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RESUMO   

Neste trabalho analiso as formas de sociabilidade dos redeiros de Patos-PB, incluindo as 
vivências com seus cônjuges, a partir da observação e mergulho nos aspectos do 
cotidiano de suas vidas.  A perspectiva teórica adotada tem como principais matrizes:os 
conceitos de dádiva e reciprocidade na constituição de redes de sociabilidade 
(MarcelMauss0; a noção de honra (Bourdieu)e forma de sociabilidade (Simmel) (1) a 
contribuição de Marcel Mauss, com sua discussão relativa às redes de sociabilidade 
constituídas em torno das estruturas de dádiva e de reciprocidade; (2) a contribuição de 
Bourdieu, em seus estudos sobre a honra entre os Kabilia; (3) a contribuição de Simmel, 
com sua discussão a respeito das formas de sociabilidade.  Para compreender a 
organização social dos redeiros-vendedores e das suas mulheres no contexto das vendas 
das redes, cangas e mantas, bem como as maneiras pelas quais eles constroem e 
reconstroem  as mais diversas formas de sociabilidade e trabalho  frente a outros sujeitos 
sociais nos múltiplos espaços por onde transitam ao efetivarem  suas vendas, utilizei a  
etnografia como metodologia, realizando entrevistas semi-estruturadas, conversas 
informais, observação participante e sistematizando algumas histórias de vida.    Dentre 
as principais conclusões do trabalho destaco as seguintes: (1) a honra entre os redeiros de 
Patos-PB é construída a partir da lógica da dívida; (2) a sociabilidade dos redeiros é 
determinada pela reciprocidade obrigatória da dívida, que favorece a construção e 
fortalecimento de laços sociais; (3) a honra se expressa de várias formas nos diferentes 
lugares e papéis sociais ocupados e desempenhados pelos redeiros na relação da dádiva.   

Palavras-chave: 1. Sociabilidade dos redeiros de Patos-PB 2. Dívida/ Dádiva 3. 
Honra.                  
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                                                     ABSTRACT   

In this work I analyse forms of sociability among hammock sellers from Patos, PB, 
including living experiences with their marital partners, using the methodology of 
interviews and the direct observation of aspects of their daily lives.  The theoretical 
perspective has as main founts: (1) contributions done by Marcel Mauss on the theme of 
sociability nets, which are built around structures of giving and reciprocity; (2) the 
contributions done by Bourdieu on the theme of honour among the Kabila; (3) the 
contributions done by Simmel, with his discussion on sociability forms.  In order to 
understand the social organisation of hammock sellers and theirs wives in the context of 
hammocks and other sales and other craft-works sales, I used the ethnographic method 
and did semi-structured interviews.  Besides it I made direct observation and participated 
in informal chats between hammock sellers I chose, in order to have some life stories.  
Among the main outcomes of my research I bring out the following: (1) the honour of 
the hammock sellers from Patos-PB is built with reference to the debt logic; (2) the 
sociability of hammock sellers is determined by the imposed reciprocity of debt, which 
helps them in building and make strong social links;  (3) the hammock sellers honour 
expresses itself in varied forms according to the different places in which hammock 
sellers circulate.  It varies as well as a function of social roles they play at the 
community.     

Key-words: 1. Sociability among hammock sellers from Patos-PB  2. Trade/debt  3. 
honour.               
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INTRODUÇÃO  

Segundo Max Weber (1981), questionando, o cientista social conseguirá 

vivenciar o processo de ruptura epistemológica requerido para a construção de qualquer 

objeto de pesquisa, a qual resulta numa conversão do pesquisador a um novo modo de 

ver a realidade.  Ao construir um objeto de pesquisa o pesquisador deve ter a capacidade 

de transformar objetos socialmente insignificantes em científicos, ou mesmo, de 

apreender objetos socialmente importantes a partir de um ângulo imprevisto.  

Nessa mesma linha, Bourdieu (1989: 39) afirma que “... o cientista social não 

deve aceitar nenhuma definição como óbvia”. Ainda para este autor, a ruptura com o 

senso comum é uma das principais condições para a construção de um objeto de 

pesquisa. E essa ruptura só seria possível com o exercício da “dúvida radical” por parte 

do pesquisador que estaria incumbido de questionar todas as pré-noções  

Adotando uma perspectiva semelhante, Roberto Da Matta (1981: 28) propõe que 

o processo de conhecimento se dá através do constante mecanismo de transformação do 

familiar em exótico e do exótico em familiar.  A idéia deste autor conta exatamente com 

a quebra do pré-construído, tão enfatizada por Bourdieu, com a ruptura em relação ao 

aquilo que está aparentemente dado e em vigor no senso comum. 

Seguindo essas referências, coloquei-me a pensar acerca dos redeiros de Patos-

PB, homens que percorrem todos os estados do Brasil, além de trechos de outros países 

da América do Sul, vendendo redes e outros produtos têxteis artesanais - em sua imersão 

em redes de endividamento. Sempre escutei que a dívida gerava desonra, denegria a 

imagem do devedor e que a honra se associava aos credores, aos homens “ilustres”, 
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“importantes” e aos “grandes vultos nacionais”. Munida da reflexão de Bourdieu sobre 

honra, pus-me a questionar os efeitos sociais da constituição de dívidas, construindo meu 

projeto e o roteiro de investigação social em torno, primeiramente, de uma questão de 

pesquisa que pode assim ser enunciada: como as dívidas contraídas pelos redeiros geram 

honra e os constituem enquanto cidadãos respeitáveis?  

A idéia de analisar os mecanismos geradores de honra a partir da dívida entre os 

redeiros me levou aos estudos de Pierre Bourdieu, os quais retratam a dimensão social da 

honra entre os Kabilia.  

A noção de dívida como algo maléfico para qualquer indivíduo é comum em 

nossa sociedade ou dentro do processo de socialização a que estamos submetidos.  Sendo 

assim, parti para o trabalho de campo com os redeiros de Patos-PB disposta a confrontar 

o senso comum a respeito do tema, já que comecei a considerar a possibilidade de que, 

além dos aspectos negativos do endividamento, pudessem existir outros com alguma 

positividade.  Aos poucos, a leitura dos autores referidos, associada ao trabalho de 

campo, levavam-me a perceber como os processos de endividamento nos quais os 

redeiros se envolviam assumiam determinados significados na constituição de redes de 

relações e sociabilidades essenciais às suas atividades comerciais, bem como à sua vida 

comunitária, o que sugeria um universo a ser explorado.  

Um dos fatores a serem considerados eram as motivações pelas quais os redeiros 

contraem dívidas. Explorações iniciais sugeriam que não era somente uma questão de 

buscar a subsistência. Contrair dívidas consistia também na manutenção e no 

fortalecimento das formas de sociabilidade dos redeiros, de suas famílias e da 

comunidade de origem.  A dívida, representada na forma de “vales”, apontava para os 

mecanismos mais gerais da constituição desses homens, como também de todo o seu 

grupo familiar, enquanto cidadãos dignos, honestos e responsáveis. 
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No caso do comércio das redes, o trabalho que estabelece a contração de dívidas 

desses homens precisa ser compreendido a partir das condições sociais de sua 

reprodução. Neste contexto, os acordos firmados através da dívida devem ser vistos 

como obedecendo menos a uma lógica capitalista desenvolvida e mais a uma lógica de 

compadrio, já que a mesma não se estrutura a partir da cobrança rigorosa de juros, os 

quais são controlados, aqui no Brasil, pelo Banco Central; utilizando, por exemplo, a 

SELIC (Sistema especial de liquidação e custódia), que funciona aqui no Brasil como 

unidade de controle de juros em transações comerciais que ocorrem, de maneira formal 

(bancos e financeiras) e informal (agiotas).  

Assim, sem negar a função operacionalizante do trabalho dos redeiros exercida 

pela constituição da dívida, parti para o trabalho de campo, pensando na possibilidade de 

observar como o endividamento dos redeiros poderia ser visto também como dispositivo 

de sociabilidade destes homens, de suas famílias e do seu grupo comunitário.  

Diante desse procedimento, levantei alguns questionamentos em torno dos 

processos sociais envolvidos na contração de dívidas pelos redeiros, indo desde os 

aspectos práticos e materiais do endividamento, passando pelos símbolos culturais 

envolvidos, até chegar ao conjunto de regras, moralidades e rituais produzidos em torno 

da contração de dívidas pelo grupo de indivíduos já mencionado.  

