeto durante as
reuniões da diretoria da associação e nas assembleias. Mesmo diante de todas
as discussões e decisões referentes às atividades desenvolvidas na
comunidade, é comum que algum membro participante da reunião faça a leitura
de textos e reflexões sobre amizade, união e solidariedade. A cooperação
também está presente nas atividades cotidianas e que extrapolam as ações do
grupo de produção de redes e da associação, a exemplo da limpeza dos
arredores do açude e da capela. Palavras como felicidade e amor foram
destacadas pelas mulheres quando indagadas durante as entrevistas como elas
se sentiam dentro do grupo de produção de redes e da associação:
Eu me sinto feliz. As meninas são boas demais pra mim, eu
também sou boa pra elas. Eu acho bom quando estamos aqui,
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temos um bom relacionamento. (Raimunda - fragmento de
entrevista concedida no dia 29 de setembro de 2014)
Eu defendo a associação como eu defendo meus filhos, eu acho
que a associação é uma coisa que vem de dentro de mim, um
amor mesmo e eu vejo o quanto ela é importante, o quanto ela
é importante aqui na comunidade, o quanto ela melhorou a
qualidade de vida das pessoas. [...] Eu me orgulho em dizer que
faço parte da associação comunitária de mocotó, sempre que
fala mocotó digo logo que faço parte da associação. Eu me sinto
muito bem dentro do grupo e eu acredito que todos os que fazem
parte do grupo se sinta bem como eu. (Adosina - fragmento de
entrevista concedida no dia 10 de setembro de 2014)

Segundo Boff (2012) a riqueza econômica só deve ser reconhecida como
boa se estiver entrelaçada com uma riqueza humana, e essa riqueza humana só
se dá com relações respeitosas, cooperação, convivência pacífica e valorização
das dimensões do coração. Por essa razão, compreendemos que todo o
desenvolvimento ocorrido na comunidade durante esses últimos 30 anos são
importantes e fundamentais, porém a manutenção das relações de afeto, amor
e respeito são o que tornam essas conquistas realmente valiosas, caso contrário
tudo seria em vão ou mesmo perderia grande parte do seu significado.
Reconhecemos também que o trabalho feminino tem importância significativa
para a manutenção dos laços de solidariedade e afeto que contribuem para a
agregação dos moradores da comunidade em torno de objetivos comuns e da
melhoria do lugar onde vivem.
A experiência da comunidade de Mocotó se destaca não apenas pelos
benefícios que conseguiu gerar para os moradores que ali residem, mas também
pelos efeitos que conseguiu produzir nas comunidades vizinhas e na sede
urbana municipal. O trabalho artesanal das mulheres da comunidade de Mocotó
influenciou grandemente o surgimento do APL de redes de Várzea Alegre, hoje
o segundo maior do estado do Ceará. O APL de redes de dormir de Várzea
Alegre é formado por duas associações, a Associação Comunitária de Mocotó e
a Associação Comunitária dos Fabricantes de Redes de Dormir e Bordados
(Associação Redes da Várzea), essa última localizada na sede urbana do
município de Várzea Alegre, e por artesãos informais. A produção artesanal de
redes de dormir de Várzea Alegre “consiste num processo de produção
fragmentado, com diversas etapas distintas e predominantemente feminino”
(FARIA, 2012, p. 9). A Associação Comunitária de Mocotó foi a primeira
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associação comunitária do município de Várzea Alegre e tornou-se um grande
incentivo para que outras comunidades rurais, bairros da sede urbana e setores
produtivos do município formassem associações. Atualmente Várzea Alegre
possui 65 associações reunidas na FAMUVA.
As famílias de Mocotó perceberam, à medida que seus objetivos foram
sendo alcançados, que a cooperação poderia transformar a realidade em que
viviam, perceberam que havia a possibilidade de ter uma vida digna no
Semiárido. A articulação com órgãos do governo e outros membros de fora da
comunidade permitiu a consolidação das ações idealizadas pela comunidade,
porém eles reconhecem que essas são conquistas da comunidade e não favores
de pessoas ou políticos, como fala Rosa:
Foi aqui onde eu me tornei realmente gente, aqui onde eu me
eduquei, foi aqui onde eu aprendi. Com as dificuldades daqui
que eu consigo hoje olhar, não tem mais ninguém analfabeto,
ninguém pobre. [...] Toda a comunidade tem alimento suficiente,
eu sei que as coisas não são fáceis pra quem mora na zona rural,
mas hoje nós já tem o ônibus que pega as criança na porta para
levar para a cidade para estudar. Hoje nós temos ensino, somos
alfabetizadas. Nós tem nossas casas, nós tem água de
qualidade, nós tem vida digna né? Tudo foi fruto do trabalho do
artesanato e da organização, quem puxou tudo isso foi a fábrica
de redes. Nós temos a associação, nós temos capela, que é a
igreja, equipada com som, que foi construída pela comunidade.
Não foi prefeito nem vereador que conseguiu tudo isso não, foi
a comunidade que lutou. [...] O que eu fico feliz é que cada um
hoje não vai sofrer mais o que nós já sofremos aqui (Rosa fragmento de entrevista concedida no dia 09 de agosto de 2014)

As mulheres artesãs reconhecem as grandes mudanças ocorridas na
comunidade e na atividade produtiva realizada por elas, porém identificam ainda
grandes desafios. Ao serem indagadas sobre os sonhos para o futuro, elas
sempre entrelaçam seus desejos pessoais com as expectativas para o futuro da
comunidade e para as próximas gerações, pois consideram que a maioria de
seus desejos pessoais já foram realizados, como a construção de moradias
dignas.
A ampliação do volume de vendas é atualmente a principal dificuldade
enfrentada por elas, pois a maior comercialização é feita por meio de feiras. Hoje
o intuito é abrir uma loja no centro da cidade de Várzea Alegre de forma a facilitar
o acesso aos clientes. A exportação também se apresenta como um grande
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desafio para elas, pois, apesar de já terem realizado algumas exportações para
países da Europa, elas foram realizadas por intermediários. As artesãs ainda
encontram muitas barreiras burocráticas e não possuem apoio técnico para
realizarem a comercialização de produtos para o mercado externo de forma
autônoma.
À medida que algumas necessidades vão sendo atendidas outras vão
surgindo, como é possível identificar na fala de Eurenice.
Aqui já tem tudo, tem a energia, tem a água, tem a escola em
Várzea Alegre que o carro vem buscar e vem deixar. O que a
gente precisava era disso para os nossos filhos estudar e os
netos. Mas a gente quer assim uma faculdade aqui mais perto
para os filhos. Uma faculdade mais próxima para estudar e
melhorar cada vez mais. (Eurenice - fragmento de entrevista
concedida no dia 29 de setembro de 2014)

