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Introdução 

O contexto em que está sendo elaborado o presente trabalho é reflexo da atual 

conjuntura de minha trajetória acadêmica: disponho dos dados e das formulações de uma 

pesquisa realizada para monografia de conclusão da graduação e de um conjunto de 

leituras feitas durante o primeiro ano do mestrado, momento em que me encontro agora. 

Estou dando continuidade ao mesmo recorte empírico, mas ainda não tive oportunidade de 

fazer um novo trabalho de campo para responder às questões surgidas com a nova 

bibliografia. Por isso, a ocasião parece ser a de confrontar as leituras com o antigo material 

elaborado e, assim, tentar fazer alguma mediação com esses dois momentos. 

O título escolhido para o trabalho de fim de curso foi Rede de dormir e forma 

mercadoria: das transformações na produção à mobilidade espacial dos redeiros. De início, 

o que me levou a pesquisar os vendedores ambulantes de redes de dormir era a intensa 

mobilidade desses trabalhadores. A questão da mobilidade surgiu a partir da leitura de 

Mobilidade do Trabalho e Acumulação de Capital, de Jean Paul de Gaudemar (1977), pois 

articulava dois temas de meu interesse durante a graduação: migrações e trabalho, sob o 

ponto de vista da teoria do valor em Marx. 

Os pressupostos teóricos que me norteavam, portanto, firmavam-se na idéia de que 

a mobilidade dos trabalhadores é uma necessidade central do capitalismo, pois se este 

sistema tem como fundamento a separação dos capitalistas como donos dos meios de 

produção, de um lado, e dos trabalhadores como donos de sua força de trabalho, de outro; 

para que esses dois elementos se unissem a fim de garantir a produção social, foi preciso 

que a força de trabalho estivesse disponível num mercado e aparecesse com as 

propriedades de uma mercadoria: ser móvel, poder circular livremente. 

O meu problema inicial era justamente entender de que maneira a mobilidade do 

vendedor de redes de dormir poderia ser entendida por este princípio, levando em 

consideração tanto sua separação em relação aos meios de produção, quanto o fato de que 

não se tratava das condições clássicas de compra e venda da força de trabalho que se vê 

no trabalhador fabril e assalariado. Era preciso descobrir, portanto, em que momento o 
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redeiro vendia sua força de trabalho, se ele a vendia, e para quem ele vendia. Ou antes, se 

era apenas um comerciante que comprava mercadorias para revender. 

 Os primeiros contatos com esses vendedores ocorreram no Rio de Janeiro, e até 

hoje a maioria dos entrevistados indicaram São Bento, na Paraíba, como a procedência das 

redes e mantas que vendem e, geralmente, alguma cidade próxima como origem. Em 2002, 

fiz um trabalho de campo naquela cidade. A experiência do campo, aliada às questões 

acima relatadas e a uma tentativa de entender a produção de redes num contexto mais 

amplo, foi o caminho para pensar os redeiros através da gênese lógica e histórica de sua 

relação de trabalho. 

 O resultado disso está disposto da seguinte forma na monografia: no segundo 

capítulo2 procurei apresentar esses contextos “mais amplos”, começando pelo fato de as 

redes serem um artefato indígena e, ao mesmo tempo, de grande importância para a 

adaptação dos colonizadores (sub-capítulo 2.1). Em seguida, busquei entender quais seriam 

os motivos da permanência daquela produção no Nordeste, encontrando como resposta a 

sua realização nos moldes de uma economia camponesa (2.2). Finalizando esta primeira 

parte, resgatei alguns aspectos que indicam uma modernização da produção de redes 

através da crescente incorporação de processos industriais, como a compra dos fios já 

beneficiados, de teares mais sofisticados, etc (2.3). 

No terceiro capítulo, tratei especificamente da produção e seu processo de 

modernização em São Bento, buscando reconstituir logicamente a sua transformação de 

uma produção artesanal para uma manufatureira/industrial e quais as repercussões que 

estas transformações tiveram para as relações sócio-espaciais (3.1 e 3.2). 

O quarto ainda versa sobre as conseqüências das transformações na produção de 

redes, mas dessa vez, a análise se volta para as mudanças no significado das redes, na 

medida em que essas transformações implicam na sua submissão total à forma-valor, pois 

elas passam a ser fundamentalmente produzidas como mercadorias (4.1). E, assim, 

finalizando a monografia, chego finalmente ao surgimento do redeiro como resultado do 

incremento da produção de redes que levou à busca de novos mercados consumidores. 

Sendo a mobilidade do redeiro, portanto, uma mobilidade que se “cola” à mobilidade da 

mercadoria rede-de-dormir (4.2). 

A monografia teve um fio condutor que não seguiu um caminho linear, ascendente de 

um capítulo ao outro, mas a cada capítulo este fio parecia repetir sua trajetória: a subsunção 

da produção de rede de dormir à forma-valor, ou seja, o modo como um objeto concreto, 

percebido em suas qualidades sensíveis, ao ser produzido apenas como mercadoria, e com 

                                                 
2 Nos Capítulos I e V estão as considerações iniciais e finais, respectivamente. 

 3888 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

isso subordinando e enredando pessoas e técnicas a um único objetivo, fazia da rede-de-

dormir uma abstração – um mero intermediário ao que garante a reprodução da sociedade 

capitalista – o dinheiro. Pretendia retratar um processo real, mas o estava construindo 

logicamente. Esta era a base do que me fazia acreditar poder constituir uma ruptura entre a 

produção e os significados indígenas e camponeses da rede, de um lado, e a produção 

capitalista e os seus correspondentes significados, de outro. 

