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Resumo: Às mulheres eram atribuídas as atividades inerentes ao lar na qual garantia a sobrevivência do 
indivíduo desenvolvendo também atividades artesanais como vestuários e peças em cerâmica e do cultivo 
de plantações assumindo desta maneira uma posição verdadeiramente nuclear na unidade de produção, 
que também era o seu lar. Assim inicia-se uma rígida divisão de tarefas entre homens e mulheres, em que 
o trabalho realizado fora daquele ambiente familiar, deveria ser vedado à participação feminina. Do final 
da década de 1990 até os dias atuais é possível registrar uma participação cada vez maior das mulheres 
no mercado de trabalho na qual não se baseia apenas como uma alternativa para complementar a renda 
familiar, mas também como uma forma de organização social imposta pelo sistema capitalista. Dessa 
forma deve ser levado em consideração as mudanças sociais que norteiam as transformações ligadas as 
relações familiares, demandas econômicas e financeiras. Nessa perspectiva este trabalho propôs fazer 
uma análise sobre a importância da mulher na manutenção dos saberes populares e tradicionais, de forma 
específica e visa também saber qual o sentido do trabalho autogestionado para o grupo de mulheres 
da Associação de Pequenos Produtores Rurais e Artesãos da Comunidade de Olaria e Adjacências. O 
processo de pesquisa foi desenvolvido através do grupo focal, na qual visa trabalhar um tema bem 
específico entre o entrevistador e o entrevistado permitindo ao entrevistado falar livremente sobre o 
interesse temático sem que isso implique conferir-lhe maior estruturação. Assim podemos perceber 
que o grupo mantém viva a tradição da cerâmica conservando os saberes tradicionais e o processo de 
autogestão promove o empoderamento fortalecendo o vínculo entre as Oleiras do Candeal.
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Introdução

Nas últimas décadas foi possível observar grandes mudanças no mercado de trabalho, entra elas 

a inserção e a participação efetiva da mulher. Tradicionalmente o crescimento das mulheres no ambiente 
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de trabalho, fora do lar, e consequentemente na economia se mostra contrário ao que nos é imposto 

socialmente (GOMES,2005).

A principal unidade econômica de produção nas sociedades primitivas era o lar. Nesse ambiente 

as atividades que garantiam a sobrevivência do individuo como o tecer de lãs para vestuário, as cerâmicas 

usadas, eram confeccionadas para preparar o alimento, havia a domesticação de pequenos animais nos 

arredores, alem do cultivo de plantações realizada pelas mulheres, enquanto o homem ocupava os 

espaços externos, indo atrás da caça (GOMES,2005).

No Brasil, a primeira geração de estudos sobre trabalho feminino, deu ênfase principalmente 

a produção, sem levar em consideração o fato de que o lugar que a mulher ocupa na sociedade não é 

desvinculado de seu papel no núcleo familiar (BRUSCHINI, 2007). Segundo uma pesquisa realizada 

pelo IBGE, o trabalho doméstico realizado no domicílio pelas donas de casa não era sequer contabilizado 

como atividade econômica. Isto significa que as pessoas que declaravam, ao responder aos questionários 

desse órgão oficial, que sua atividade principal era realizar “afazeres domésticos”, eram classificadas 

como economicamente inativas, juntamente com os estudantes, aposentados, doentes, inválidos e os 

que vivem de renda (BRUSCHINI,2004). Desta maneira nota - se que uma enorme massa de trabalho é 

efetuada gratuitamente pelas mulheres, que esse trabalho é invisível, que é realizado não para elas mesmas, 

mas para outros, e sempre em nome da natureza, do amor e do dever materno (HIRATA,2007).