Antes a alfabetização era algo distante da realidade da comunidade, hoje
todos são alfabetizados e as crianças e adolescentes frequentam escolas
regulares, por essa razão vislumbram a conclusão de um curso superior. Essa é
uma condição ainda inimaginável para muitas comunidades rurais do Semiárido,
porém, diante de todas as conquistas já alcançadas, figura como um desejo dos
moradores da comunidade que anseiam por ver novas possibilidades para seus
jovens. Ter a oportunidade de fazer um curso superior na cidade em que residem
traz a esperança para os moradores da comunidade de não mais verem os
jovens indo para outras cidades em busca de dar continuidade aos estudos, ou
mesmo desistindo desse sonho por não terem condições de realizar esse
deslocamento.
Quando da criação do grupo de artesanato na comunidade de Mocotó,
em 1988, ainda não havia uma ampla discussão sobre os princípios que norteiam
a economia criativa, nem tampouco sobre como ela poderia contribuir para o
desenvolvimento. Porém, o intuito com a criação do grupo sempre foi o de gerar
alternativa de emprego para os moradores da comunidade por meio da
valorização das tradições locais, princípio fundamental da economia criativa. No
entanto, a força e o protagonismo das mulheres que participam da atividade
artesanal fez com que os benefícios gerados na comunidade de Mocotó fossem
além da geração de emprego e renda. O agrupamento para a produção de redes
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de dormir acarretou transformações nas condições de vida de todos os que
residem na comunidade.
O artesanato produzido pelo grupo de mulheres mistura as técnicas
tradicionais, que foram repassadas de geração em geração pelas famílias da
comunidade de Mocotó, ao mesmo tempo em que agrega técnicas
contemporâneas. Essas técnicas foram sendo introduzidas a medida que o
grupo

de artesanato foi participando

de capacitações

e cursos

de

aperfeiçoamento e trocando experiências com outros grupos de artesanato em
feiras e eventos.
Na história do grupo de artesanato as intervenções externas sempre
estiveram presentes, mesmo antes da sua formalização. A própria criação do
grupo evangelístico de jovens recebeu apoio da ação pastoral católica.
Posteriormente, instituições como a CEAG, o SEBRAE e a Ematerce se
tornaram fundamentais para a consolidação do grupo. À medida que o grupo foi
se estruturando, mais parcerias foram sendo estabelecidas entre a comunidade
e outros setores da sociedade. A articulação com instituições parceiras,
intermediada pelo trabalho artesanal,