Uma questão de método 

A reflexão crítica sobre esta monografia se iniciou no curso Oficina de Pesquisa em 

Antropologia Social3, onde a realização de um longo debate metodológico possibilitou uma 

série de questionamentos. O primeiro deles não surgiu da descoberta de uma lacuna no 

edifício teórico que sustentei, mas do equívoco de ter organizado neste edifício os dados 

empíricos. Se desde o início da pesquisa concebi a antecipação da teoria como uma medida 

preventiva contra o empirismo, contudo, a reflexão sobre o assunto não atingiu o outro 

extremo da questão – que é a mesma, no fundo – a realidade não pode ser apreendida 

como objeto imediato, da mesma maneira que a teoria não pode expor a realidade 

objetivamente. O erro em que facilmente se incorre a esse respeito é conseqüência da 

atração que certas construções lógicas exercem quanto às possibilidades de explicação da 

realidade, como se a lógica estivesse na própria realidade, e não, que fosse um esforço de 

interconexão dos dados pelo pensamento. Tanto mais o perigo está presente, nas ciências 

sociais, quando se acredita na possibilidade de reconstrução da história, conforme alertou 

Weber, através de leis capazes de concatenar os eventos numa ordem evolutiva: 

O perigo deste procedimento, em si inteiramente legítimo, consiste em que 

o saber histórico aparece uma vez aqui como servo da teoria, e não o 

oposto. Para o teórico está bem próxima a tentação de encarar esta relação 

como normal ou, o que é pior, de imbricar a teoria e a história a ponto de 

chegar mesmo a confundi-las (1975, p. 307). 

 

Esse é um aspecto central para a própria definição das ciências sociais e o estudo 

da antropologia me ajudou a lançar uma luz sobre ele na medida em que trouxe para o 

centro das análises as representações coletivas (Durkheim, 1989). Com isso, não estamos 

nos propondo a uma abordagem fenomenológica, que postule a verdade da experiência 

primeira do mundo social mas a seguir a trilha deixada por Bourdieu (1972), ao criticar tanto 

o subjetivismo da fenomenologia, quanto o objetivismo do estruturalismo, sugerindo um 

movimento que vá das estruturas sociais às representações. Portanto, que se afaste, no 
                                                 
3 Curso ministrado pelo professor Moacir Palmeira no Programa de Pós-graduação em Antropologia 
Social do Museu Nacional – UFRJ.  
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primeiro momento, da experiência familiar, para voltar a ela, a fim de não supor as leis 

formuladas como reais, fazendo das próprias estruturas os sujeitos. 

Talvez tenha sido a ausência desta compreensão metodológica, que me fez incorrer 

no que considero o maior equívoco daquele trabalho. Ao ocupar-me centralmente em 

construir uma separação entre a produção de rede como atividade particular e sensível e a 

que é realizada “sob a forma-mercadoria, ou forma-valor”, construção essa que não poderia 

ser observada empiricamente, inferi que o contexto camponês, sendo aquele que 

possibilitou a permanência deste hábito no sertão nordestino, estaria esgotado no momento 

em que a produção de redes se torna produção de valor. A conseqüência disso foi tê-lo 

circunscrito num dado momento da história e da minha análise, sem perceber que talvez ele 

estivesse operando em outras circunstâncias, como por exemplo, a da própria vivência do 

vendedor de redes. Este, por sua vez, pretendia como objeto da análise e o acabei 

transformando na conclusão, concebendo-o apenas como resultado de processos sociais 

estruturais. Assim o enfoquei, devido a necessidade a priori de apresentar sua mobilidade 

como conseqüência de sua separação em relação aos meios de produção, obedecendo a 

“lei” que tomava como pressuposto: a da mobilidade como propriedade e fundamento da 

existência da força de trabalho “livre”, conforme as explanações de Gaudemar. 

Modernização? 

 Quando trato da produção das redes de dormir em São Bento (PB), reconstituo uma 

série de alterações na organização e nas técnicas que caracterizei como modernização. Em 

seu sentido imediato, comum, este parece um argumento irrefutável, afinal, realmente 

podemos contrastar que houve uma vez teares simples verticais, ainda de origem indígena, 

e que agora encontramos teares “elétricos”. Em campo não cheguei a encontrar o primeiro 

tipo, mas registros há nas pesquisas de Cascudo (2003), Figuerêdo (1995), Araújo (1996) e 

Egler (1984). Além disso, em São Bento, vi máquinas capazes de fazer o trancelim4 da rede, 

anilina para colorir os fios, ou mesmo fios comprados já coloridos, entre outras inovações. 

Mas, o que pretendi chamar de modernização não pressupunha apenas uma evolução 

técnica e, sim, uma alteração fundamental no significado e no modo de produzir as redes. 

 Para delimitar essa alteração, representei um passado, em que a rede era produzida 

como atividade artesanal “ligada a um modo de vida com características camponesas” 

(Cunha, 2003, p.40). O que pretendia dizer com modo de vida com características 

camponesas era uma forma de ressaltar a produção de redes como atividade particular e 

sensível (Marx, 1983), ou seja, produção de valor de uso, voltada principalmente para o 

consumo da família, realizada integralmente pela mulher e num contexto em que a própria 

reprodução da vida estava baseada na agricultura e na criação para o auto-consumo. O fato 

                                                 
4 Cordão retorcido que é atado à borda da rede.  
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de que concomitantemente se criava gado, ou se produzia algodão para o mercado, por 

intermédio ou não de um proprietário de terras, aparecia como um impedimento à 

designação integral daquele grupo como camponês. Esquivava-me de uma apreciação 

sobre campesinato – inclusive através do termo “semi-campesinato”, sugerido por Francisco 

de Oliveira (1981) - e, ao mesmo tempo, concebia implicitamente uma visão essencial do 

que o define. Essa discussão será retomada na conclusão do texto. 