Os movimentos que debatem o feminismo, trazem uma discussão sobre trabalho doméstico 

que devemos levar em consideração, pois nos leva a pensar a questão do emprego doméstico e sua 

necessidade para um núcleo de reflexão feminista que se dedica a pensar o trabalho produtivo e 

reprodutivo (BRASIL,2004). Com essa perspectiva podemos levar em consideração a importância que 

ela exerce também na manutenção dos saberes populares e tradicionais, assim, buscamos saber qual 

o sentido do trabalho autogerido para o grupo de mulheres da Associação de Pequenos Produtores 

Rurais e Artesãos da Comunidade de Olaria e Adjacências, um grupo de mulheres que mantém viva a 

tradição da cerâmica associado a seu papel no núcleo familiar e se o processo de autogestão promoveu 

o empoderamento delas.

Apesar do crescimento da atividade feminina fora do lar, muita coisa continua igual: as mulheres 

permanecem como as principais responsáveis pelas atividades domésticas e cuidado com os filhos, o que 

representa uma sobrecarga para aquelas que também realizam atividades econômicas (BRUSCHINI, 

2007).

Esse artigo e estruturado com Referencial teórico, metodologia, resultados e considerações 

finais.



6 7

REFERENCIAL TEÓRICO

Gênero e relações de trabalho

A participação cada vez maior das mulheres não se baseia somente em ser uma alternativa para 

complementar a renda familiar, apesar dessa realidade ser uma constante em nosso pais, devido as crises 

econômicas e altas taxas de desemprego. Essa participação se dá principalmente pela organização social 

imposta pelo Capitalismo e pelo Patriarcado. Antes de tudo devemos considerar que este comportamento 

refere-se à uma mudança social de grandes proporções, pois as transformações geradas por essas 

mudanças atuam diretamente na expectativa de vida, nas relações familiares, nas demandas por serviços 

públicos, por um lugar reconhecido socialmente (GOMES,2005).

Para Gomes (2005), desde a infância, o homem é condicionado a realizar as atividades “fora 

do lar”, como a caça e a pesca, as quais eram reservadas aos indivíduos masculinos, porque, de certa 

forma, elas exigiam mais força física e mais disposição para enfrentar os perigos. Assim, as mulheres 

ocupavam o espaço doméstico assumindo desta maneira uma posição verdadeiramente nuclear na 

unidade de produção, que também era o seu lar.

Inicia-se uma rígida divisão de tarefas entre homens e mulheres, em que o trabalho realizado 

fora daquele ambiente familiar, tendia a ficar vedado à participação feminina. Segundo Hirata(2007), 

a tomada de consciência de uma “opressão” específica proporcionou o início do movimento feminino: 

torna-se então coletivamente “evidente” que uma enorme parcela do trabalho é efetuada gratuitamente 

pelas mulheres, que esse trabalho é invisível, que é realizado não para elas mesmas e sempre em nome 

da natureza, do amor e do dever materno.

No Renascimento começa a acontecer mudanças sociais significativas principalmente na 

concepção do trabalho. Apesar de tantas transformações a participação feminina ainda era muito sutil 

e somente durante a Revolução Industrial, com a necessidade de ampliar os lucros a força física da 

mulher podia ser aceita desde que essas atividades tivessem uma remuneração menor (GOMES,2005). 

Lentamente, os estudos passaram a abordar o trabalho doméstico como atividade de trabalho tanto 

quanto o trabalho profissional. Isso permitiu considerar as atividades desenvolvidas na esfera doméstica 

e na esfera profissional, o que abriu caminho para se pensar em termos de “divisão sexual do trabalho” 

(HIRATA,2007).

Durante a Revolução Russa, de 1917, o acesso ao trabalho de maneira igualitária para homens 

e mulheres fazia parte das lutas sociais. Em tese, o asseguramento, através de lei, de salários iguais 

para funções iguais, colocava ambos em um mesmo patamar. Mesmo com toda mobilização social 

a participação das mulheres era restrita a algumas áreas consideradas de “sua natureza”. A partir da 

segunda metade do século XX é que se reuniram oportunidades para a inserção das mulheres em outras 
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atividades profissionais (LEITE, 1994).