também viabilizou a vinda

de

investimentos para infraestrutura e compra de equipamentos tanto para a
produção de redes de dormir quanto para a comunidade de forma geral.
Muitas dessas parcerias são estabelecidas por iniciativa das próprias
mulheres artesãs que observam quais as necessidades do grupo de produção
artesanal e da comunidade e buscam alternativas para soluciona-las. O
fortalecimento e o reconhecimento do trabalho que é realizado na comunidade
de Mocotó, por sua vez, também atrai novos projetos, gerando um processo de
construção de uma rede de parcerias. Até o momento as intervenções externas
não ocasionaram perda da autonomia das mulheres artesãs e dos moradores da
comunidade, pois nas reuniões e assembleias as propostas são debatidas até
que se chegue à melhor maneira de implantar determinado projeto.
Não é possível atribuir à atividade artesanal todos os resultados positivos
percebidos na comunidade de Mocotó. Porém, foi nesse espaço de encontro e
de resgate da tradição local de produzir redes de dormir que as mulheres da
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comunidade puderam fortalecer seus vínculos com a comunidade e assumirem
cotidianamente suas posições de protagonistas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa dissertação consistiu no estudo de um caso sobre o protagonismo
feminino no Semiárido. A atuação das mulheres na atividade artesanal e as
transformações ocorridas na comunidade rural de Mocotó, município de Várzea
Alegre, interior do Ceará, Nordeste do Brasil, foram o foco desse trabalho. A
investigação buscou encontrar os fatores que contribuíram para o êxito da
organização dessa comunidade, analisar o protagonismo das mulheres na
gestão da associação e da fábrica de redes e no desenvolvimento da
comunidade, identificar as mudanças na condição de vida das artesãs e na
comunidade decorrentes da atividade criativa de geração de renda e analisar
como os benefícios propostos pela economia criativa se efetivam na prática
cotidiana.
No início da pesquisa, o intuito era compreender um pouco mais o
conceito de economia criativa e os seus princípios. Porém, no decorrer da
investigação, a história da comunidade foi se impondo à ideia inicial e a pesquisa
teve de ser ampliada. O protagonismo das mulheres da comunidade de Mocotó
se evidenciou e tornou-se o ponto central do estudo. À medida que fui avançando
na pesquisa, ficou evidente que a articulação das mulheres da comunidade,
quando esta enfrentava uma realidade de intensa pobreza e descaso por parte
do poder público, foi o que possibilitou o acesso da comunidade a políticas
públicas que trouxeram melhorias para a vida de todos os moradores de Mocotó.
A atividade artesanal se configurou como um ponto de partida para fortalecer
essa articulação, mas em si não foi fator determinante para que isso ocorresse.
A partir dos dados coletados e analisados de acordo com o referencial
teórico foi possível elaborar as considerações que serão apresentadas a seguir.
Como fatores que contribuíram para o êxito da organização da comunidade de
Mocotó, devem ser destacados: a realização de atividades baseadas na
cooperação, percebida principalmente nas práticas de mutirões; a solidariedade,
pois as discussões e decisões sobre a implantação de novos projetos na
comunidade estão pautadas na perspectiva do bem comum e do interesse
coletivo; e o afeto, presente nas relações informais, mas também incentivado
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nos encontros formais (reuniões e assembleias). Esses princípios, juntamente
com o esforço desempenhado pelas mulheres da comunidade e o apoio de
instituições parceiras, tornaram-se fundamentais para que a comunidade de
Mocotó avançasse na conquista dos seus objetivos. A atuação das mulheres à
frente da gestão do grupo de artesanato e da associação, por sua vez, contribui
para que esses princípios venham sendo fortalecidos na relação comunitária.
A posição ativa das mulheres na busca de soluções para os problemas da
comunidade demonstram uma postura protagonista desenvolvida principalmente
nos encontros para a realização da atividade artesanal. A criação da associação
se configura como um resultado dessa ação feminina, mas também representa
um espaço para o fortalecimento da autonomia dessas mulheres. Ocupando os
principais cargos de gestão dentro da comunidade de Mocotó, as mulheres
artesãs tornaram-se o elo principal entre os moradores da comunidade e o
contexto externo. Elas, além de articularem a organização e as atividades dentro
da comunidade, também participam de eventos e captam financiadores e
apoiadores para os projetos locais.
A participação na associação levaram as mulheres da comunidade de
Mocotó a saírem de uma atuação exclusiva no âmbito privado para o âmbito
público, ocupando papéis importantes no planejamento do desenvolvimento da
comunidade. A atividade produtiva também possibilitou às mulheres a conquista
da autonomia econômica. A renda própria, gerada a partir do trabalho artesanal
da produção de redes de dormir, dá a essas mulheres um maior poder de
decisão sobre a própria vida. Como a maioria das famílias da comunidade
realizam a atividade agrícola apenas para subsistência, em algumas residências
a produção de redes é a única fonte de renda da família, o que permite às
mulheres atuarem de forma ativa nas decisões sobre os gastos e ações
familiares.
As transformações ocorridas na comunidade de Mocotó (acesso a
eletrificação, água de qualidade, formas alternativas de renda, educação, saúde)
são o resultado do protagonismo das mulheres que ali residem e demonstram
como a participação delas é de fundamental importância para o alcance do
desenvolvimento sustentável. Sempre foi uma preocupação para as mulheres
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que todo o contexto da comunidade fosse modificado e não apenas as suas
condições particulares, revelando que o desenvolvimento pensado pelas
mulheres é um desenvolvimento que geralmente procura envolver e beneficiar a
todos, e não apenas alguns. A situação atual vivenciada pela comunidade de
Mocotó contraria a visão de que não é possível viver bem no Semiárido. A
experiência de Mocotó aponta para a possibilidade de ter uma vida digna nessa
região, sem que seja necessário auxílios externos sempre que surgem os
períodos de estiagem.
Apesar de não ter sido o foco principal, essa dissertação também buscou
observar as principais possibilidades e obstáculos encontrados pelas artesãs da
comunidade de Mocotó para a realização das atividades artesanais. O produto
artesanal das mulheres de Mocotó tem uma alta aceitação no mercado. A
qualidade e a beleza das redes de dormir feitas por elas se destacam e são o
resultado do esforço delas em aprender e aperfeiçoar as suas técnicas. A
participação em cursos e capacitações, apoiadas por instituições como o
SEBRAE, possibilitam às artesãs estarem sempre melhorando e inovando os
produtos. A comercialização, no entanto, ainda se configura como o principal
obstáculo enfrentado por elas, pois as artesãs não possuem nenhum ponto de
venda fixo. A maior parte das redes são vendidas em feiras de artesanato nos
diversos estados da região Nordeste e dependem do constante deslocamento
delas para apresentar os produtos e entregar as encomendas. Por meio da
pesquisa realizada foi possível identificar o potencial da economia criativa não
apenas para a geração de emprego e renda, mas também para a promoção do
desenvolvimento sustentável. As políticas públicas baseadas nos princípios que
a norteiam podem também se configurar como uma importante estratégia para
a inclusão das mulheres no processo de desenvolvimento.
A realidade da comunidade de Mocotó é compatível com a proposta do
desenvolvimento sustentável, pois nela é possível identificar suas dimensões. A
sustentabilidade sociocultural se apresenta na força das relações sociais e na
melhoria das condições de vida dos moradores. A manutenção dos costumes
locais, principalmente a tradição do artesanato, também aponta para essa
dimensão. Porém o número de jovens que saem da comunidade é alto. Isso se
deve a necessidade de se deslocarem para outras cidades para fazerem uma
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faculdade. Esse fato tem gerado um afastamento dos jovens das tradições de
produção artesanal.
A sustentabilidade econômica tem sido garantida pela produção de redes
de dormir e também pela diversificação da produção agropecuária. A venda das
redes é a principal fonte de renda na comunidade, mas o acesso à água, a
equipamentos agrícolas e ao crédito tem permitido que os agricultores melhorem
a produção, garantindo a segurança alimentar e possibilitando a venda do
excedente. A sustentabilidade ambiental pode ser identificada na ação coletiva
para manutenção da limpeza do açude e das estradas na comunidade. A
produção de redes também é realizada com a preocupação de que o refugo seja
aproveitado para a confecção de outros produtos e o lixo produzido tenha
destinação adequada. A sustentabilidade político-institucional é percebida na
articulação local para gerenciar o grupo de produção artesanal e a associação.
A comunidade mantém uma boa relação com instituições externas, o que
viabiliza o apoio aos projetos desenvolvidos.
Essa dissertação buscou contribuir para os estudos relacionados ao
protagonismo feminino no Semiárido. Destaco a importância de dar visibilidade
ao trabalho e à fala dessas mulheres como ponto de partida para refletirmos
sobre políticas públicas que possam ser efetivas. Apesar de uma experiência
não poder ser completamente replicada em outras localidades, mesmo que estas
possuam contextos semelhantes, elas podem ser reaplicadas ou mesmo servir
de referência para outras comunidades.
A experiência das mulheres na comunidade de Mocotó fornece
informações para refletirmos sobre o planejamento de políticas públicas para as
mulheres que vivem no meio rural, mais especificamente em regiões Semiáridas,
que, em sua maioria, não têm promovido o protagonismo das mulheres, ao
contrário, têm mantido a posição de subordinação. Pensar essas políticas são
fundamentais para a construção de um desenvolvimento sustentável que seja
justo e inclusivo.
A partir da pesquisa aqui realizada podem surgir outras investigações de
forma a aprofundar o conhecimento sobre essa temática. Uma delas pode ser a
ampliação da pesquisa, incluindo entrevistas com outros atores internos, além
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das artesãs, e com atores externos. Essa abordagem permitiria conhecer as
percepções de diferentes atores sobre a realidade da comunidade de Mocotó.
Outra possibilidade seria a realização de pesquisas em diferentes comunidades
que vêm conseguindo alcançar uma condição de vida digna no Semiárido,
mesmo enfrentando adversidades ambientais e políticas.
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APÊNDICES