 O introdutor da modernização neste contexto camponês seria a compra, pelos 

sitiantes, de fios industrializados, o que os faria abrir mão da transformação do algodão em 

fio, reduzindo a amplitude do caráter artesanal das redes; entretanto, o marco que pretendia 

representar com isso, era sua subordinação à indústria como consumidores de fios, que iria 

impeli-los a tornarem-se também vendedores de redes. Na monografia isso aparece, 

embora não afirmado nas mesmas palavras, como a primeira fase da subsunção da 

produção artesanal e camponesa de redes à forma-valor. 

 Tal processo se institui através de uma relação identificada por Egler (1984) e 

Figuerêdo (1995) como trabalho por negócio, em que um comerciante entrega os fios para 

uma artesã; 80% das redes produzidas com eles fica para o comerciante e 20% para a 

artesã. Nota-se, em minha interpretação, que este comerciante aparece como uma pessoa 

anônima, sem outros vínculos que o identifique, e absolutamente externa aos sitiantes. 

 Seguindo um raciocínio apoiado na transformação do artesanato em manufatura, 

demonstrado por Marx (1983), inferi que, com o lucro do comerciante proporcionado pelo 

trabalho por negócio, teria lhe dado condições de adquirir os meios de produção e passar a 

contratar trabalhadores, o que, por sua vez, ao passar a ter sob seu controle os meios de 

produção e a força de trabalho, favoreceria à divisão técnica do trabalho, transmutando 

nesse momento uma atividade, outrora integralmente realizada pelas mulheres, em outra 

realizada fragmentariamente pelos homens. Esta seria, portanto, a segunda fase, pois aqui, 

não apenas a rede de dormir está sendo produzida como mercadoria, como também a força 

de trabalho, subsumindo objeto e homem à forma-valor. Igualmente é interessante notar que 

o sitiante já não existe, senão enquanto condição passada deste trabalhador. 

Negócio e Família 

 Confrontando essa interpretação com a pesquisa de Garcia Jr. (1990), podemos 

verificar que o termo negócio é recorrente entre os rendeiros (arrendatários), meeiros e 

pequenos proprietários. Certamente não posso afirmar que se trata de um mesmo 

fenômeno, mas a análise do autor é ainda assim de grande valia para desconstruir o modelo 

pressuposto e apontar como combinações complexas podem estar em jogo. 
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Essa combinação [de agricultura e negócio] é vista como composta de 

atividades complementares. A formulação comum, que tem foros de adágio, 

é: “De agricultura só não dá, de negócio só não dá”. Efetivamente, os 

homens da unidade doméstica, sobretudo o pai de família, dividem o tempo 

semanal entre as atividades agrícolas nos sítios e/ou roçados e a 

freqüência a uma ou mais feiras em que revendem produtos determinados 

que adquirem de outros produtores ou de negociantes (p.103). 

 Esta breve passagem, que se refere à região do brejo e agreste paraibano, nos 

ajuda a questionar a alteridade do comerciante, ou do negociante, ou ainda, das relações de 

mercado, quando contraposta com o modo de vida com características camponesas. Se não 

há entre os dois uma fronteira tão definida, podemos seguir adiante no questionamento, 

passando a duvidar também da fronteira entre o camponês e a personagem que encarnou o 

comerciante/capitalista, ou mesmo o camponês e o trabalhador da manufatura. Sendo 

assim, o trabalho por negócio referido não poderia ser tanto um mecanismo através do qual 

um agricultor torna-se um intermediário no comércio de fios e redes, garantindo a 

reprodução de sua família como camponeses, quanto a artesã garante a reprodução de sua 

família camponesa? 

Isso certamente não impediria que o processo retratado como a transformação do 

comerciante em capitalista ocorresse, e até mesmo que um agricultor negociante se 

tornasse apenas negociante e depois empresário capitalista. O que se pode constatar desde 

já, é que o modelo do camponês e o modelo do capitalista são dois tipos ideais extremos, 

nos quais nem sempre a realidade daquele grupo se situa. 

Avançando na análise de Garcia Jr., percebemos a preocupação deste autor em 

pôr em questão esses dois modelos, ao apresentar que, se num certo sentido não se pode 

considerar o camponês como antítese do cálculo racional em relação aos mecanismos de 

mercado, em outro sentido, os termos em que este cálculo está sendo operado não são os 

mesmos de uma racionalidade abstraída de seu contexto social. 

As observações empíricas relatadas pelo autor são solidárias às proposições de 

Chayanov (1965), confirmando que o cálculo da produção camponesa tem como centro a 

existência do grupo doméstico enquanto unidade de produção e unidade de consumo. 

Mesmo tendo clareza sobre qual produto teria maior rentabilidade no mercado, o agricultor 

não volta toda sua produção para ele, porquanto o que está sendo levado em conta não é o 

lucro, mas a necessidade de sua família. 

Assim, há um balanço entre o que é produzido para o gasto e para exportação 

(Garcia Jr., 1990, p.116). A produção para o consumo é uma segurança em relação às 

flutuações dos preços, ao mesmo tempo, nem tudo pode estar voltado para o consumo, na 
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medida em que a produção para o mercado tem por função a compra de outros produtos 

também necessários ao consumo da família, mas que não são fornecidos pela própria 

unidade produtiva. Revela-se, deste modo, uma concepção absolutamente distinta do 

excedente capitalista. 