O trabalho de campo, como veremos posteriormente, mostrou o contrário das 

impressões do senso comum a respeito do endividamento.  Entre os redeiros de Patos-PB 

foi possível encontrar justamente o contrário das interpretações correntes: os códigos de 

honra da comunidade dos redeiros apresentam-se associados a vários fatores, dentre os 

quais se destaca o tamanho da dívida, sendo a mesma ainda responsável pelo 

desencadeamento de redes de relações e de sociabilidade.  
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O meu interesse em estudar os mecanismos geradores de sociabilidade entre os 

redeiros, a partir da dívida e como a mesma se relaciona com os códigos de honra 

comunitários, se explica pelo fato de haver nascido em Patos, na Paraíba, tendo sido 

socializada no meio de homens que se dedicavam à atividade mencionada. 

Quando, ainda em minha graduação, surgiu a oportunidade de fazer parte de um 

grupo de pesquisa que trabalhava questões acerca de sociabilidade dos camponeses no 

Agreste paraibano, me veio logo a lembrança dos grupos de homens que saiam de Patos 

e percorriam, por todo o ano, em inúmeras migrações temporárias, todos os estados do 

Brasil, além de outros países da América do Sul (Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e 

Bolívia), vendendo redes e outros produtos têxteis artesanais como cangas, mantas e 

cobertores. Vinham-me à cabeça, de forma insistente, as saídas e os retornos desses 

homens. Suas partidas eram sempre acompanhadas pelos entrecortados: “Deus te 

abençoe!”, “vá com Deus!”, “seja feliz” e o tão desejado “volte logo!” de mães,  pais , 

irmãos, filhos e cônjuges que ficavam aguardando, por meses e meses, a volta deles. O 

retorno se fazia sempre entre congratulações, abraços, beijos e entregas de presentes que 

os remetiam a algum lugar percorrido e a pessoas “importantes” do cenário político, 

econômico e artístico por onde esses redeiros efetivavam as vendas. Os presentes que 

esses redeiros traziam para seus familiares e amigos vinham carregados de simbologia, 

que os faziam homens interessantes e importantes, visto que os presentes demonstram 

uma proximidade dos redeiros com artistas, jogadores, enfim, pessoas que só eram vistas 

pelos conterrâneos dos redeiros através da televisão. O fato de esses redeiros trazerem, 

por exemplo, camisa de times consagrados dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, 

autografadas por jogadores “importantes”, fazia desses redeiros homens merecedores de 

honrarias e de um certo reconhecimento público das suas relações sociais em outros 

espaços. Presentes como quadros e fotografias de artistas, era motivo mais do que 
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suficiente para fazer daquele redeiro uma pessoa honrada dentro da sua comunidade de 

origem.  

O convívio com os redeiros e suas famílias como também as lembranças da 

minha vida entre eles me despertou para o interesse de trazer à tona suas histórias através 

de dívidas que eles contraem, e que se relacionam com a constituição dos demarcadores 

de honra para esses homens, nos múltiplos espaços por onde vivem e trabalham. 

Pelo fato de manter uma proximidade com os redeiros, este trabalho conterá 

muito de minha história pessoal, pois desse universo fazem parte meu companheiro, 

irmãos, amigos e colegas. Todo o contato direto e indireto que mantive ao longo da 

trajetória entre esses homens, ao realizar a pesquisa, me fez reviver lembranças, atitudes 

e sentimentos que julgava estarem perdidos numa trilha qualquer do caminho por mim 

percorrido desde a minha saída de Patos–PB, há onze anos, até o momento do término do 

Mestrado.  

Não é minha intenção carimbar esse trabalho com a tão discutida neutralidade, 

mesmo porque, de acordo com Weber (1979:170-171), esta não existe de maneira 

absoluta na pesquisa científica, considerando que, já na escolha do objeto, o cientista é 

inspirado por seus próprios valores e ideais.  

Apesar da inserção pessoal já referida no contexto da pesquisa, realizei aquilo 

que achei o mais difícil fazer: estranhar o familiar, fazer dele algo exótico, como sugere 

Gilberto Velho (1979:38): 

O fato de dois indivíduos pertencerem à mesma 
sociedade não significa que estejam mais próximos 
do que se fossem de sociedades diferentes... o que 
sempre vemos e encontramos pode ser familiar, mas 
não é necessariamente conhecido e o que não vemos 
e encontramos pode ser exótico mas, até certo ponto 
conhecido (1979: 39).  
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Nesse sentido, o autor nos ensina que familiaridade não é igual a conhecimento 

científico, sendo assim necessário ao pesquisador realizar o exercício de transformar o 

familiar em exótico: 

Deriva daí a importância do estudo de projetos 
individuais e coletivos nos quais as possíveis 
contradições e ambigüidades, provindas dos 
multipertencimentos, apresentam-se, pelo menos em 
parte, subordinadas a uma ação racional. Ao mesmo, 
tempo, é esse multipertencimento que permite ao 
antropólogo pesquisar sua própria sociedade e, 
dentro dela, situações com as quais ele tem algum 
tipo de envolvimento e das quais participa. O fato de 
não ser englobado por nenhum grupo exclusivo – 
somado às próprias características e à formação do 
antropólogo, que, em princípio, produz e valoriza 
uma curta distância – permite o movimento de 
estranhamento crítico diante do próximo (Velho, 
2003:18).  

Com isso, Velho afirma que as possibilidades de o pesquisador ser bem sucedido 

ao enveredar pelo campo antropológico dependem das particularidades da própria 

trajetória deste, da sua relação com os pesquisados e do grau de proximidade 

estabelecido entre estes e o pesquisador. 

Um outro autor que comenta de maneira marcante o processo de investigação na 

pesquisa antropológica é Clifford Geertz (1989), afirmando que a observação consiste 

em garantir que a cada surgimento de uma nova idéia, ela possa ser utilizada para 

solucionar, resolver e esclarecer pontos fundamentais em uma análise. 

Isto posto, Geertz chama a atenção para as expectativas e os usos de conceitos 

teóricos que são utilizados como a chave que abre todas as portas para o conhecimento, 

fazendo críticas aos dogmas teórico-metodológicos por vezes  utilizados nas ciências 

sociais, por não darem um caráter de compreensão à atividade científica. 

Diante dessa argumentação quanto aos usos e abusos de teorias que prometem 

explicar tudo e que não chegam a explicar nem o caráter do comportamento humano, 
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Geertz, partindo de uma inspiração weberiana, afirma que o “homem é um animal 

amarrado a teias de significado que ele mesmo teceu”.  Assim, o conceito de cultura 

ganha uma dimensão semiótica e o de ciência é definido a partir da interpretação.  Ainda 

de acordo com esse autor, para se chegar a uma determinada interpretação, faz-se 

necessária a prática da etnografia como uma descrição densa, como busca de um 

conhecimento contextualizado.  

Seguindo a proposta de análise antropológica de Geertz, esta pesquisa teve como 

objetivo entender os significados das teias que os redeiros tecem nos múltiplos espaços 

percorridos, ao desenvolverem o comércio das redes.  

Considerando que nos estudos da cultura os significados são apreendidos, 

procurei estudar formas de interação que os redeiros tecem cotidianamente.Este não é, 

portanto, um estudo sobre o fenômeno das migrações. Analiso, sim, processos de 

interação social em um universo no qual se circunscreve a trajetória de comerciantes de 

redes e outros produtos têxteis artesanais que, partindo da cidade de Patos, no Sertão da 

Paraíba, exercem sua atividade de forma itinerante, percorrendo inúmeras cidades, por 

grande extensão do território nacional e também ultrapassando fronteiras e chegando a 

outros países da América do Sul. Desse modo, utilizo o termo migrante, neste trabalho, 

para designar esse trabalhador cuja atividade exige deslocamentos temporários. No 

exercício de sua ocupação, os redeiros de Patos-PB permanecem meses a fio “no 

mundo”, como dizem eles, voltando, sistematicamente, à “comunidade de origem”, 

conforme designa  aqui o lugar  que consideram  “de morada”. Neste trabalho, pois, a 

palavra migração se refere a esse deslocamento provisório, efetuado pelo referido grupo 

de trabalhadores que identifico também como redeiros-vendedores ou redeiros-
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migrantes1.  Através do seu trabalho os redeiros migrantes adquirem experiências que 

são repassadas como forma de expressão dos seus anseios, seus sentimentos, seu agir, 

seu pensar sobre suas perspectivas.  Reconhecendo que só eles têm essas experiências-

próximas é que fiz uma etnografia por perceber que ela possibilita captar o universo 

simbólico dos redeiros. 