APÊNDICE A – Roteiro para construção do mapa participativo da
comunidade

ROTEIRO PARA CONSTRUÇÃO DO MAPA PARTICIPATIVO DA
COMUNIDADE

Objetivo: Levantar informações sobre os elementos do uso do espaço, as
condições de vida e a estrutura social da comunidade, a fim de elaborar uma
concepção compartilhada acerca da atual situação social e utilização do espaço,
fazendo um paralelo entre as principais mudanças ocorridas e fomentando o
debate sobre novas necessidades e possibilidades.
Participantes: Mulheres Artesãs vinculadas à Associação da Comunidade de
Mocotó (Várzea Alegre, Ceará, Brasil).
Tempo: entre 1-2 horas
Materiais: Folha grande de papel, folhas de papel coloridas, lápis, pincéis, giz
de cera e fita adesiva.
Procedimentos:
1) Reunir o grupo que irá participar da construção do mapa;
2) Explicar os objetivos e os elementos do mapa;
3) Mediar a construção do mapa e, quando necessário, sugerir elementos
de referência (igreja, centro comunitário, estradas principais, açude).
4) Solicitar aos participantes que avaliem a atividade de construção do
mapa.
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APÊNDICE B – Termo de Autorização de uso de Depoimento e Imagem

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE DEPOIMENTO E IMAGEM

Eu __________________________________________, depois de conhecer e
entender os objetivos e os procedimentos metodológicos da pesquisa intitulada
“Tecendo Redes e Sonhos: um estudo sobre o protagonismo feminino no
Semiárido”, AUTORIZO, através do presente termo, a Sra. Milanya Ribeiro da
Silva, aluna do Mestrado em Desenvolvimento Regional Sustentável da
Universidade Federal do Cariri, a obter as fotografias que se façam necessárias
e a colher meu depoimento sem qualquer ônus financeiro.
Da mesma forma, autorizo o uso destes depoimentos e fotografias em eventos
e publicações científicas, em favor da pesquisadora acima especificada. Por
entender que não existem implicações negativas, permito a utilização do meu
nome para identificar os depoimentos por mim concedidos, desde que estas
informações sejam utilizadas para fins científicos e de estudos.
Ao utilizar tais fotografias e/ou depoimentos, a referida pesquisadora deverá
obedecer ao que está previsto nas Leis que resguardam os direitos das crianças
e adolescentes, dos idosos e das pessoas com deficiência (Estatuto da Criança
e do Adolescente – ECA, Lei N.° 8.069/90; Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/03;
Estatuto das Pessoas com Deficiência, Decreto N°3.298/99, alterado pelo
Decreto N° 5.296/04.)
Declaro também ter recebido esclarecimentos sobre a pesquisa, de como vai ser
feita, do direito que tenho de não participar ou desistir dela sem nenhum prejuízo
para mim e ainda de como os resultados serão utilizados.

Local,data

_________________________

_________________________

Entrevistadora

Entrevistada
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APÊNDICE C – Roteiro de entrevista semiestruturada

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA – MULHERES ARTESÃS

DATA______ NÚMERO_____DURAÇÃO______GRAVADO: ( ) sim ( ) não
Nome__________________________________________________________
Idade___________ Estado Civil _____________________________________
Tem filhos? ( ) sim ( ) não - Idade e Sexo __________________________
Exerce (ou já exerceu) alguma atividade de gestão na associação? Qual?
_______________________________________________________________

BLOCO TEMÁTICO I:
Trajetória Pessoal
Questões Norteadoras: Desde quando mora na comunidade? Desde quando faz
redes de dormir? Com quem aprendeu? Quando (Por que) decidiu ingressar no
grupo de produção de redes de dormir?

BLOCO TEMÁTICO II:
Situação Atual e Principais Mudanças
Questões Norteadoras: Como você realiza as atividades artesanais atualmente?
Como se sente desde que ingressou no grupo de produção de redes de dormir?
Quem cuida das tarefas domésticas? Quem cuida dos filhos? Tem (ou já teve)
algum tipo de conflito com o marido, pai ou filhos/as por participar do grupo de
produção de redes de dormir? Você percebe alguma mudança na sua vida e de
sua família após ingressar no grupo?