No caso estudado por Garcia Jr., as ponderações não vão apenas até onde indica 

Chayanov, pois o negócio aparece como uma necessidade deste ciclo. É importante 

enfatizar novamente: o negócio não compreende (mas também não exclui) a venda da 

própria produção, trata-se fundamentalmente de uma venda especializada de produtos 

adquiridos de outros produtores ou negociantes. Ele é fundamental para garantir despesas 

com insumos agrícolas e pagamento do trabalho alugado5. Além disso, o negócio nas feiras 

é o mecanismo através do qual os agricultores podem ter controle sobre o preço dos 

produtos. 

Se o grupo doméstico é um elemento central, ele deve ser pensado também 

conforme a composição de seus membros, como indicou Chayanov. Este autor demonstrou 

que alterações na capacidade produtiva do grupo, ou seja, na composição da força de 

trabalho familiar, ocorrem conforme o número de componentes, do sexo e da faixa etária, 

além de transformações pela ocorrência de migrações ou da fragmentação em novas 

unidades domésticas pelo casamento. Mesmo identificando essas variáveis, que acarretam 

inevitavelmente uma necessidade de se analisar separadamente unidade de consumo e 

unidade de produção, o autor propunha a sua identidade objetiva. Porém, conforme 

demonstram Garcia Jr. e Heredia (1971), igualmente os agentes sociais tem os seus modos 

próprios de efetuar essa distinção, a começar pela oposição casa-roçado. Roçado como 

realização da unidade de produção e casa como realização da unidade de consumo. 

O que esta proposição qualitativamente vai indicar é toda uma hierarquia e 

distribuição das tarefas e do tempo de trabalho que revelam uma diferenciação individual do 

que é produzido e consumido, distinguindo as tarefas que devem ser executadas pelas 

mulheres, daquelas realizadas pelos homens, e ainda a das crianças. Pode-se exemplificar 

o fato através da presença do roçadinho ou da criação de miunças6 que fica a cargo da mãe 

ou das filhas, e cujo destino é por elas mesmas decidido, sendo geralmente utilizado para 

compra de objetos pessoais, roupas para a família e utensílios para a casa. 

                                                 
5 Trabalho realizado por um agricultor externo ao grupo doméstico. Pode ser um outro pequeno 
proprietário, meeiro ou rendeiro, que precise faze-lo para complementar a renda familiar, ou pode ser 
uma pessoa que viva do trabalho alugado.  
6 Cabra, ovelha, aves, etc. 
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Essa abordagem permite entender melhor a participação do negócio na 

organização do grupo doméstico. Quem faz o negócio nas feiras7 é o homem, que deste 

modo deve calcular o número de dias numa semana possíveis de se dedicar a esta prática, 

contrabalançando com as necessidades da agricultura. Portanto, neste cálculo entra 

também a força de trabalho familiar disponível ou a possibilidade de lançar mão do trabalho 

alugado, tanto para a agricultura quanto para o negócio. A mulher também pode estar 

presente na feira para ajudar, o que não é freqüente. A sua presença na feira se faz mais 

em razão da venda de seu roçadinho e das miunças, destinadas ao consumo da casa 

(Garcia Jr.,1990; Garcia Jr. e Heredia, 1971). 

Tentei apresentar algumas combinações de atividades não tanto para demonstrar 

em que medida é operado o cálculo, o que nos levaria a uma escala ainda mais particular, 

afinal, como foi visto, são cálculos realizados de acordo com as demandas e condições 

diferenciais. Ainda assim, vale destacar que a operacionalização deste cálculo muito é 

capaz de revelar sobre os valores concretos que estão em jogo. 

O interesse em apresentar estes aspectos demonstrados na pesquisa de Garcia Jr. 

tinha por objetivo principal deslocar o foco em que estava sendo pensado inicialmente o 

trabalho por negócio das redes. Se antes ele era enfocado somente como o elemento 

mercantil que desvirtuava o artesanato, agora se pode somar a esta interpretação o papel 

que este comércio passa a ter para a configuração do grupo doméstico. 

Seguindo adiante na proposta de evitar reconstituir certos fatos como um processo 

evolutivo caracterizado como modernização, talvez seja possível sustentar nesta análise o 

trabalho por negócio como mais uma combinação ao lado, e em oposição, àquelas que 

foram retratadas como negócio, agricultura e, ainda, trabalho alugado. 

Nesse sentido, podemos pensar que a produção artesanal da rede era uma 

atividade eminentemente feminina, porque estava ligada à casa, e mesmo sua venda 

possivelmente teria até então papel semelhante ao do roçadinho e das miunças. Contudo, o 

trabalho por negócio não pode ser analisado como uma simples venda de mercadoria, em 

que esta é produzida tendo em vista sua troca em dinheiro para a obtenção de outra 

mercadoria (M-D-M). 

Em relação ao negociante, podendo também ser um camponês, o trabalho por 

negócio implica na transformação do dinheiro em capital, pois ele teria investido uma certa 

quantidade de dinheiro para a compra de fios, que ao serem transformados em redes pelo 

trabalho da artesã, deveriam possibilitar uma quantidade maior de dinheiro ao retornar ao 

mercado (D-M-D’). Ainda na pesquisa de Garcia Jr, foi verificado que entre os agricultores, 
                                                 
7 Um aspecto interessante é a mobilidade espacial que esta prática exige, pois, em geral ela pressupõe 
a visita a localidades diferentes em dias diferentes (Garcia Jr., 1990, p.105).  
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conforme mais próspera for a combinação de negócio e agricultura8, é possível uma 

acumulação que permita a constituição de uma manufatura. Não se trata do beneficiamento 

de uma matéria-prima produzida no sítio, mas da compra da matéria-prima para o 

beneficiamento (Garcia Jr, 1990, p.162). 