Economia Solidaria e Autogestão

Em contradição com as teorias do sistema com o capitalista, surge no Brasil no final do século 

XX, mas especificadamente entre as décadas de 1980 á 1990 a economia solidária, face as lutas sociais, 

ao crescente número de desempregados e ao trabalho exploratório e precário. Segundo Singer (2003), 

a economia solidária surge como modo de produção e distribuição alternativo ao capitalismo, criado e 

recriado por aqueles que se encontram marginalizados no mercado de trabalho, unindo o princípio de 

posse e uso dos meios de produção e distribuição, princípio da socialização desses meios.

Para Arruda (1996) a economia solidária pode ser considerada como um “outro modo de vida”, 

em que os valores percebidos vão muito além da competição característica da sociedade capitalista.

Segundo Singer (2002) a economia solidária é um modo de produção que tem como princípios 

básicos a propriedade coletiva ou associativa do capital e o direito à liberdade, sendo realizada em 

sociedades organizadas igualitariamente para produzir, comercializar, consumir ou poupar. Dentro 

dessa organização são regidos princípios de autogestão, democracia, solidariedade, cooperação, 

sustentabilidade, comércio justo e consumo solidário.

Concebida como um dos pilares da economia solidaria, a autogestão é um modelo de emancipação 

humana dentro das organizações econômicas solidárias onde os indivíduos envolvidos no processo tem o 

mesmo grau de empoderamento, guiados pela democracia, autonomia e respeito mútuo. Assim todos são 

dotados de igual direito e dever nas esferas de participação, produção e divisão dos lucros e excedentes 

dentro dos empreendimentos ou organizações autogestionados.

Dentro dos espaços autogestionados todos são patrões e colaboradores ao mesmo tempo, não 

existe separação entre concepção e execução dos trabalhos ou meios de produção, são dotados de um 

constante processo de organização e autonomia onde o poder de decisão é responsabilidade de todos os 

membros.

Os estudos e pesquisas sobre este assunto tomaram um novo rumo quando passaram a focalizar 

a articulação entre o espaço produtivo e a família, ou espaço reprodutivo. Pois, para as mulheres, a 

vivência do trabalho implica sempre a combinação dessas duas esferas, seja pela articulação, seja pela 

superposição, tanto no meio urbano quanto no rural.

METODOLOGIA

O presente trabalho se enquadrou na pesquisa qualitativa exploratória por ter sido desenvolvida 
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com o objetivo de promover uma visão geral, de tipo aproximativo, sobre determinado evento. Este 

tipo de pesquisa é executado quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil formular 

hipóteses precisas e operacionalizáveis sobre ele (GIL,2008).

Para a obtenção das informações, foi aplicada a entrevista do tipo grupo focal, onde na concepção 

de Vaughn et al. (1996), a entrevista de grupo focal é um mecanismo qualitativo que pode ser utilizada 

isoladamente ou com outros mecanismos qualitativos ou quantitativos para aprofundar o conhecimento 

das necessidades de grupos.

A entrevista foi conduzida pelos autores deste trabalho, utilizando apenas o método de grupo focal, 

onde foram entrevistadas sete mulheres do grupo de mulheres artesãs da Associação de Pequenos 

Produtores Rurais da Comunidade de Olaria e Adjacências que apresentam uma tradição centenária 

repassada de mães para filhas e assim de geração para geração.

Inicialmente houve uma socialização com a comunidade de artesãs afim de adquirir aceitação e 

autorização para a execução da entrevista. Em um segundo momento o seguinte roteiro foi aplicado 

durante o processo de entrevista, pelos pesquisadores acerca dos seguintes itens:

1 -Descrição pessoal dos entrevistados:Nome, Idade, Sexo, Tempo de exercício na atividade, Escolaridade, 
Estado Civil, Se beneficiária de programa de transferência de renda, local de residência.
2 -Surgimento da atividade
3 - Quem foram as pessoas que iniciaram esse trabalho com o barro;
4 - Divisão de tarefas desde início...se houve mudanças no percurso...como é hoje...divisão do trabalho 
entre os sexos e divisão do trabalho por especialização;
5 - Como vocês se envolveram com esse trabalho;
6 - Quem geralmente ensina as pessoas a trabalhar com o artesanato?
7 - Como o artesanato ajuda na renda da sua família?
8 - Como é a gestão do trabalho com as demais colegas?