BLOCO TEMÁTICO III:
Projeções e desafios futuros
Questões Norteadoras: Quais são as suas perspectivas para o futuro? E para o
futuro do grupo de artesanato? E para a comunidade? Quais as principais
necessidades e desafios? Você gostaria de comentar alguma coisa a mais sobre
a sua experiência no grupo de produção de rede?
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APÊNDICE D – Relação das Entrevistadas

Maria Adosina Pinheiro Soares Batista (Adosina), 42 anos, casada, 3 filhos.
Integra o grupo de produção artesanal de redes de dormir há 21 anos.
Atualmente é a presidente da Associação Comunitária de Mocotó.
Aldenira Bezerra da Silva (Aldenira), 36 anos, casada, 1 filha e 2 filhos. Integra
o grupo de produção artesanal de redes de dormir há 3 anos.
Francisca Reinaldo de Oliveira (Ceilda), 51 anos, solteira. Participou da
criação do grupo de produção artesanal de redes de dormir e da fundação da
Associação Comunitária de Mocotó. Ocupou o cargo de presidente da
associação entre os anos de 2009 a 2013.
Francisca Reinaldo Sobrinha (Cinete), 45 anos, solteira. Participou da criação
do grupo de produção artesanal de redes de dormir e da fundação da Associação
Comunitária de Mocotó.
Francisca Eurenice de Oliveira Bezerra (Eurenice), 52 anos, casada, 3 filhos.
Participou da criação do grupo de produção artesanal de redes de dormir e da
fundação da Associação Comunitária de Mocotó.
Francisca Ilaneide de Lima (Ilaneide), 48 anos, casada, 1 filha e 1 filho. Integra
o grupo de produção artesanal de redes de dormir há 5 anos. Atualmente
também trabalha como agente comunitária de saúde.
Raimunda de Almeida Oliveira (Raimunda), 54 anos, casada, 1 filha e 1 filho.
Participou da criação do grupo de produção artesanal de redes de dormir e da
fundação da Associação Comunitária de Mocotó.
Vera Lúcia Lima Oliveira Pereira (Vera), 49 anos, casada, 2 filhas. Participou
da criação do grupo de produção artesanal de redes de dormir e da fundação da
Associação Comunitária de Mocotó. Trabalhou durante 10 anos como professora
na escola da comunidade e atualmente é professora no distrito de Calabaça.
Maria Veriziana Oliveira Lima Sousa (Veriziana), 48 anos, viúva, 1 filha.
Participou da criação do grupo de produção artesanal de redes de dormir e da
fundação da Associação Comunitária de Mocotó.
Maria Miguel de Oliveira (Rosa), 55 anos, solteira. Participou da criação do
grupo de produção artesanal de redes de dormir e da fundação da Associação
Comunitária de Mocotó. Ocupou o cargo de presidente da associação entre os
anos de 1989 a 1993 e de 2004 a 2008.
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ANEXOS
ANEXO A – A fábrica de redes das jovens de Mocotó (primeira reportagem
sobre a comunidade exposta na sede da associação comunitária)

Fonte: Arquivo da Associação Comunitária de Mocotó
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ANEXO B – Comunidade amplia fabricação de redes

Comunidade amplia fabricação de redes
09/11/2007

Uma prova de que a união faz a força. Famílias da comunidade de Mocotó ampliam
fábrica de redes de dormir

Várzea Alegre. Localizada na área rural desse município, a comunidade de Mocotó
é um exemplo de que o associativismo pode transformar a vida das pessoas. Com
trabalho, organização, credibilidade e espírito comunitário a Associação de Mocotó,
fundada há 18 anos, produz redes de dormir que são vendidas no Estado. A
atividade garante geração de emprego e renda para 43 famílias do lugar.
Recentemente, a Associação de Mocotó foi beneficiada com a reforma e ampliação
da Fábrica de Redes de Dormir São Pedro. A obra teve investimento de R$ 49 mil,
oriundos do Projeto São José, viabilizado pelo governo do Estado. Parte dos
recursos foram aplicados na aquisição de sete máquinas de costura tipo industrial e
matéria-prima para confecção de 100 unidades.
Salário mínimo
A produção média mensal da fábrica de redes é de 120 unidades. Isso garante uma
renda que varia entre um e dois salários mínimos para cada uma das 43 famílias
que participam diretamente do projeto produtivo comunitário.
A Associação Comunitária de Mocotó nasceu no fim dos anos de 1980, sob a
liderança das irmãs, portadoras de deficiência física, Francisca Miguel de Oliveira
(Rosinha) e Francisca Reinaldo de Oliveira (Ceilda). A comunidade, em 18 anos de
existência da Associação, se transformou e cresceu.
As novas instalações da unidade foram inauguradas pelo governador Cid Gomes,
por ocasião da visita do projeto “Governo do Estado em Minha Cidade”. Gomes fez
referência ao novo modelo de gestão do Projeto São José que prioriza as ações
produtivas e incentiva as comunidades a procurarem alternativas de renda.
O prefeito de Várzea Alegre, José Hélder, falou sobre a importância do
associativismo para o crescimento das comunidades rurais e destacou o exemplo do
projeto produtivo de Mocotó. A presidente da Associação, Ceilda Oliveira,
agradeceu o apoio do governo e destacou que os frutos obtidos pelos moradores
são resultados de esforço e dedicação na conquista de um mercado competitivo,
mas com oferta de produto de qualidade.
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Inicialmente, o caminho escolhido pela associação foi fortalecer a economia da
comunidade que não tinha fornecimento de água e energia elétrica. Naquela época,
quando o movimento associativista ganhou força no Ceará, muitos grupos
priorizaram os projetos de infra-estrutura, deixando em segundo plano, a geração de
renda para as famílias.
A comunidade de Mocotó, em 1988, recebeu, da então Secretaria de Planejamento
do Estado, recursos para a implantação de uma fábrica de redes de dormir e
máquinas manuais. Em pouco tempo, o produto ganhou mercado regional, como
novos consumidores.
Implemento agrícola
Já organizada e com experiência de gerenciamento de projetos, em 1998 foi
contemplada com a eletrificação da comunidade, mas os agricultores também não
ficaram fora das conquistas da Associação. Em 2000, o governo liberou recursos do
Projeto São José, para aquisição de um trator com implementos agrícolas.
Fortalecida e não havendo êxodo rural, a comunidade entrou com o projeto de
abastecimento de água, que foi liberado em 2004. “Hoje temos infra-estrutura,
trabalho e renda”, observou Ceilda Oliveira. “Esperamos continuar crescendo”,
afirma, confiante na potencialidade da comunidade.