Atualmente, pude observar em campo a pequenos estabelecimentos funcionando 

através de trabalho familiar, e geralmente também combinado com força de trabalho 

externa, ganhando por produção. As minhas observações foram feitas somente na sede 

municipal, mas diversos informantes diziam também haver produção de redes nos sítios. 

Caberia ser apurado, em novas observações, até que ponto este tipo de negócio tende a ser 

combinado com a agricultura, ou se sua manutenção implica na identidade do chefe de 

família como negociante. 

Quanto à artesã, o trabalho por negócio talvez tenha sido um mecanismo para 

aumentar a renda familiar que, apesar de ser analiticamente uma forma de vender a sua 

força de trabalho, não teria o peso moral negativo do trabalho alugado, devido a 

possibilidade de ser realizado no interior da unidade doméstica, mantendo a mulher no 

espaço social que lhe é moralmente atribuído. 

Desde o início dessa discussão o movimento tem sido o de desconstruir a nitidez 

do limite entre a família camponesa e o comerciante/capitalista da maneira como aparecia 

em minha monografia. Uma maneira de fazê-lo é verificar como todas essas transformações 

poderiam ter acontecido como um movimento de diferenciação entre famílias camponesas, 

mais do que como uma transformação “vinda de fora”, por um agente do capital, e que teria 

destruído o modo de vida camponês. 

Isso ajudaria compreender a diversidade de condição dos produtores de redes e as 

inúmeras relações de trabalho encontradas, cuja lógica de diferenciação entre elas me 

escapou completamente, na medida em que tentei adequar as observações a um único 

modelo lógico, sustentado na abordagem de Marx sobre a transformação do artesanato em 

manufatura. Outra confusão que se estabeleceu foi com as indicações de Figuerêdo (1995), 

que ao deixar uma lacuna em relação ao modo como foi introduzido a divisão do trabalho, o 

trabalho masculino e o tear horizontal, apontando somente como marco a incorporação do 

fio industrializado, apresenta como época do surgimento da manufatura duas décadas após 

essas mudanças (1930-1950). Isto me parecia absolutamente contraditório, na medida em 

que tais transformações deveriam ter como pressuposto a própria capitalização do 

comerciante através do trabalho por negócio, tornando-se capacitado para engendra-las 

                                                 
8 Há ainda a combinação de negócio-agricultura-criação, em que a criação de gado significa 
importante reserva de valor. Ver Garcia Jr, 1990. 
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Se concebemos que as transformações acontecem em sintonia com a 

diferenciação entre os produtores agrícolas/artesanais, podemos pensar essas alterações 

como uma forma de incremento da condição de negociante, que resolve investir também na 

compra do tear e passar a produzir com seu próprio trabalho e/ou contratando 

informalmente trabalhadores, o que poderia acontecer de modo rudimentar ainda nos sítios 

e não necessariamente como um estabelecimento localizado numa cidade e devidamente 

legalizado. Essa formalização poderia acontecer, de fato, em outro momento, com o 

crescente enriquecimento e a possibilidade de abandonar a condição de agricultor, 

lembrando que hoje existem estabelecimentos com mais de quinze teares elétricos, uma 

série de outras máquinas subsidiárias e que chegam a exportar a produção. Além disso, 

convivem lado a lado com produtores de apenas um tear. 

 Outro aspecto da participação dos homens na produção de redes e a sua 

transformação em negócio, ou seja, o fato de a produção estar cada vez mais voltada para o 

mercado, a colocaria não mais num papel subsidiário, feminino, ligado à casa, e sim como 

uma atividade que passa a assumir uma maior centralidade na renda familiar. 

O processo de diferenciação, permitiria compreender também as múltiplas formas 

de inserção no comércio: 

A feira da pedra é o melhor panorama das inúmeras combinações de 

relações de trabalho existentes. Nela, praticamente só aparecem os 

pequenos produtores, os maiores possuem depósitos que funcionam como 

lojas. Damos ênfase à produção de redes de dormir, mas também são 

produzidos derivados, como mantas, panos de prato, toalhas de mesa, 

flanelas, sacos de pano. (...) Na feira, além das redes prontas, vendem-se 

varandas9 e trancelim separadamente, e também o pano da rede10. Isto 

porque tem produtores só de pano que compram o trancelim, produtores de 

redes que compram as varandas, muitas vezes produzidas em Catolé do 

Rocha. Verifica-se também que os pequenos produtores estão espalhados 

pela região, inclusive no Rio Grande do Norte, pois São Bento é limite com 

este estado. Um caso encontrado que merece destaque foi o de João, que 

compra o pano na feira, e “manda fazer” os acabamentos. A cada cinco 

redes, uma fica com as artesãs (Cunha, 2004, p.48-49). 

Observa-se aí uma especialização dos negociantes, tal como descrito por Garcia 

Jr. Porém, muitas vezes não se trata apenas de revender um produto comprado, mas de 

                                                 
9 Acabamento que forma uma espécie de franja ao longo da rede.  
10 Pano da rede ou pano é o “corpo”, o tecido retangular que será atado posteriormente ao trancelim 
e ao punho (extremidade que parece um ilhós e que será presa ao gancho). 
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comprar partes da rede (pano, varanda, trancelim e punho) para mandar as mulheres 

montar, e depois vendê-las completas. Uma modalidade de trabalho por negócio, não mais 

na troca de fios por redes, mas de suas peças pelas redes montadas e ornamentadas. 