Essa entrevista teve duração entre 2 e 3 horas e foi executada no ambiente de trabalho das artesãs, 

contou com a participação de todas faixas etárias inclusas atualmente no processo de produção e das 

pessoas que já tenham participado.

Como meio de preservar a qualidade do material o conteúdo da entrevista foi gravado, mediante 

autorização das entrevistadas. A entrevista foi concluída quando toda equipe selecionada foi entrevistada 

e se encerrou com agradecimentos aos participantes.

RESULTADOS

O grupo de artesãs é composto de sete mulheres com idades entre 27 e 73 anos, sendo duas 

mulheres casadas e o restante solteiras ou divorciadas e somente duas mulheres são beneficiarias do 
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programa de transferência de renda, o bolsa família.

Nos dados coletados, foram observados a importância da mulher na manutenção dos saberes 

populares e tradicionais na comunidade de Olaria. Observou-se que a mulher artesã é gestora principal 

de sua forma de trabalho e de sua perpetuação o que foi confirmado na fala de Nilda que conta o início 

da historia do artesanato na comunidade:
“ As pessoas mais velhas contam num livro sobre a história do Candeal com datas e tudo mais, porem 

na realidade o trabalho e muito mais velho que os relatos. A avó da Emilia já ensinou para ela com uma 
certa idade. Então já 73 anos de trabalho da dona Emilia e quem ensinou para ela tinha quantos anos a 

mais?”

O trabalho e sua divisão era perceptível na ala das artesãs, no ponto em que os homens daquela 

comunidade não se envolveram com a produção do artesanato assim como segundo Gomes (2005), 

o homem é condicionado a realizar as atividades “fora do lar”, pois estas exigiam mais força física e 

mais disposição para enfrentar os perigos. Contudo com a busca por igualdade, de uma maneira sutil 

e influenciada por uma consciência coletiva, as mulheres realizavam as duas tarefas de produção da 

Olaria consideradas mais difíceis para auxiliar na renda familiar. Bem como podemos perceber na fala 

de Nilda:
“ Antes eu participei do trabalho com as telhas ,que acontecia onde era a olaria velha que não existe 

mais. Cada qual tinha sua tenda, eram várias pessoas que se juntavam em volta de um buraco, ai cada 
qual fazia suas telhas ou em grupos familiares. Como o espaço foi desativado pelo proprietário ai acabou 

o trabalho com as telhas e resistiu o artesanato, que na época nem era tanto trabalhado, porque as 
mulheres junto com os seus maridos davam prioridade para telhas e deixavam o artesanato de lado, 

porém com o fim da construção de telhas as mulheres voltaram a fazer o artesanato. Nessa época, 
só quem trabalhava com barro era Odília( que não trabalhava na telha), Maria , Diana, Silvinha e 

Jovenzinha, trabalhavam fazendo peças de artesanato...”

É perceptível o valor das mulheres artesãs, que inicialmente realizavam o mesmo trabalho que os 

homens. Após surgir a necessidade de buscar renda o trabalho do artesanato foi ressurgindo e repassado 

através de gerações, iniciando um trabalho coletivo com o barro, e demonstrando a importância das 

mulheres que são as únicas a repassarem a técnica do artesanato com barro, como é feito, desde a 

retirada do barro no rio, seu tratamento, moldagem, finalização e comercialização.