Nesse sentido, Geertz estabelece uma distinção formulada pelo psicanalista Heinz 

Kohut, para seu próprio uso, entre os conceitos de experiência-próxima e experiência-

distante. Trazendo esses conceitos para a situação em estudo, a experiência-próxima 

pode ser entendida como as experiências peculiares dos nossos informantes; ou seja, 

aquelas que são vivenciadas cotidianamente pelos redeiros, que eles usam de forma tão 

natural, que sai sem nenhum estranhamento ou, sequer, são questionadas por eles.  A 

experiência-distante tem como exemplo os conhecimentos adquiridos pelos antropólogos 

nos seus estudos acadêmicos, os conceitos por eles trabalhados ao longo de toda a sua 

trajetória dentro do contexto profissional.  

Para que possa estruturar os resultados das informações que compõem o universo 

dos redeiros é preciso entender esses significados do ponto de vista deles, a partir das 

experiências-próximas que eles detêm, pois só assim poderei entender o significado das 

ações que eles praticam.  Quem detém o saber mais amplo sobre tais ações são os 

próprios redeiros, já que as vivenciam cotidianamente.  Para entendê-las, faz-se 

imprescindível mergulhar no universo das suas experiências-próximas e assim descrevê-

las a partir das experiências-distantes que fazem parte do meu universo de compreensão, 

de entendimento.  

                                                

 

1 Termo que na Literatura designa trabalhadores: “migrante-temporário ou migrante circular. Categorias de 
trabalhadores que podem ser encontradas em muitos diferentes países, desenvolvidos ou em 
desenvolvimento, sociedades capitalistas ou socialistas, na América, na África, na Ásia e Europa. Migram 
internacionalmente ou internamente nos seus países, sozinhos ou em grupos e permanecem semanas, 
meses, e anos longe de suas casas”. (Menezes, 1985:23). 
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Partindo da idéia segundo a qual é impossível ao etnógrafo perceber aquilo que 

seus informantes percebem, ou da forma como o fazem, considero que, embora eu seja 

amplamente aceita no universo dos redeiros e, por mais que se faça presente entre eu e 

eles, a empatia tão desejada por todo etnógrafo, jamais perceberei aquilo que os redeiros 

percebem, pois são experiências peculiares a eles. Nesse sentido, o que posso perceber 

entre os redeiros é, por exemplo, com que freqüência eles migram, com que intuito são 

realizadas essas migrações, como estas se dão, como se estabelece o sistema de 

endividamento, etc. Assim, para aprofundar o processo de investigação social, apoei-me 

em uma idéia de Geertz segundo a qual, para se chegar ao conhecimento de uma 

determinada cultura, para descobrir o que os informantes pensam, é preciso analisar as 

formas simbólicas, as imagens, as instituições, os comportamentos, pois são nesses 

termos que as pessoas se apresentam tanto para si mesmas, quanto para os outros. Para 

realizar tal exercício no trabalho de campo, procurei um certo distanciamento de  

valores, evitando, assim, uma espécie de uso de camisa de força; ou seja, fugi a eventuais 

“tentações’ de, em algumas situações,  equiparar, forçosamente valores, como se os 

empurrasse dentro da moldura do “outro”. Aos poucos, inserida no processo de pesquisa, 

fui constatando que, para entender as concepções alheias, é necessário vê-las a partir do 

contexto em que  são ou  foram vivenciadas, conforme nos ensina também Geertz. 

A contribuição metodológica deste autor foi, ao longo de toda esta investigação 

social, indispensável.  Tentei todo o tempo realizar “o truque de não [me] deixar 

envolver por nenhum tipo de empatia espiritual interna com os informantes.(... para 

tentar descobrir o que diabos eles acham que estão fazendo”) (2000: 88-89). O autor 

supracitado, inspirado no método hermenêutico, opta pela análise dos sistemas 

simbólicos para compreender a vida dos “nativos” sem, para tanto, “colocarmo-nos 

embaixo da pele do outro”, rejeitando, assim, a idéia de Malinowski (1980) que propõe 
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uma aproximação do ponto de vista do nativo, pretendendo uma descrição de primeira 

mão da totalidade da vida social do grupo, povo ou comunidade em estudo.  

Contrário a essa postura, e considerando que apenas o próprio nativo faz tal 

descrição, Geertz concebe o texto do antropólogo como uma descrição, mas de segunda 

ou terceira mão. O texto antropológico, para ele, é ficção, no sentido de tratar-se de “algo 

construído”, “algo modelado”, por exemplo, a partir das interpretações dos informantes. 

Recorrendo a essa concepção, trato aqui as experiências vivenciadas cotidianamente 

pelos redeiros-migrantes, as quais estão guardadas em suas memórias, expressas em suas 

ações tecidas no cotidiano e que me foram por eles relatadas.  Foram essas experiências 

que procurei descrever. 

Busquei compreender como se efetiva a organização das diversas formas de 

interação, tomando como eixo principal o trabalho dos redeiros e seus cônjuges, em 

torno do comércio das redes, mantas, cangas e outros artigos, que se processa nos 

múltiplos espaços de comercialização desses produtos artesanais. Para compreensão 

desse universo investigado fiz uso da etnografia, recorrendo também às técnicas de 

história de vida, entrevista semi-estruturada e observação participante. 

O universo da pesquisa incluiu três comunidades2 na sede municipal de Patos - 

PB, quais sejam: Bairro São Sebastião3, Bairro da Vitória4 e Bairro da Liberdade5, além 

destas, estendeu-se a capital do estado de Alagoas.  Maceió passou a ser também um 

locus da pesquisa por existir um grupo de redeiros entrevistados em Patos-PB que passa 

                                                

 

2  Comunidade, neste trabalho deve ser compreendida como comunidade redeira – composta pelos 
redeiros, comunidade de origem  Patos-PB e a comunidade de transitoriedade – aquelas por onde transitam 
os redeiros ao efetivarem às vendas de redes e de outros produtos têxteis artesanais. 
3 Localidade que conta com 11 ruas e cerca de duzentas casas; a praça de São Sebastião, um posto médico, 
vários mercadinhos, um açougue, algumas escolas públicas – municipal e estadual – e algumas 
particulares. 
4 Comunidade separada do São Sebastião por uma linha férrea possui um número menor de habitantes, 
ruas, escolas e mercadinhos.   
5 Esta se localiza no lado oposto das outras comunidades. Dentre as três é a maior em número de 
habitantes, ruas escolas, mercadinhos, encontra-se nesse bairro a maternidade pública municipal (única da 
cidade de Patos-PB). 
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a maior parte do ano (em torno de 09 meses), vendendo redes nas ruas, praias e parques 

dessa capital. A minha ida a Maceió oportunizou a verificação das condições de trabalho 

e sociabilidade desse grupo em um espaço social de transitoriedade. Pelo fato de tê-los 

incluído no universo da pesquisa, quando estavam em Patos, achei interessante 

acompanhá-los em seu percurso espaços de trabalho, que é também o de sociabilidade.    

Para elaboração deste trabalho, minha pesquisa teve início no mês de janeiro de 

2003, e, ao iniciá-la, permaneci no local até março do mesmo ano. Neste ínterim, fiz 

inúmeras visitas às casas dos redeiros, uma vez que fiquei de forma presente no campo 

em um dos bairros pesquisados. No momento dessas visitas, pude observar diversas 

maneiras de interações dos mesmos com a família e com a comunidade de origem. Na 

oportunidade, estabeleci uma série de conversas informais. Durante esses três meses, 

estive presente permanentemente no campo, o que me possibilitou acompanhar os 

redeiros no carnaval (festa por eles bastante apreciada6), ocasião em que esses homens 

retornam à cidade de Patos-PB, marcando, assim, socialmente a sua presença. Estar em 

Patos no momento das festas mais populares faz do redeiro um indivíduo participativo, 

cumpridor de seus deveres e obrigações para com seu grupo familiar, como também, 

para com suas comunidades de origem e de transitoriedade. Há um reconhecimento 

público, por parte da sua comunidade de origem de que o redeiro, ao se fazer presente 

em ocasiões de festa, demonstra ter crédito (moral e econômico) para com o seu patrão, 

ou seu fornecedor.   

De abril a junho de 2003, a minha ida ao campo se deu em períodos intercalados. 