Embora a maioria dos vendedores na feira sejam homens, foi observada a 

presença de mulheres vendendo sua parte do trabalho por negócio. Foram as únicas 

produtoras encontradas, todos os outros entrevistados estavam ali como negociantes. Mas 

seria interessante conferir se mesmo como negociantes, alguns também produzem redes ou 

outras peças e se utilizam a feira também para a compra. Outro fato que merece maior 

atenção é que as mulheres entrevistadas eram feiteiras11, viviam em sítios e eram casadas 

com redeiros, a sua presença na feira poderia estar ligada à ausência do marido. Nota-se 

também, na feira, a venda de rendas para varandas produzidas em Catolé do Rocha por 

mulheres e vendidas pelos homens. Será que há homens na feira vendendo o que é 

produzido pelas mulheres de sua família? Como se organizaria esta relação? Com que 

outras atividades ele estaria envolvido? 

O que esses dados podem indicar para uma pesquisa futura é a necessidade de 

repensá-los no contexto do grupo doméstico. A maioria das pessoas entrevistadas na feira 

vivia em sítios e o vínculo com a produção e o comércio de redes parecia ser compartilhada 

por mais de um membro da família. Seria interessante investigar as inserções 

diferenciadas/hierarquizadas desses vínculos e como ele estaria sendo contabilizado em 

relação ao consumo familiar e 

em relação à agricultura. 

Outro aspecto interessante para ser elucidado é a diferenciação da condição dos 

feirantes através dos tipos de produtos vendidos e o reflexo disso para sua condição mais 

geral, a saber, se ele é também dono de manufatura, se utiliza força de trabalho extra-

familiar, se tem acesso à terra, ao gado, ou se trabalha para manufatura, ou ainda se vive 

do alugado etc. 

Os vendedores de redes de dormir 

 Retornarei ao percurso lógico presente na primeira pesquisa, que se encerrava com 

a gênese do redeiro. Mesmo ao tentar escapar da armadura do modelo de transformação do 

artesanato em manufatura sob controle do comerciante que se torna capitalista, percebe-se 

que ele está presente. Este modelo, de qualquer modo, ajuda a pensar que o processo de 

diferenciação entre os agentes (agricultores, produtores de redes, etc.) tende a assumir a 

polarização entre o dono da manufatura e os vendedores da força de trabalho (tecelão, 

diaristas, feiteiras). O fundamental para sustentar esta polarização é não perder de vista as 
                                                 
11 Mulheres que fazem os acabamentos.   
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situações intermediárias, que nos aproxima melhor dos dados empíricos. Se num pólo 

vemos um crescente enriquecimento, traduzido na ampliação dos meios de produção, no 

outro vemos o empobrecimento, traduzido na necessidade cada vez maior de vender a força 

de trabalho. 

 Na descrição de Garcia Jr. (1990) a condição de trabalhar alugado é sempre uma 

ameaça, mesmo entre os agricultores fortes. Essa situação subjacente de ter que vender a 

força de trabalho não se trata necessariamente de sua forma total, de abandonar a condição 

camponesa para tornar-se proletário. Ela aparece como a visualização de um limite entre a 

possibilidade de manutenção da condição camponesa e sua negação. 

 Na monografia, o redeiro aparecia como ponto culminante da separação entre meios 

de produção e força de trabalho, devido à acumulação de capital por parte do produtor 

manufatureiro e de sua necessidade de ampliar o mercado consumidor, que necessitava 

então de uma força de trabalho “livre” (destituída dos meios de produção) e móvel suficiente 

para continuar expandindo seu capital. Estabelecia-se, então, um contrato informal entre 

este produtor e um trabalhador que passou a ser reconhecido como corretor. Em troca de 

um empréstimo inicial o corretor deveria vender as redes em outras cidades, regiões e até 

países. 

 A idéia de que o corretor não tinha acesso aos meios de produção ficava, então, 

pressuposta. Porém, será que não poderia ser exatamente o oposto, ou seja, o de garantia 

da manutenção da família no sítio? Na pesquisa anterior percebi que quanto mais 

assentadas as redes sociais12 entre a origem (São Bento e a localidade onde mora) e 

destino (o mercado consumidor) melhor as condições de reiteração de suas viagens como 

vendedor de redes. Se colocarmos em foco a organização familiar, talvez possamos 

visualizar outros aspectos presentes dessa coesão entre origem e destino das viagens. 

 Na primeira pesquisa, essa coesão era pensada como aquilo que caracterizava a 

peculiaridade da relação de trabalho entre o comerciante/produtor capitalista e o redeiro, 

pois o primeiro usufruía a força de trabalho do segundo sem comprá-la na forma do salário. 

O corretor recebe apenas um empréstimo que deverá ser pago pela venda da rede, que por 

sua vez, também tem por função garantir a sua reprodução – além daquilo que é destinado 

à família. Portanto, quanto melhores as estratégias possibilitadas pelos vínculos entre os 

redeiros e as áreas de consumo da rede, e redeiros e as áreas de produção, melhor eles 

garantem os dois objetivos de seu trabalho: expandir o capital da 

indústria/manufatura/comércio das redes, sem ser oneroso para este mesmo capital e a sua 

reprodução social. 

                                                 
12 Refiro-me principalmente ao papel dos depósitos/alojamentos e aos vínculos estabelecido com 
paraibanos já estabelecidos no Rio de Janeiro e que se engajam também no comércio de redes.  
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Por outro lado, a mesma coesão pode ser enfocada tendo como centro a reprodução 

familiar, que na análise acima apareceu de maneira periférica. A idéia é também inspirada 

na obra de Garcia Jr. cujo título é O Sul: o caminho do roçado. Com base nas próprias 

categorias nativas o autor analisa como a migração é considerada uma via de acumulação 

para se adquirir terra, gado ou produtos que garantam uma melhor inserção no negócio, 

demonstrando que em última instância o destino da migração é a própria origem. 