Como corrobora a fala da artesã Nilda:

“as mulheres pegavam o barro específico para fazer as peças que é diferente das telhas, com a 
construção do galpão as mulheres que perderam o emprego, começaram a trabalhar no galpão com o 

artesanato “

Outro fator que devemos considerar é a importância da atividade reflete também na renda dos 

núcleos familiares das artesãs. Segundo elas “a renda do artesanato é a metade (ás vezes mais) que a 
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renda familiar”.

Na perspectiva do trabalho autogestionado para o grupo de mulheres foi observado que elas se 

propõem a trabalhar com igualdade de cada uma na associação. Isso foi perceptível na regularidade e 

comprometimento nas reuniões, o interesse mútuo pela participação, o direito de voz de cada participante 

sendo preservado e respeitado, a divisão do lucro e a solidariedade entre elas. A fala da artesã Nilda 

demostra essa divisão do trabalho:

“quando tem encomendas junta todo mundo ou algumas e fazem a encomenda e depois dividem 

entre elas o lucro de forma justa de acordo c o trabalho de cada uma.”

Para muitas mulheres a inserção no trabalho remunerado conciliado com o trabalho doméstico 

acaba sendo uma imposição social como reflete Hirata em seu trabalho “Novas Configurações da Divisão 

Sexual do Trabalho” onde elas exercem não uma escolha, mais uma imposição social. O artesanato é 

uma fonte alternativa de subsistência na qual contribui complementação da renda familiar das artesãs, 

além de garantir que a arte será repassada para as gerações futuras.

Na Associação são seguidos os princípios ou características na qual é possível definir o grupo 

como empreendimento econômico e solidário que são eles: a valorização social do trabalho humano, 

a satisfação plena das necessidades de todos como eixo da criatividade tecnológica e da atividade 

econômica, o reconhecimento do lugar fundamental da mulher e do feminino numa economia fundada 

na solidariedade, a busca de uma relação de intercâmbio respeitoso com a natureza, e os valores da 

cooperação e da solidariedade (FÓRUM BRASILEIRO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA,2016).

A autogestão é um dos princípios que permitem a valorização das artesãs principalmente por elas 

mesmas, que sabem a importância do seu trabalho e a necessidade de perpetuação dele, o qual nos 

dias de hoje é observado a necessidade dos filhos e filhas das artesãs estarem convivendo no espaço 

de fabricação do artesanato, se familiarizando com a atividade e despertando o interesse delas para 

continuação da atividade na comunidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisando os resultados e perceptível o quanto as mulheres do Candeal valorizam sua identidade 

como comunidade e membros de uma Associação. A autogestão acontece na Olaria de forma concreta 

e que tem dado certo graças ao entendimento e sentimento de pertence de todas frente a associação e ao 

galpão, onde todas decisões são tomadas de forma coletiva levando em conta a forma mais adequada, de 
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agregar valor ao trabalho e desenvolver o empreendimento.

A organização das artesãs acontece de forma eficiente onde é observado na gestão que há entre elas 

e principalmente a ajuda mútua, elevando o empreendimento ao nível econômico e solidário segundo o 

Fórum brasileiro de Economia Solidária. As atividades na Olaria são feitas por todas de forma conjunta 

desde a extração do barro no leito do rio, ate o seu transporte, na confecção das peças e também na hora 

da comercialização.

Essas mulheres tem dentro de si um grande sentimento de sobreviver na sua terra. Terra que foi 

dos seus antepassados e serão dos seus filhos, portanto além do trabalho com o barro ser uma forma de 

renda é ainda muito mais uma forma de resistência das mulheres para que não precisem procurar sua 

renda fora de sua comunidade e possam viver na tranquilidade de suas casas junto a seus familiares.

É nítido no olhar a felicidade, prazer e a motivação quando elas estão desenvolvendo a atividade 

de moldar o barro, onde fica explícito na fala das artesãs que
“são felizes por dar continuidade e contribuírem com um trabalho centenário repassado de 

geração para geração além de ser uma fonte de renda que contribui com as despesas familiares”.
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