Circunstancialmente, residindo em Campina Grande-PB, localizada a 180 km da cidade 

de Patos-PB, e constatei que tais visitas intercaladas foram propícias para a minha 

apreensão de algumas mudanças na comunidade. Ou seja, a meu ver, permanecendo 

                                                

 

6 Adiante falarei sobre as festas apreciadas pelos redeiros. 
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constantemente ali, teria maiores dificuldades de percebê-las. Por ocasião de cada visita, 

escutava narrativas longas sobre festas, compra de roupas, compra de móveis, consertos 

de moradia e as tão faladas viagens para outros estados e até países. Além disso, percebi 

uma relativa satisfação por parte dos informantes, expressa em gestos simples como o de 

me convidar para entrar, sentar, tomar café, fazer um lanche, almoçar ou jantar.  Percebi 

que minha permanência entre eles os impedia de me ver como uma pesquisadora, por 

estar ali à procura de dados, sobre eles, constantemente, os informantes não me 

deixavam a par dos acontecimentos corriqueiros.  A cada retorno meu às comunidades, 

recebia da parte dos moradores longos relatos acerca de quem viajou, de quem se casou, 

quem comprou o quê, ou quem precisou vender determinado objeto, quem ganhou nenê 

etc. Relatos como esses não me eram apresentados no período em que residia lá, pois 

acho que eles não viam necessidade de me contar, uma vez que, supostamente, eu estaria 

vendo, já que estava todo o tempo entre eles.   

  Estar ali como uma moradora (morei nesse período por ocasião da pesquisa) e 

pesquisadora, tendo a oportunidade de dormir e acordar entre eles, foi uma experiência 

enriquecedora, no sentido de entendê-los melhor, quando inseridos no seu grupo familiar 

e na comunidade de origem, expressando as suas mais diversas formas de ser e agir na 

construção de sua sobrevivência e de sociabilidade.  

O fato de ser conhecida dos redeiros facilitou a realização de entrevistas gravadas 

com os mesmos. Logo percebi que os mesmos demonstram um enorme interesse em me 

conceder entrevistas, sentindo-se envaidecidos por estarem sendo pesquisados “e ainda 

mais por uma conterrânea” (Jailton, redeiro-vendedor).  

Hoje, na minha condição de aprendiz de pesquisadora, posso dizer que, 

reconstruir o universo dos redeiros de Patos-PB, não foi, de forma alguma, uma tarefa 
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fácil: lidar com riquezas de detalhes, descobertas, caminhos trilhados, decisões, anseios e 

a tão presente e insistente intuição, exigiu de mim um grande esforço de investigação.   

Nas três comunidades, entrevistei e estabeleci conversas informais, com 30 

homens e 27 mulheres, ligados de forma direta ou não ao comércio das redes. Mantive 

conversas informais e fiz entrevistas com 26 redeiros-vendedores, 03 encarregados e 01 

dono da mercadoria (redeiro-proprietário); em relação às mulheres, foram 20 cônjuges e 

07 moradoras das comunidades de origem dos redeiros-migrantes de Patos-PB, sendo 02 

no Bairro da Liberdade, 02 no bairro da Vitória e 03 no Bairro de São Sebastião. As 

pessoas que compõem o universo da pesquisa foram escolhidas a partir da sua estada em 

Patos, pela sua inserção no “mundo das redes’’ e pelas relações de proximidade e 

indicações mútuas, abrangendo homens e mulheres com idade de 25 até 60 anos”.  

Organização do texto 

Dividi este trabalho em seis capítulos, da seguinte forma: o primeiro capítulo traz 

alguns enfoques teóricos, com os quais tento compreender o universo dos redeiros de 

Patos-PB com o título: construindo algumas categorias teóricas; 

No segundo capítulo, O olhar sobre o campo: idas e vindas nas questões 

metodológicas, relato a experiência no campo da pesquisa, enfocando os aspectos 

objetivos/subjetivos do processo e a minha interação como pesquisadora envolvida com 

o objeto de pesquisa; 

No terceiro capítulo, intitulado No balanço das redes: considerações acerca dos 

aspectos geográficos, econômicos, sociais e experiências dos redeiros da área 

estudada, apresento considerações sobre a configuração da região pesquisada, em 

termos geográficos, econômicos e sociais, abordando a dinâmica do processo de 

comercialização, focalizando especialmente o “endividamento”; classificações do 
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“vendedor” e as diversas formas de sociabilidade do redeiro com a família, com os seus 

companheiros de viagens; 

No quarto capítulo, A sociabilidade dos redeiros em seu espaço de origem, 

focalizo os lugares onde se desenvolvem as sociabilidades destes homens em Patos-PB;  

como também a importância das festas como espaço social de geração de honra. Ainda  

nesse  capítulo, retrato as formas como são narradas as falas desses redeiros para a 

família e para a comunidade de origem (Patos-PB); 

No quinto capítulo, A família do redeiro: dimensão social da honra, analiso a 

vida em família desses homens e mulheres, voltando-me para a noção de honra tal como 

se constrói ali, enfocando também os papéis sociais que estão definidos nesse universo. 

Apresento, ainda, algumas narrativas, nas quais se evidenciam processos interativos 

vividos pelos redeiros nos múltiplos espaços por onde comercializam as redes, como 

também suas experiências e vivências dentro do contexto de trabalho e sociabilidade. 

O sexto capítulo intitulei de História de vida de redeiros de Patos-PB. Nele, 

exponho seis histórias de vida de redeiros: uma com um redeiro-vendedor, com menos  

de três anos de experiência nesta ocupação; outras três com redeiros-vendedores com 

mais de 23 anos de experiência no ramo de rede e, ainda, mais duas histórias de vida de 

redeiros-proprietários; um com 07 anos de experiência e o outro com mais de 20 anos no 

mesmo ramo.Em seguida aos relatos, analiso alguns aspectos levantados por esses 

homens nas suas histórias de vida.   

Seguem-se as considerações finais e as referências bibliográficas.     
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CAPÍTULO 1 CONSTRUINDO ALGUMAS CATEGORIAS 

TEÓRICAS  

Para análise da construção da sociabilidade dos redeiros de Patos – PB, adoto 

como uma das categorias centrais a noção dádiva, a partir da discussão feita por Marcel 

Mauss (1974).  De acordo com este autor, a funcionalidade de um grupo social se pauta 

através da reciprocidade de presentes dados pelos indivíduos em um determinado 

contexto, no qual são demarcados os direitos e os deveres dos mesmos.   Decidi por essa 

contribuição teórica na medida em que entre os redeiros de Patos-PB, com a contração 

da dívida, são acionados mecanismos pelos quais se buscam a manutenção e a  

reconstrução  da honra dos indivíduos. Embora não haja troca de presentes, há a 

construção de uma relação de comprometimento entre devedor e credor que pode ser 

relacionada ao que acontece entre doador e recebedor de presentes, nos termos 

analisados por Mauss.  

Durkheim (1990), nesse caso, é uma referência obrigatória, já que o mesmo 

apresenta a coesão social como um elemento central, tanto na troca quanto na dívida, 

para a qual a relação estabelecida entre quem empresta e quem pede emprestado 

contribui para a construção de espaços específicos de sociabilidade. 
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Um outro autor, ao qual recorri e que oferece subsídios para entendermos como 

se ordenam as formas de sociabilidade dos redeiros a partir da dívida, foi Boas (1986) 

que, ao observar os índios Kwakiutl da Costa Noroeste dos Estados Unidos, pôde 

perceber que, ali, grupos humanos  passavam o inverno em constantes festas, que eram 

simultaneamente encontros tribais,  durante os quais  os chefes mais importantes 

rivalizavam-se no processo de dar, receber e retribuir. Essas competições eram 

denominadas de Potlach pelos índios. O ato de dar, receber e retribuir servia como um 

elemento ordenador da hierarquia social, favorecendo os mais generosos.  

Para Mauss (1974), tais competições são qualificadas de “prestações totais de tipo 

agonístico”. São totais na medida em que abrangem as várias dimensões da atividade 

humana. Em relação ao aspecto econômico, há uma referência a bens e serviços; em 

relação ao aspecto político, há uma referência à organização das autoridades e das 

prerrogativas que se constroem no interior de um determinado grupo; em relação ao 

aspecto do direito, há uma referência à reafirmação das regras jurídicas da vida social, a 

exemplo da moral, reforçando os valores de reciprocidade, honra e generosidade. Existe 

ainda o aspecto que envolve a moral afetiva, que reflete os sentimentos de amizade ou 

hostilidade.  

Conforme Mauss (1974), há numerosas práticas que abrangem todos os aspectos 

da vida social e os recapitulam. Dentre elas podem ser citadas: a aliança matrimonial, o 

mercado, a guerra e a moradia.  Um outro caráter do Potlach é o que o coloca como 

constituído por relações de constante conflito do tipo agonística. A troca de prestações 

implica a organização do poder e da dominação, da riqueza e do prestígio, como forma 

de sobrevivência.  