 Tomar a família como unidade de análise implica em deslocar um pouco do centro os 

vendedores, o comércio e a produção de redes para entender a organização familiar no 

contexto local. Ela revela seu valor heurístico por ser também a base através da qual as 

próprias pessoas se relacionam com a sociedade, organizam e classificam a sua 

experiência. Além disso, como sugere Lewin (1979), aspectos da família e do sistema de 

parentesco são complementares a outros arranjos sociais – uma mudança no seu padrão 

pode contribuir para entender mudanças históricas na organização política e econômica 

mais ampla. A família hierarquiza interna e externamente os indivíduos (e as outras 

famílias), mantendo o acesso diferencial aos recursos materiais, ao status e ao poder de 

decisões. 

 Assim, pensar a atividade do redeiro a partir da família, nos leva a investigar como 

são distribuídos os recursos no interior do grupo doméstico e mesmo para além dele, se for 

o caso. Soma-se ao papel econômico desta atividade, o papel social que esta migração tem 

para a família, do ponto de vista afetivo, moral e de status. 

 Por exemplo, Woortmann (1990) apresenta diferentes contextos familiares em que é 

realizada a migração, dividindo-os em três: uma migração pré-matrimonial, a migração do 

pai de família e a emigração definitiva. A primeira é realizada antes da iminência da divisão 

do grupo doméstico em razão do casamento. Pode ter o sentido de evitar a fragmentação do 

patrimônio, ou simplesmente garantir o acúmulo do dinheiro para a constituição de um novo 

roçado ou do chão de morada para a família a ser formada. Ganha até mesmo um 

significado ritual, pois, para se tornar um homem, o rapaz deve ganhar o mundo e retornar 

bem sucedido de sua experiência. 

Na segunda, em que o homem já é casado, visa garantir a manutenção da família e 

de sua hierarquia. Seria, para o marido, uma desonra se sua mulher tivesse que trabalhar, 

pois iria afastá-la do domínio da casa, que é seu espaço reconhecido pelos valores 

familiares. O objetivo desta viagem é ganhar o dinheiro para poder mandar para a família. 

Geralmente acontece no mesmo lugar onde foi realizada a migração enquanto jovem, pois 

desde já se constituíram redes sociais que favorecem uma melhor inserção. 

A emigração definitiva poderia se inserir em diversos contextos, entre eles, evitar a 

fragmentação do patrimônio através de partilhas entre irmãos. Mesmo que esta separação 
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seja mais visível à família e que muitas vezes gere tensão quando o membro se casa com 

alguém desconhecido, ela raramente resulta numa ruptura total. Quando o migrante é o 

chefe de família, ele costuma “mandar buscar” a mulher e os filhos ao ficar melhor 

estabelecido. 

Todas essas considerações estão sendo feitas porque muitos redeiros até hoje 

entrevistados disseram que sua família vive em sítios na região em torno de São Bento. 

Acredito que circunstâncias semelhantes possam acontecer entre os redeiros, 

principalmente se, como eles alegam, era possível, no passado, fazer uma boa reserva com 

o dinheiro da venda. De qualquer forma, esta pode ser uma questão a ser colocada em 

campo, ou seja, por que antes era melhor, ou pelo menos, por que se diz isso? O que se 

adquiria com o dinheiro acumulado? Como os redeiros distribuem os recursos entre sua 

reprodução durante a viagem e a parte enviada para a família? 

Quanto ao tempo de permanência deles na viagem, alguns indícios me levam a crer 

que está fortemente vinculada ao tipo de relação com a família. Este tempo varia entre os 

que ficam de três a seis meses, principalmente os mais jovens e os pais de família; e os que 

ficam de um a três anos, aqueles que demonstram um alargamento maior dos vínculos com 

a família. Há também os que ficaram definitivamente. 

Variações podem refletir, por outro lado, status diferenciado. Alguns vendedores 

dizem enfaticamente que não são corretores, que não trabalham para patrão. Nos casos 

estudados por Garcia Jr. (1990) e Woortmann (1990), a migração temporária para o Sul ou 

São Paulo13 era possível principalmente para famílias de sitiantes em melhores condições, 

pois havia também o custo com transportes. E o caso dos corretores? Serão as famílias 

mais pobres a se utilizarem dessa estratégia? Por que os redeiros não corretores fazem 

questão de se diferenciar? 

Outro elemento freqüente na fala dos vendedores e de moradores de São Bento é a 

associação entre o corretor e o uso de bebida alcoólica, ou de drogas, geralmente apontado 

como conseqüência de seu contato com o “mundo externo”, das grandes cidades, da 

violência. E., pai de família, ao tratar do assunto, fez questão de se diferenciar deste “tipo”, 

dizendo que quando fica aqui, no Rio, durante poucos meses, está só a trabalho. Ele 

migrou, quando rapaz, a São Paulo, onde trabalhou na firma. Mas agora, desde 1996, vem 

vender rede no Rio de Janeiro; não é corretor, e não costuma ir para outras cidades do 

estado. Demonstrou também dar grande importância à sua família, à esposa, à filha, à mãe 

que falecera há pouco tempo, ao pai que ficou cuidando do sítio com um filho do primeiro 

casamento do irmão. Este, por sua vez, trabalha em São Paulo e é casado por lá. Continua 

                                                 
13 Sul ou São Paulo pode compreender qualquer cidade no estado de São Paulo ou do Rio de Janeiro 
em ambas pesquisas.  
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na mesma firma onde E. trabalhou, levado por ele. Visita o pai, o filho e a família do irmão 

em Paulista pelo menos uma vez ao ano. 