Fonte: Jornal Diário do Nordeste. Caderno Regional. 09/11/2007. Disponível em:
http://diariodonordeste.globo.com/m/materia.asp?codigo=468928. Acesso em:
04/08/13.

119

ANEXO C – Mãos que fazem história: pequenas notáveis

MÃOS QUE FAZEM HISTÓRIA

Pequenas notáveis
20.06.2010

Na parte física, elas têm um déficit.
Em compensação, ganharam
atributos e qualidades raras em
relação aos seres humanos ditos
"normais". As irmãs Rosinha, Ceilda
e Cileide, nascidas no Sítio Mocotó,
a 12 quilômetros de Várzea Alegre,
na região Centro Sul, são exemplos
de superação, persistência e
sabedoria.

Rosinha, Ceilda e Cileide, na frente da casa da
família, no Sítio Mocotó, em Várzea Alegre. Ao
lado, miniaturas de redes vendidas por R$ 20,00
PATRÌCIA ARAUJO

De uma infância pobre, órfãs de mãe
e excluídas da sociedade, elas têm
visão empreendedora. Portadoras de
atrofia nos membros superiores e
inferiores, encontraram no
artesanato uma forma de gerar
renda não só para a família, mas aos
moradores locais, por meio da
Associação Comunitária de Mocotó.
Produzem redes de dormir, tipo sol a
sol, com enorme variedade de cores.
Cerca de 90% do feitio é artesanal.
Além de toda a montagem das
peças, as varandas em crochê,
assim como os artigos bordados à
máquina, se destacam.
Maria Miguel de Oliveira, ou
simplesmente Rosinha, 51 anos, é a
mais velha do trio. Desinibida e bem
esclarecida, quase não dá chance
para as irmãs falarem. De tão
expressiva, participou de vários
eventos para contar a experiência de
superação e geração de renda. Um
deles ocorreu no México, em 2007.
Lá, foi a única artesã, com
necessidades especiais,
representando o Brasil.
Rosinha ganhou a etapa cearense
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do Prêmio Mulher Empreendedora
de 2006, iniciativa do Sebrae, na
categoria Associativismo, e foi a
terceira colocada nacional.

Varandas de crochê, de tamanhos generosos,
são destaques no trabalho feito à mão por
mulheres da Associação Comunitária de Mocotó
PATRÍCIA ARAUJO

O reconhecimento não é por acaso.
Sua luta começou cedo e, com o
crochê, conseguia pagar o pau-dearara para chegar à escola. "Eu era
a mais velha e sofri para ajudar a
criar meus nove irmãos. Não tinha
quem nos desse comida. Esse
sofrimento foi uma escola e me
levou a buscar outros objetivos",
recorda. Ela concluiu o Ensino Médio
e o minicurso de Teologia pela
Diocese do Crato.
Professora
Sempre teve engajamento nas
questões da cidadania, do respeito e
da educação popular. Como
professora, precisava andar a pé
dois quilômetros. De tanto
sobrecarregar o joelho, acabou
desenvolvendo uma bursite, a qual
teve de ser operada há 17 anos.
Sua locomoção depende do auxílio
de muleta e uma espécie de bota
para encaixar no joelho. Mesmo
assim, não para um só minuto.
"Aquilo que Deus tirou nas pernas,
colocou na minha cabeça", justifica.
Enquanto atuou como agente de
saúde, sofria ao constatar as
mazelas sociais. Certo dia, numa
das visitas de rotina, deparou-se
com cena inesquecível: uma criança
numa situação de pobreza fora do
comum. "Ela tinha dois anos e sete
meses, mas só pesava sete quilos,
enquanto o normal seria de 15 a 20
quilos", explica.
Para completar, a mãe e a avó da
menina também estavam doentes,
em fase terminal. Diante do cenário,
Rosinha não teve dúvidas e levou a
garotinha consigo. No começo, as
irmãs Ceilda e Cileide não aceitaram
muito a ideia, contudo acabaram se
dedicando com todo amor à nova
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integrante da família. Idanete
cresceu saudável. Está com 18
anos, cursa o Ensino Médio, e faz
companhia às "mães postiças".
No comando da própria vida
No Natal de 1993, Ceilda e Cileide
ganharam de um irmão dinheiro para
a aquisição de duas cadeiras de
rodas. Embora necessitem do
equipamento quando saem de casa,
optaram por comprar apenas uma.
Com o resto do valor, investiram em
matéria-prima para varandas e
redes. Atitudes como essa revelam o
espírito empreendedor das irmãs de
Várzea Alegre.
Apesar de Rosinha ser a porta-voz,
Ceilda e Cileide têm também
participação importante na história
de sucesso da Associação
Comunitária de Mocotó.

Ceilda dedica-se à varanda de crochê e Cileide faz
de tudo um pouco, a exemplo dos punhos