Malinowski (1922), em Os Argonautas do Pacífico Ocidental, analisa a 

experiência dos habitantes do arquipélago melanésio da Ilha Trobriand, que realizavam 



29  

trocas cerimoniais de braceletes, de conchas por colares, que passavam a circular em 

sentido inverso uns dos outros. No ritual, o objeto era conservado durante um certo 

período de tempo, pelo beneficiário da dádiva, até que esse o recolocasse em circulação.  

Na interpretação de Mauss (1974), pode-se perceber a considerável variedade de 

formas assumidas pela dádiva e pela contradádiva. A reciprocidade pode tomar a forma 

de redistribuição. Além do que, as prestações são realizadas por diversos grupos sociais 

ou pessoas em benefício de uma instância única que centraliza as contribuições, 

repartindo-as entre os prestadores ou entre parceiros e os clientes. O autor acredita que 

no processo de reciprocidade, tudo ou quase tudo pode ser trocado, destacando o que é 

particularmente significativo para efetuar a troca. 

No processo que instaura a dádiva e a contradádiva, Mauss (1974) dá ênfase à 

existência de três elementos principais: o primeiro deles se refere às palavras utilizadas 

nas saudações; o segundo diz respeito à troca de objetos materiais. Em sociedades 

tradicionais, o objeto dado ou retribuído é freqüentemente dotado de um princípio ativo 

ou posto sob o controle de uma transcendência que obriga o beneficiário a levar até o fim 

o ciclo da reciprocidade e a reenviar o princípio ativo à sua origem, graças a uma série de 

substratos dados e retribuídos. Por fim, o último elemento a ser trocado é os golpes, que 

são constituídos a partir dos conflitos armados e da guerra, entre vizinhos parceiros em 

suas diversas formas de reciprocidade. Em sociedades não tradicionais, nas quais 

supostamente prevalecem os chamados interesses do mercado, as trocas são efetuadas 

através da moeda, da dádiva, da permuta e através da troca monetária.  Mauss (1974) 

também mostra que quanto mais desigual é uma sociedade, mais os poderes e a riqueza 

se concentram no topo da hierarquia social, prevalecendo  as trocas nobres, feitas a 

grande distância.   
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Esses princípios teóricos sistematizados por Mauss nos ajudam a compreender 

relações estabelecidas no universo das experiências dos redeiros de Patos-PB sobre a 

dádiva. Assim, procuro aqui estabelecer uma relação entre a organização da mesma e o 

mecanismo de contração de dívidas por parte dos redeiros de Patos-PB, sendo possível 

visualizar também a existência de uma hierarquização, a partir da concentração do 

prestigio do redeiro-proprietário em detrimento do redeiro-vendedor; como também 

perceber a diferenças das distâncias percorridas pelos primeiros em relação aos 

segundos. 

Simultaneamente, recorri à noção de honra para analisar os diferentes 

mecanismos que os redeiros constroem no universo interativo em que se processam essas 

relações de troca. Para tanto, tomo como referência os escritos de Bourdieu em o “Senso 

de honra”.  Neste, busco compreender em que se baseiam os costumes e as tradições do 

grupo dos redeiros, no sentido da construção da moral e da honra, as quais se expressam 

em leis ou regras explícitas. No caso dos redeiros, os dados da minha pesquisa indicam 

um reconhecimento geral dessa honra no interior das suas comunidades de origem e nos 

espaços de transitoriedade. Nesse sentido, é possível afirmar, com Bourdieu, que a honra 

de um homem é também a da sua família e comunidade. Ela se expressa na solidariedade 

mantida pelos rituais de conflito. Isso nos leva a perceber que a relação econômica é um 

“apêndice” das relações gerais, as quais são baseadas no princípio de honra. 

Os redeiros-vendedores da região estudada, diferentemente dos trabalhadores 

migrantes tradicionais do Nordeste brasileiro - que saem para as metrópoles do Sul e 

Sudeste, tendo espaços de destinos mais ou menos definidos, geralmente para se 

empregarem ou, com a intenção de permanecência por um período longo - os redeiros-

vendedores de Patos-PB, ao estarem em constantes deslocamentos, possuem apenas um 

ponto fixo de saída e de chegada e inúmeros de transitoriedade. Esses redeiros residem 
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em Patos (sertão paraibano) e, em grupo, percorrem em caminhões ou em ônibus, todos 

os estados do país e até outros países da América do Sul, dentre eles a Argentina, o 

Paraguai, o Uruguai e o Chile, vendendo redes e outros produtos artesanais, comprados 

em municípios circunvizinhos da cidade paraibana acima mencionada, onde os mesmos 

são produzidos. 

Esta pesquisa centra sua atenção nos redeiros-vendedores que efetivam suas 

compras na cidade de São Bento, localizada no Sertão da Paraíba, lugar mais procurado 

pelos que comercializam esse produto, devido à grande quantidade de fábricas nela 

existentes, pela proximidade de Patos e pelos preços lá oferecidos.   

A compra de redes é feita em “grosso7”, diretamente ao produtor, na cidade de 

São Bento, à vista ou a prazo, pelo redeiro-proprietário do caminhão8.  Este, por sua vez 

repassa as redes para o redeiro-vendedor, que ao recebê-las faz um “vale”, que implica 

numa espécie de acordo. O acerto consiste num adiantamento em dinheiro feito pelo 

redeiro-proprietário ao redeiro-vendedor para que este possa assegurar a manutenção da 

sua família durante a sua ausência. Assim, o “vale” é utilizado tanto para a compra de 

alimentos quanto para o pagamento de outras despesas como: aluguel de casa, consumo 

de energia elétrica, água e telefone. Além disso, pode ser usado também pelo redeiro-

vendedor na sua própria manutenção durante a viagem. É, portanto, através do “vale” 

que se estabelece a dívida entre estas duas categorias de redeiros. A dívida é contraída 

sem nenhuma burocracia, sem que seja necessária a assinatura de um documento 

firmando o acordo. No processo de contração da dívida, o que prevalece entre os redeiros 

é a palavra empenhada, ou seja, a palavra (de honra) vale mais que qualquer papel 

assinado ou carimbado.  Ressalte-se que não se trata de prática específica, uma vez que 

foi (e ainda é) largamente instituída no Sertão, no contexto de outras relações.   

                                                

 

7 Compra em grande quantidade, que visa à revenda. 
8 Pau-de-arara.  
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Ao fazer o “acordo”, ao pegar o “vale”, os redeiros não têm compromisso com 

financeiras e não temem a inclusão do seu nome no SPC (Serviço de Proteção ao 

Crédito). Eles constroem e reconstroem formas de trabalho e de sociabilidade para 

garantir o pagamento da dívida como maneira de garantir mais crédito, tanto o 

econômico quanto o moral, pois o compromisso maior desses trabalhadores é com as 

comunidades (de origem e nas outras pelas quais transitam). É delas que eles esperam 

credibilidade, confiança e respeito. 

Assim, a dívida não é só com o redeiro-proprietário, mas ela ocorre de maneira 

mais evidente com a comunidade, pelo fato de haver um pacto de honra, público,  que a 

regula. Desse modo, a questão de pesquisa é a seguinte: como uma dívida gera honra? 

Na minha pesquisa de campo, levantei dados a respeito dos mecanismos que são 

acionados para garantir a honra desses redeiros, referentes, curiosamente, não à 

propriedade de bens ou de riquezas, mas, ao sistema de relações construídas a partir da 

contração de dívidas por parte dos redeiros-vendedores e proprietários. 

Tratando-se, portanto, de um grupo que está em constante deslocamento, que 

alcança a sobrevivência através de uma mobilidade permanente, eles têm muito o que 

contar tanto no que concerne às suas próprias experiências, quanto às de seus 

companheiros. 

O estudo sobre sociabilidade está apoiado nas análises de Simmel, que com sua 

teoria do moderno, me ajudou a compreender uma série de aspectos da rede de relações 

estabelecida entre os redeiros que podem ser explicados e analisados sob o ponto de vista 

da sociabilidade destes homens9. 

De acordo com Simmel (1977), é a cultura específica de cada indivíduo em 

relação ao “outro” que determina o número e a variedade das redes sociais.  Assim é a 

                                                

 

9 A noção de sociabilidade será analisada mais adiante, em um capítulo específico sobre a sociabilidade 
dos redeiros. 
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partir dessas redes sociais que se dão as associações e dissociações; é através delas que 

os indivíduos tornam-se mais autônomos diante de suas posições, posturas e modos de 

ser e agir num determinado grupo social. 