Já W. não é casado e está a três anos seguidos no Rio de Janeiro, sem voltar a 

Paraíba, onde tem família também em Paulista. Há 20 anos trabalha com redes, já trabalhou 

como corretor, mas agora está por conta própria. Também esteve em São Paulo, por seis 

anos, com o irmão, que atualmente é vendedor de redes. 

Confrontando estes dois exemplos que ilustram circunstâncias freqüentes extraídas 

pelas entrevistas, podemos tomar como um indicativo para as próximas investigações o 

papel que cumpre o casamento com uma mulher local na manutenção dos vínculos 

familiares e locais, o que igualmente deve assegurar uma posição moral diferenciada em 

relação aos que permaneceram solteiros, além do próprio sentido de coesão entre os 

lugares de origem e destino da migração. 

É interessante notar ainda, nestes dois exemplos, como em outros, a experiência de 

uma migração anterior à realizada via comércio de redes, associada ao irmão, muitas vezes 

alguém que se estabelece primeiro e definitivamente. Garcia Jr. (1990) verificou que o 

acúmulo possibilitado pela migração pré-matrimonial é o principal fator de diferenciação 

entre irmãos, já Woortmann (1990), em sua pesquisa sobre o Sergipe, considera essa 

situação apenas parcialmente válida, na medida em que existe também a possibilidade de 

transmissão do patrimônio. Mesmo assim, em ambos os casos surge a questão de 

selecionar quem pode migrar e quando pode migrar, o que deve levar em consideração a 

faixa etária ou as aptidões (para o estudo, para o negócio ou algum outro tipo de ofício), 

sendo necessário que algum filho fique para ajudar no roçado e/ou negócio, principalmente 

quando não se pode pagar o trabalho alugado. Outra possibilidade é a substituição de um 

filho por um afilhado, como o parece ser o caso do filho do primeiro casamento do irmão de 

W., descrito acima. 

Conclusão 

 Durante o percurso do texto, procurei confrontar algumas análises realizadas em 

contextos semelhantes ao desta pesquisa sobre vendedores de redes. Com isso se abriu 

todo um leque de questões que não poderão ser respondidas aqui, deixando o texto 

bastante lacunar. Todavia, seria impossível tentar trabalhar com os dados disponíveis em 

algum nível de análise que os fizesse parecerem prontos, a não ser que abandonasse 

certas reflexões atualmente centrais. 

 Por outro lado, em termos teóricos é possível levantar uma série de aspectos 

interessantes. Em primeiro lugar, creio ter logrado em relativizar o modelo teórico das 

transformações clássicas do capitalismo ao confrontar com dois outros, intimamente 
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associados, a saber, um que caracteriza campesinato e outro fundamentado na família. 

Ressalta-se que considerações sobre campesinato e família não estavam baseadas em 

teorias gerais - exceto ao referir-me a Chayanov - mas em análises contingenciais, fato que 

não nega a sua validade mais geral. Este mecanismo de confrontar modelos, além disso, é 

de grande valia tanto para uma reflexão teórica quanto para uma análise de dados, sendo 

interessante também para entender ou relativizar o modelo concebido como nativo. 

 Em segundo lugar, o modelo fundado na lógica do capital, mesmo que de um ponto 

de vista crítico, como em Marx, se tomado como absoluto incorre num mesmo princípio que 

torna a sociedade capitalista digna de crítica: o fato de ter como pressuposto uma 

racionalidade abstrata e pretensamente universal, erigida sob o cálculo econômico pensado 

como puro e matemático. É essa a maior crença da sociedade capitalista que antecipa as 

estruturas cognitivas à conseqüência do comportamento econômico, social e histórico, 

garantindo a sua reprodução (Bourdieu, 1972). 

Centrar a análise em sociedades cujo desenvolvimento capitalista está longe de sua 

plenitude é um modo de perceber mais nitidamente a impossibilidade desta racionalidade 

abstrata. Como vimos, a racionalidade do cálculo camponês tem como parâmetro a 

organização familiar e não a rentabilidade matemática de um produto. Obviamente não se 

trata de considerar o campesinato como algo totalmente externo ao capitalismo, uma vasta 

literatura sobre o assunto revela que não há sociedade camponesa senão como parte de 

uma outra sociedade: part-society em Kroeber; camponeses em relação à cidade em 

Redfield; ou em relação ao Estado, em Wolf (cf. Mintz, 1971). Mintz (1971), por exemplo, se 

insurge contra a perspectiva que tende a considerar o campesinato somente como vítima da 

dominação externa, pois o campesinato também se realiza através de sua diferenciação 

interna, sendo fluida a sua relação com trabalhadores agrícolas, meeiros, arrendatários, 

sobretudo porque essas categorias são parte da viabilidade de sua reprodução social. Neste 

sentido, o campesinato tanto mantém características particulares quanto se adequa às 

relações capitalistas, lançando mão de estratégias que visam combinar esses fatores, como 

é o caso do negócio. 

Em terceiro e último lugar, a discussão sobre família em parte foi apresentada como 

inerente à condição camponesa, em parte apontou para sua maior amplitude. O grupo 

doméstico apareceu como o parâmetro do cálculo econômico camponês (em seu 

funcionamento como unidade de produção e unidade de consumo), a princípio garantido 

pela própria unidade territorial do sítio. Por outro lado, vimos que mesmo quando se trata da 

migração e do trabalho sendo realizado, tanto temporariamente quanto definitivamente, para 

além da fronteira da unidade doméstica, a família continua sendo o sistema que organiza a 

distribuição de recursos respeitando os valores sociais. 
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