Francisca Miguel Sobrinha, a
Cileide, 46 anos, iniciou no crochê
aos oito: "Quando minha madrasta
saía de casa, eu roubava as linhas e
a agulha dela e começava a
aprender
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sozinha". Ao descobrir a travessura, Elza, a madrasta, ao invés de castigá-la, a
ajudou a fazer varandas. Primeiro, Cileide criou um jogo para rede em miniatura.
Depois, para uma peça grande: "Era encomenda de um tio. Ele me pagou e isso foi
um incentivo. Então, ensinei às minhas irmãs e a várias mulheres da comunidade".
É dela a maior parte dos desenhos das varandas produzidas pela Associação,
inclusive os encomendados com o nome personalizado do cliente. Ela também se
dedica ao crochê e auxilia na montagem das redes. Nas miniaturas, executa todas
as etapas do processo.
Administração
Ainda hoje, Francisca Reinaldo de Oliveira, Ceilda, 47 anos, elabora varandas de
crochê, ofício aprendido aos 12. Além disso, ocupa-se na área administrativa da
Associação, da qual é presidente pelo quarto mandato. Ela só conseguiu cursar até
a 5ª série, porém se garante nas contas. "Sinto-me realizada, viajo para feiras.
Gosto de vender, de ver o resultado do nosso esforço". Só lamenta ser proibida pelo
médico de dormir de rede. Segundo Ceilda, é prazeroso olhar para trás e ver o que
conseguiram: "Nós não temos preguiça nem vergonha. Encontramos uma forma de
gerenciar emprego na comunidade".
Aposentadas com salário mínimo, cada uma, as irmãs citam entre as conquistas
alcançadas, por meio do artesanato, a casa própria no Centro de Várzea Alegre e o
carro, comprado no ano passado.
"Meu pai ajudou na casa com 70% do valor, mas, para o Fiat Uno adaptado,
juntamos dinheiro durante sete anos. Agora, tirei a carteira e estou dirigindo pelas
ruas de Várzea Alegre. Nem o instrutor da autoescola acreditava que eu ia
conseguir", comemora Ceilda.
FRAGMENTOS
Projeto em mutirão
A história das irmãs Rosinha, Ceilda e Cileide começou no início da década de 80,
junto a outras nove jovens do Sítio Mocotó que se reuniam na pista para fazer
varandas de crochê. Passando pelo local, um grupo da Ematerce e do Ceag (hoje
Sebrae-CE) viu a cena. Por meio do Governo Estadual, a Ematerce financiou o
material para a construção de um galpão, cujo terreno foi doado pelo pai delas,
Simplício, já falecido. Os encontros aconteciam sob uma mangueira, até o prédio ser
erguido em mutirão. A Associação Comunitária de Mocotó foi registrada em maio de
1989 e tem 33 pessoas confeccionando redes de dormir sol a sol. Com a
organização, surgiram outros projetos, a exemplo do São José, viabilizando água
potável e energia. Atualmente, 45 famílias estão ligadas, direta ou indiretamente, à
produção.
Fonte: Jornal Diário do Nordeste. Caderno Eva. 20/06/2010. Disponível em:
http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=801532. Acesso em:
04/08/13
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ANEXO D – Redes da Várzea: artesãs querem mais capacitação

´REDES DA VÁRZEA´

Artesãs querem mais capacitação
09.10.2013

As parcerias com outras instituições visam ampliar a produção e as vendas das
redes em Várzea Alegre
Várzea Alegre. A Associação Comunitária dos Fabricantes de Redes de Dormir e
Bordados da cidade procura firmar parcerias com o Sebrae e a Secretaria de
Assistência Social do município para realizar cursos de gestão e de técnica de
bordados. O esforço é para ampliar a produção e as vendas do artesanato local.
As redes do município destacam-se
pelas cores e estilos FOTO: HONÓRIO
BARBOSA
O município dispõe de um arranjo
produtivo de fabricação artesanal de
redes de dormir que é destaque em
várias regiões do Brasil. Recentemente,
a artesã Rosinha Miguel, da unidade
familiar de produção de redes do sítio
Mocotó, representou o artesanato local,
em evento das Nações Unidas, em
Nova Iorque.
As redes produzidas em Várzea Alegre destacam-se pela variedade de cores e estilos.
A matéria-prima utilizada também obedece aos padrões de qualidade observados nos
mercados mais exigentes, no Brasil e no exterior. São produtos de qualidade e há
demanda no setor.
Entraves
Problemas de gestão, entretanto, podem afetar o andamento dos negócios associativos.
Recentemente, o prefeito de Várzea Alegre, Vanderlei Freire (PSD), participou de uma
reunião com os membros da Associação Comunitária dos Fabricantes de Redes de
Dormir e Bordados (Redes da Várzea) e com representantes da Federação das
Associações do Município de Várzea Alegre (Famuva).
Durante o encontro, foram discutidas estratégias para que as artesãs voltem a produzir
e vender mais. A Prefeitura já vem ajudando a instituição Redes da Várzea desde a sua
fundação, com a concessão de prédio, pagamento de água, energia, internet e
assistência técnica. A unidade funciona em espaço cedido pelo município no Terminal
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Rodoviário da cidade.
O gestor municipal comprometeu-se em apoiar a associação, procurando apoio no
Banco do Nordeste para um projeto de financiamento para capital de giro e compra de
matéria-prima. "Dessa forma, esperamos manter a entidade na ativa, garantindo o
trabalho dos artesãos das redes de dormir, gerando emprego e renda no município", diz.
Até 2011 houve um crescimento do setor a partir da melhoria dos produtos e de uma
maior divulgação. No período, as vendas cresceram no Nordeste e em outros Estados
das regiões Sul e Sudeste e havia a expectativa de exportar a produção local.
Em 2008, a associação teve o seu projeto selecionado no primeiro edital do Fundo
Estadual de Combate à Pobreza/ Projetos Produtivos (Fecop). O objetivo foi estruturar a
unidade produtiva a partir da aquisição de máquinas e equipamentos, capacitações dos
artesãos, pesquisa de mercado, design de produtos, plano de marketing e, também,
material promocional.
Em 2010, a associação ultrapassou em 60% o volume de vendas referentes a 2007 e
2008. As redes de Várzea Alegre conquistaram a preferência dos consumidores e
tornaram-se referência nacional pela boa qualidade.
"Há espaço para o bom artesanato que segue a tendência de mercado", observa
Francisco Evanildo Souza Silva, representante da Famuva. "O mercado é competitivo,
mas pode ser vencido com qualidade e modelos atrativos das peças", completa.
Nos primeiros seis anos, as artesãs trabalharam em ritmo intenso para produção das
redes. As parcerias com instituições públicas e privadas visavam ao aumento da
produção e das vendas das redes de dormir.
Em 2009, quando a associação foi beneficiada com recursos do Fecop, o ex-prefeito de
Várzeza Alegre, Zé Hélder, observou que não bastava apenas o repasse de verbas, pois
sem gerenciamento e planejamento o projeto poderia não dar certo. "Os grupos de
produção associativa precisam conhecer suas necessidades, deficiências e dificuldades,
para terem condições de planejar seu futuro", destaca.
Inicialmente, a Associação Comunitária dos Fabricantes das Redes de Dormir e
Bordados era formada por 18 mulheres, exemplos de superação. O grupo atualmente
precisa demonstrar união e força de vontade para enfrentar alguns obstáculos.
Vitória
Uma história de superação vem da localidade de Mocotó, na zona rural do município de
Várzea Alegre. A artesã Rosinha Miguel, portador de deficiência física, superou
dificuldades. Ela coordena uma associação de produtores de artesanato, e representou
o Ceará na Exposição da Mulher Artesã, realizada na sede da Organização das Nações
Unidas (ONU), em Nova Iorque, nos Estados Unidos.
Ela é um exemplo de superação, de luta, e de sucesso. O evento, segundo a artesã, foi
positivo. "Avalio como muito proveitoso, pois divulgamos o nosso trabalho e abrimos
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novos espaços de comercialização". Na bagagem, levou uma rede exclusiva em tecido e
linha Camila, 100% de algodão para a exposição.