Ressalte-se que Simmel faz uma distinção quanto à densidade dessas redes 

sociais: a primeira diz respeito às redes pesadas e densas, que podem ser a Igreja, a 

Indústria e o Estado; a segunda consiste em redes leves, que se constituem de maneira 

informal, descontraída, cujos exemplos seriam: os freqüentadores de um café, bar, 

cinema, teatro ou leitores de um jornal. Para Simmel, essas redes promovem 

possibilidades de agir dos indivíduos, produzindo mudanças no modo de associações e 

dissociações. 

Um aspecto bastante interessante examinado pelo autor supracitado diz respeito 

ao fato de essas redes sociais de interação estão sempre instaurando canais de 

comunicação com capacidade de estabelecer regras para uma efetiva cooptação, tendo 

um caráter mental de engendramento, pois ao efetivarem essas ações recíprocas acontece 

um processo de filtragem sobre os anseios, desejos, preferências, para daí então absorver 

aquilo que é partilhado e permutado.      

Considerado um dos primeiros teóricos da psicologia social propôs que a 

sociologia, para possuir um sentido definido, deve buscar seus problemas não na matéria 

da vida social, mas em sua forma. É a forma que dá o caráter social dos fatos de que se 

ocupam as ciências particulares (cf. Moscovici, 1990). Assim, caberia à sociologia o 

estudo de formas de vida social. Seriam do seu domínio as formas que tornam os grupos 

de homens unidos para viverem uns ao lado dos outros. Simmel propõe investigar as 

formas específicas pelas quais as sociedades, como tais, se conservam. 

De acordo com Simmel, a sociabilidade é uma forma autônoma ou lúdica da 

sociação, cujas manifestações não tem propósitos objetivos. Sem conteúdo, nem 
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resultados exteriores, ela depende inteiramente das personalidades entre as quais ocorre. 

Sua principal característica é o êxito do momento. Desse modo, as condições e os 

resultados desse processo são exclusivamente as pessoas que se encontram numa dada 

reunião social, cujo caráter é determinado por qualidades pessoais, tais como: 

amabilidade, refinamento e cordialidade.  

Assim, para Simmel o conhecimento dos fenômenos só é possível a partir do 

momento em que o sociólogo organiza o real com a ajuda de categorias ou de modelos. 

Sem esses modelos, os fatos sociais constituem universos caóticos, sem significação. 

Para analisar os fatos sociais, o sociólogo projeta (neles) “formas” que levam a 

interpretações cuja validade se possa controlar. Pois, um modelo é uma representação 

idealizada que presumivelmente permite uma melhor compreensão de certas situações 

reais, desde que se esteja consciente das simplificações que o modelo acarreta.    

A sociabilidade é um espaço sociológico ideal onde o prazer de um indivíduo está 

ligado ao prazer dos outros. O mundo da sociabilidade é artificial, por ser um jogo no 

qual se faz de conta que são todos iguais e, ao mesmo tempo, se faz de conta que cada 

um é reverenciado em particular. O “faz de conta” não está contido na dimensão da 

mentira, devendo ser entendido como ação sociável, como mero instrumento das 

interações e dos eventos da realidade prática.       
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CAPÍTULO 2 O OLHAR SOBRE O CAMPO: IDAS E 

VINDAS NAS QUESTÕES METODOLÓGICAS 

Já se discutiu muito a respeito do trabalho de campo antropológico em meio 

urbano. Questões acerca da proximidade-distanciamento, familiaridade e exótico, 

autoridade e acessibilidade dentre outras, fazem parte de constantes debates entre os 

pesquisadores.  

A pesquisa que realizei se interessa pelas redes de relações dos redeiros, universo 

em que se localiza minha origem familiar. Nascida em Patos, aos 29 anos de idade fui 

morar em Campina Grande (localizada a 180 km) de Patos-PB, o que sempre me 

permitiu passar férias e as quatro festas mais apreciadas pelo grupo pesquisado 

(carnaval, São João-São Pedro, festa da padroeira da cidade, natal-ano novo) na cidade 

de origem. Nos anos de residência fixa em Campina Grande, jamais perdi o contato com 

os meus conterrâneos. 

Desde minhas primeiras idas a campo, na fase de preparação do projeto de 

pesquisa para ingresso no Mestrado da UFC, minha principal preocupação com os meus 

colegas de academia deu-se sobre a questão familiaridade-estranhamento. 

Tendo a certeza de ser um exercício, embora difícil, mas necessário, fui em busca 

do possível (tinha sido com outros pesquisadores, comigo também seria). Recorri ao 



36  

artigo de Gilberto Velho “Observando o familiar” e, a partir desse artigo, procurei 

enfrentar algumas dificuldades na pesquisa de campo. 

Uma dessas dificuldades foi justamente a proximidade que tenho com esses 

homens e suas mulheres que são de realidades, vivência e experiências comuns (por 

longo tempo). O  ponto que nos distancia de forma mais visível é o grau de escolaridade. 

Dentre eles, é comum encontrar aqueles que cursaram apenas o Ensino Fundamental. Ao 

mesmo tempo, vários são aqueles que nunca foram à escola; raro é encontrar algum que 

tenha concluído o Ensino Médio. Essa discrepância entre os níveis de instrução da 

pesquisadora e dos pesquisados colaborou no sentido de possibilitar a manutenção de 

uma postura distanciada, que seria a única forma de não cair no naturalismo do estudo. 

Quando me propus a realizar um trabalho que priorizasse relatos orais, eu percebi 

que a observação é um elemento que me levava a pensar a minha relação com o meu 

informante para além da coleta de dados, isso pelo fato de não estar lidando com seres a-

históricos e estáticos, pois tanto eu (a pesquisadora) quanto o informante temos bagagens 

histórico-culturais, de valores e sentimentos, os quais no contato direto se fizeram 

presentes, interferindo assim na produção das entrevistas, da observação e das conversas 

informais. 

Por mais que eu seja conhecida e aceita no campo, por mais que não seja vista 

como outsider, mas como estabelecida (Elias 1994), esse contato face-a-face se faz 

presente, e o chegar ao campo gera expectativas incontroláveis – tanto no pesquisador 

quanto no informante: a postura diante do “outro”, o que falar, como dizer, como 

entender aquilo que não foi falado, como compreender o que está nas entrelinhas. Todos 

esses aspectos acabam por retratar uma situação extremamente rica. De acordo com 

Berreman (1980) ao assinalar suas impressões ao chegar a campo, que, segundo ele, 
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mostra-se como uma situação básica, demonstrando um significado metodológico 

substancial quanto à realização do trabalho de campo: 

As impressões decorrem de um complexo de observações 
e inferências, construídas a partir do que os indivíduos 
fazem, assim como do que dizem, tanto em público, isto é, 
quando sabem que estão sendo observados, quanto 
privadamente, isto é, quando pensam que não estão sendo 
observado ( Berraman, 1980: 125).  

O processo de vivência desse momento é extenuante e produtivo. Uma das 

experiências mais difíceis do trabalho de campo é como se fazer aceito, como se mostrar 

confiável perante o grupo para que a interação possa fluir. Minha incursão no campo se 

deu de forma muito tranqüila, pois já era conhecida no local pesquisado, por ter sido 

socializada entre eles e até ter realizado algumas viagens com alguns daqueles redeiros.  

Na primeira viagem que realizei com um grupo de redeiros, do qual o encarregado10 das 

redes à época era meu marido, fomos inicialmente para a capital paulista; ficamos em 

torno de um mês nessa cidade, aguardando a chegada do verão para irmos para o litoral 

desse estado; nessa ocasião fiquei entre eles percorrendo todo o litoral, por mais de 

quatro meses, período em que pude vivenciar junto com eles experiência de 

sociabilidades em diversas situações.  Em uma outra ocasião, em 1995, estive entre eles 

por um período de seis meses; desta feita, viajando pelo litoral catarinense. 

Essas viagens foram de fundamental importância, facilitando-me o acesso às 

informações. Desse modo, no período da pesquisa, quando chegava às casas desses 

homens e suas mulheres, falava “Está lembrado de mim?”, e em seguida o complemento 

“quanto tempo não nos víamos...” parecia funcionar como “Abre-te Sésamo!”.  As 

                                                

 

10 Dentro da hierarquia, o “encarregado”  tem como função realizar todo o trabalho do redeiro-proprietário, 
na ausência deste nas viagens. Na configuração do universo do trabalho do redeiro, esta figura é o 
substituto do redeiro-proprietário, na ausência desse último, cabem ao corretor todas as obrigações que 
seriam do dono da mercadoria, por exemplo, dirigir o carro, fornecer diariamente as redes para os 
corretores, prestar conta todos os dias, fornecer algum dinheiro ao corretor, se necessário; negociar vales, 
dispensar ou contratar corretores e.fazer o registro no final de cada dia de trabalho. 
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pessoas abriam um sorriso e a porta da casa. Algumas delas tinham histórias para contar 

sobre a época em que fomos a banhos em açudes nos sítios e fazendas próximas da 

cidade de Patos.  O senhor Miguel, por exemplo, perguntou logo pelo meu companheiro 

e quando iríamos combinar um banho em Paulista11.  

Raras foram as vezes em que meu companheiro precisou levar-me à casa de 

redeiros que moravam do outro lado da cidade – comunidade da Liberdade, por ser um 

bairro mais distante.  Nesses casos, em que não conhecia determinado redeiro, ser 

conduzida por alguém que tinha uma boa aceitação entre eles foi muito importante para a 

realização da entrevista e da observação.  

Em casos da pesquisa com os cônjuges de redeiros que se casaram no intervalo de 

tempo em que eu estava morando em Campina Grande, portanto, mulheres que eu ainda 

não conhecia, quem sempre me apresentava a essas mulheres era a minha cunhada, que, 

por ser esposa de redeiro, mantém uma vasta rede de sociabilidade em duas das 

comunidades abrangidas pela pesquisa: os bairros de são Sebastião e Vitória.  

Ao vivenciar as situações de interações cotidianas com os meus informantes, 

pude perceber que tal situação exigiu de mim uma permanente reflexão sobre como me 

relacionar com o “outro”. O cotidiano das pessoas, suas histórias, suas lembranças não 

estão acessíveis a qualquer um, em qualquer tempo ou espaço. Para que se atinjam os 

objetivos de pesquisa se faz necessário certo cuidado, há posturas que podem oferecer-

me sucesso, outras que podem tornar-me indesejada ou mesmo hostilizada pelos 

informantes. 

Por isso a cada visita ou encontro com os informantes, procurei respeitar o 

momento do “outro”; pois é algo que deve ser observado no trabalho de campo. Certo 

dia, ao chegar à casa de Ana, aonde já tinha ido algumas vezes e conversado com seu 

                                                

 

11 Cidade muita procurada por banhistas, localizada no Alto Sertão paraibano, onde acontecem, em período 
chuvoso, banhos de rio. 
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marido, ela estava cuidando de sua mãe, que vive moribunda entre uma cadeira de rodas 

e uma rede permanentemente armada12 .  José, seu esposo, como das outras vezes, nos 

recebeu muito simpático e disse que iria falar com ela para nos dar uma entrevista. 

Quando ele foi lá no interior ouvi vozes femininas. Uma delas comentou que eu era uma 

pessoa muito legal, simpática. Mesmo ocupada com a mãe, Ana foi muito amável e me 

recebeu.  Era hora do almoço e ela fez questão que eu almoçasse com eles. Como já 

havia almoçado, recusei. Enquanto eles faziam sua refeição, falei que iria à casa de um 

outro redeiro, mas, por insistência, me convenceram a sentar à mesa com eles até o 

término do almoço. No meio da conversa, Cicinho entrou - um redeiro que chegara à 

cidade há três dias. Quando ele me viu, perguntou logo pelo meu companheiro, e pelos 

meus irmãos redeiros. Enquanto o casal dono da casa almoçava, muito gentilmente, 

Cicinho concedeu-me entrevista. Conversamos longamente sobre sua última viagem ao 

Rio de Janeiro. Passado esse momento com Cicinho, o casal se mostrou interessado em 

dar entrevista. Ana aceitou que sua entrevista fosse gravada.  José, no entanto, não quis o 

mesmo para a sua (alegou que não tinha coisas importantes para falar).  Isso pode ter se 

dado pelo fato de ele ter achado a entrevista de Cicinho muito “boa”, e não se sentir 

capaz de ser tão “eloqüente” quanto foi seu amigo.   

Em outros momentos vivenciei, constantemente, situações que desvelam a 

distância social entre investigador e informante. Um primeiro sinal é a vergonha que o 

informante demonstra ao ser entrevistado, alegando que não sabe falar direito porque não 

sabe ler e escrever direito. Ao solicitarmos que o senhor José nos concedesse uma 

entrevista, ele alegou que não gostaria de fazê-lo, já que não sabia falar no gravador. 

Convencido de que era importante para a pesquisa ele falar sobre a sua vida, ele contou 

sua história, mas pediu para que não fosse gravada. Postura diferente teve Cicinho, que 

                                                

 

12 Também se diz espichada, pois é colocada de uma parede a outra para deitar-se nela. 



40  

após ter terminado sua entrevista me pediu para que eu ligasse o gravador para ele 

escutar sua própria voz; assim o fiz, ele pegou o gravador e o colocou ao seu ouvido, 

sentou-se e ficou a escutar toda a sua entrevista. Ao terminar entregou-me o gravador 

com um sorriso de satisfação e comentou: - Ficou muito bo;  eu gostei.  

Essa distância é também percebida ao chegar às casas dos informantes. Quase 

sempre eles oferecem algo para comer ou, apenas, cafezinho. Certo dia cheguei na hora 

do almoço, na casa de Lucimam13. Todos já tinham almoçado, mas ela fez questão que 

almoçasse lá. Aceito o convite, ela passou o tempo todo se desculpando por não ter algo 

melhor para oferecer. Agradeci pelo convite e tentei passar um certo conforto ao fazer 

comentários acerca do ‘‘almoço gostoso’’, para que ela não se sentisse ofendida.  

Nos instantes de observação e de entrevistas, a desinibição e a relativa 

espontaneidade expressa pelos informantes parecem sucumbir à concentração para 

construir o discurso para o pesquisador. A tensão que se instaura nesse momento é 

revelada de diferentes formas e serve como símbolo para expressar determinados 

sentimentos e opiniões. Os redeiros e suas mulheres procuram “melhorar a sua imagem” 

Ao analisar a realidade da vida cotidiana, Berger & Luckmann (1973) indicam 

perspectivas metodológicas que parecem responder aos desafios da análise das interações 

entre pesquisador e informantes no trabalho de campo. Segundo os referidos autores, o 

encontro face-a-face permite um diálogo que vai além do verbal, uma reciprocidade 

contínua dos atos expressivos, favorecem o acesso à subjetividade de ambos os atores.  

Para compreender os significados desse encontro, precisamos tanto do amparo da 

literatura quanto de nossa sensibilidade e intuição. Ambos nos ajudarão a perceber, por 

exemplo, que é preciso não só ouvir o que o indivíduo fala, mas o que sua postura 

                                                

 

13  Idade 42, esposa de Manoel, residente no Bairro da Liberdade. 
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corporal exprime, o que o seu silêncio tem a nos dizer, o que está por trás de um 

determinado tom de voz ou de um olhar oblíquo etc. 

O encontro com o outro resulta no encontro de subjetividades que devem ser 

interpretadas com a devida atenção. Uma cena é ilustrativa: certa vez, próximo ao 

carnaval, eu e meu companheiro fomos à casa da mãe de Manoel14. Ele é um tanto 

introspectivo, embora gentil e atencioso. Antes de tocarmos no assunto da entrevista ele 

se mostrava mais relaxado, mas quando falei da possibilidade de me conceder entrevista 

ele ficou tenso e não cheguei sequer a apertar a tecla play no gravador, pois só o fato de 

mencionarmos a palavra entrevista parecia ter iniciado uma contração nos seus 

músculos. Durante toda a nossa conversa informal, pois só foi assim que consegui o seu 

relato, ele permaneceu na mesma posição: sentado no sofá, com as duas mãos nele 

apoiadas. Tal postura corporal revelava a tensão dele ao falar sobre sua pessoa, 

censurando o que poderia ou não ser dito. Quando, em meados de junho, soube que ele 

estava em Patos voltei a procura-lo, na esperança de que me concedesse uma entrevista.  

De forma gentil e atenciosa, ele combinou comigo na casa de sua mãe, situada no Bairro 

de São Sebastião, onde fica boa parte do tempo quando está em Patos-PB. Fiquei 

esperando por quase duas horas além da que marcamos e ele não compareceu. No dia 

seguinte, ele apareceu na soleira da porta da casa da minha sogra se desculpando, 

dizendo que havia se embriagado e que adormecera na sua própria casa.  Marcamos para 

o dia seguinte às 16:00 hs. Fui munida de gravador, pilhas e fitas, pois como sei que ele 

tem mais de vinte cinco anos dentro do “ramo de rede”, levei bastante material para não 

correr o risco de ficar sem gravar sua entrevista. Esperei em vão, ele faltou outra vez.  