Fonte: Jornal Diário do Nordeste. Caderno Regional. 09/10/2013. Disponível em:
http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1325956. Acesso em:
20/11/13
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ANEXO E – Informações socioeconômicas do município de Várzea Alegre

Tabela A – População total, por gênero e rural/urbana do município de Várzea
Alegre – 1991, 2000 e 2010
População

População
(1991)

% do
Total
(1991)

População
(2000)

% do
Total
(2000)

População
(2010)

% do
Total
(2010)

População
total
Homens

31.376

100,00

34.959

100,00

38.434

100,00

15.292

48,74

17.131

49,00

18.660

48,55

Mulheres

16.084

51,26

17.828

51,00

19.774

51,45

Urbana

14.468

46,11

19.383

55,44

23.896

62,17

Rural

16.908

53,89

15.576

44,56

14.538

37,83

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013) a partir de dados do PNUD, Ipea e
FJP

Tabela B – Estrutura etária da população do município de Várzea Alegre –
1991, 2000 e 2010
Estrutura
Etária

População
(1991)

% do
Total
(1991)

População
(2000)

% do
Total
(2000)

População
(2010)

% do
Total
(2010)

Menos de 15
anos

11.868

37,83

11.153

31,90

9.685

25,20

15 a 64 anos

17.369

55,36

20.926

59,86

24.554

63,89

65 anos ou
mais

2.139

6,82

2.880

8,24

4.195

10,91

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013) a partir de dados do PNUD, Ipea e
FJP
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Tabela C – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e seus
componentes do município de Várzea Alegre – 1991, 2000 e 2010
IDHM e componentes

1991

2000

2010

IDHM

0,307

0,462

0,629

IDHM Educação

0,131

0,296

0,576

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo

10,19

17,39

37,61

% de 5 a 6 anos frequentando a escola

36,89

84,47

97,52

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do
ensino fundamental

11,51

46,29

87,62

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo

7,44

19,75

57,92

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo

3,93

4,43

41,80

IDHM Longevidade

0,579

0,690

0,759

Esperança de vida ao nascer (em anos)

59,73

66,42

70,54

IDHM Renda

0,381

0,484

0,569

Renda per capita (em R$)

85,75

162,42

276,17

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013) a partir de dados do PNUD, Ipea e
FJP

Tabela D – Longevidade, Mortalidade e Fecundidade - Várzea Alegre (1991,
2000 e 2010)
1991

2000

2010

Esperança de vida ao nascer (em anos)

59,7

66,4

70,5

Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos)

71,0

45,9

24,9

Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos vivos)

92,6

59,1

26,8

Taxa de fecundidade total (filhos por mulher)

3,9

2,8

2,1

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013) a partir de dados do PNUD, Ipea e
FJP
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Tabela E – Renda, pobreza e desigualdade - Várzea Alegre (1991, 2000 e
2010)
1991

2000

2010

Renda per capita (em R$)

85,75

162,42

276,17

% de extremamente pobres

66,54

39,82

25,16

% de pobres

85,38

63,44

42,91

Índice de Gini

0,59

0,60

0,54

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013) a partir de dados do PNUD, Ipea e
FJP

Tabela F – Ocupação da população de 18 anos ou mais - Várzea Alegre (1991,
2000 e 2010)
2000

2010

Taxa de atividade

61,17

50,85

Taxa de desocupação

9,53

5,10

Grau de formalização dos ocupados - 18 anos
ou mais

13,81

19,96

Nível educacional dos ocupados
% dos ocupados com fundamental completo

20,44

47,41

% dos ocupados com médio completo

11,86

30,88

% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m.

88,05

71,74

% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m.

95,27

92,54

Percentual dos ocupados com rendimento de
até 5 salários mínimo

98,94

98,10

Rendimento médio

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013) a partir de dados do PNUD, Ipea e
FJP
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Tabela G – Vulnerabilidade social - Várzea Alegre (1991, 2000 e 2010)
Crianças e Jovens

1991

2000

2010

Mortalidade infantil

70,99

45,92

24,90

-

77,22

47,00

34,99

5,80

3,00

-

20,89

23,73

1,21

3,63

3,24

-

26,22

11,72

% de mães chefes de família sem fundamental e com filho
menor, no total de mães chefes de família

13,36

11,39

23,29

% de vulneráveis e dependentes de idosos

11,07

9,48

5,99

% de crianças com até 14 anos de idade que têm renda
domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 70,00 mensais

77,29

52,04

38,25

94,53

81,21

63,98

-

78,86

59,76

14,35

42,37

80,52

% de crianças de 0 a 5 anos fora da escola
% de crianças de 6 a 14 fora da escola
% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não
trabalham e são vulneráveis, na população dessa faixa
% de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos
Taxa de atividade - 10 a 14 anos
Família

Trabalho e Renda
% de vulneráveis à pobreza
% de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental
completo e em ocupação informal
Condição de Moradia
% da população em domicílios com banheiro e água
encanada

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013) a partir de dados do PNUD, Ipea e
FJP