No dia seguinte eu e meu marido o encontramos no bar do Rayne15. Ele se desculpou e 

                                                

 

14 Idade 45 anos, residente no bairro da Liberdade. 
15 Bar que fica situado no centro da cidade, freqüentado cotidianamente pelos redeiros, quando estão em 
Patos. 
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falou que não havia comparecido ao nosso encontro porque bebera muito no dia anterior 

e não teve condições de dirigir. Eu falei que não tinha importância, e que poderíamos 

marcar uma outra vez. Gentilmente, ele falou que quando eu quisesse entrevistá-lo, ele 

estaria disponível, mas nesse período não foi possível. 

Em setembro, por ocasião da festa da padroeira16, sabia que iria encontrar muitos 

redeiros, voltei a campo.  Numa das noites de festa, tentando localizar um dos meus 

informantes, encontrei-me com Manoel, que ao me ver convidou-me para sentar à sua 

mesa numa das barracas da festa, no centro da cidade. Agradeci o convite, dizendo que 

não podia ficar, pois estava procurando um outro redeiro que combinou comigo em 

frente à igreja.  No entanto, aproveitei para marcar a nossa tão adiada entrevista, ele se 

mostrou muito disposto e animado para tal feito (pode ter sido devido à bebida). E, como 

não podia mesmo perder a oportunidade com o outro informante, combinei então 

novamente com Manoel na casa de sua mãe, para o dia seguinte.  Nessa ocasião, ele já 

estava a minha espera. Começamos a entrevista e, embora tenso, ele respondia de 

maneira controlada, quase monossilábica. Ao fim da entrevista, dei stop no gravador e 

"liberei seu corpo". Depois disso ele nos convidou para tomar com ele uma dose de 

uísque na calçada. Lá, bebericou seu uísque, sentou em uma cadeira de balanço e 

conversou como se nenhum nervosismo anterior tivesse existido. 

De acordo com Trigo & Brioschi, que utilizam a perspectiva de Bergman & 

Luckmann, para que se compreendam as subjetividades que emergem no momento da 

investigação, tem que haver mudança na postura do pesquisador, instaurando um 

processo interativo "no qual as informações transmitidas já começam a adquirir sentido 

dentro do contexto de sua produção. A posição de exterioridade dá lugar à vivência de 

um processo relacional, que faz parte da constituição do próprio objeto" (p. 26).  

                                                

 

16 Festa bastante apreciada pelos os redeiros, logo adiante falarei dela. 
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Ao apontar para a subjetividade, estou tocando em algo que já foi muito debatido 

no meio acadêmico. Questionou-se durante muito tempo - e em certa medida ainda o 

fazem - se os trabalhos que utilizam como fonte os relatos orais podem ser considerados 

científicos, levando em conta que esses comprometem a fidedignidade das informações, 

já que elas estão carregadas de subjetividade. 

Seguindo a perspectiva sugerida por Monique Augras (1997) -  o informante não 

nos fornece dados, ele nos fornece um discurso -  entendo que o discurso é estruturado a 

partir dos elementos de sua memória e da sua identidade; portanto, elementos da sua 

subjetividade, logo, não há como ignorá-la. Desse modo, a perspectiva é refletir 

metodologicamente sobre a intersubjetividade que permeia essa relação do pesquisador 

com o informante. 

A referida autora aposta nos relatos orais, considerando que a subjetividade que 

está presente na interação informante/pesquisador pode oferecer vantagens, desde que se 

assuma que os depoimentos não revelam as verdades dos fatos, mas o testemunho de 

alguém; o que quer dizer que haverá uma rearrumação da lembrança do indivíduo para 

elaborar um discurso que será tecido a partir de seus conflitos, sua identidade, sua 

memória e pelo contexto em que se efetua a entrevista ou qualquer outro tipo de relato 

oral. 

Durante a elaboração e relato do seu testemunho, revolvendo elementos da 

memória, o informante é envolvido por lembranças que, no momento da entrevista, dão 

vazão a sentimentos que oscilam de alegria a angústia, da satisfação ao lamento. São 

emoções que contribuem para que se perceba a importância e o significado de 

determinados fatos mencionados ou omitidos, de acordo com o contexto que impulsiona 

o trabalho de campo.  
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Acontecimentos longínquos e recentes podem se mesclar na estruturação do 

discurso do entrevistado. Aconteceu em uma das conversas que tive com Edjane17. Ao 

relatar sobre a sua situação com o seu ex-marido - fase de namoro e adolescência - ela 

começou a chorar. Falava sobre a vontade de que seus filhos tivessem uma vida melhor, 

uma vida que, segundo ela, seu pai fizera todo esforço e conseguira proporcionar a ela e 

a todos os seus irmãos. Ao se deter na lembrança do seu pai que morrera há cinco dias, 

falava da sua adolescência, do empenho do pai em relação a seus filhos, principalmente 

no cuidado que este tinha para com o seu filho caçula, que era para ele o neto mais novo; 

mencionava o quanto a separação havia sido desgastante para os seus filhos... Mas 

parece que o vínculo estabelecido durante o matrimônio tem um grande valor simbólico 

que parece funcionar como "uma vez casado, sempre casado". Soma-se a isso o fato de 

continuarem casados judicialmente. Aquele encontro com a pesquisadora foi o momento 

oportuno para desabafar as angústias que vinha acumulando com esses eventos.  O relato 

de um indivíduo traz à tona sentimentos que podem ser bem-vindos ou repelidos. Para 

essas situações, não há receitas pré-indicadas nos manuais de técnicas de pesquisa, mas 

conta a sensibilidade do pesquisador para decidir que atitude tomar. No caso, parei a 

entrevista, mudei de assunto na tentativa de amenizar sua dor. Passadas algumas 

semanas, voltei à sua casa e conversamos longamente sobre situações incômodas que ela 

estava vivendo com o rompimento do seu casamento.   

Se, em algumas situações, o processo de entrevista transforma-se numa 

experiência catártica, onde sentimentos e emoções se desvelam, em outras, configura-se 

um processo de empowerment (empoderamento), como defende Thomson (2000).  Ser 

escolhido para dar entrevista pode conferir um reconhecimento público a sujeitos sociais 

                                                

 

17 Idade 28 anos, esposa do redeiro Eudócio - residente no bairro da Vitória ex-moradora do Bairro São 
Sebastião. Minha principal informante entre as mulheres; pelo fato de ter “livre trânsito” em vasta rede de 
sociabilidade entre os redeiros das duas comunidades que a pesquisa abrangeu (bairro da Vitória e São 
Sebastião). 
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silenciados, marginalizados, esquecidos pela história oficial18. A visita a Seu Geraldo19, 

por exemplo, mostra como o fato de serem entrevistados os torna importantes perante a 

comunidade. Ao dirigir-me a ele, falei sobre a pesquisa e de como sua entrevista seria 

importante para a realização do trabalho. Ele se mostrou bastante solícito, convidou-me a 

sentar na calçada, e de forma prestativa, se pôs a falar em tom alto, parecendo que era 

para todos verem o quanto era importante ao conceder entrevista, segundo ele, “a uma 

doutora”. Logo a calçada estava repleta de curiosos, entre eles seu filho. Além disso, de 

vez em quando ele parava para mandar o filho se comportar e ficar quieto, prestando 

atenção para aprender como se fala com “gente importante”. Durante a fala - não sei se 

devido ao álcool ou à lisonja de ser entrevistado -, ele sempre utilizava palavras 

rebuscadas e tinha uma postura na qual se destacava o peito para frente, como que 

exibindo o ego satisfeito. 

Um outro momento que ilustra bem essa relação ocorreu quando estava 

entrevistando Edílson, no bairro da Liberdade, no posto de gasolina, lugar de 

interatividade, marcado pela presença constante de redeiros moradores dessa 

comunidade. Naquela ocasião, outros três redeiros que estavam também no posto se 

aproximaram e começaram a dar suas opiniões sobre o que falávamos; isso de certa 

forma demonstra o quão ser entrevistado faz da pessoa alguém importante. Perceber isso 

é estar ciente de que naquele instante se fazia necessário entrevistar (e eu o fiz, tanto pela 

utilidade como para agradá-los) os outros redeiros que estavam “pedindo para serem 

também importantes”.  Isso tem me levado a perceber, que essas atitudes demonstram o 

quanto eles vêem como interessante o que fazem dentro do comércio das redes; como se 

faz imprescindível para eles contarem sobre algo da sua experiência de vida. Nesse 

                                                

 

18 Esta valorização da pessoa, através da entrevista torna-se explícita aos nossos olhos, quando estamos 
entrevistando alguém e uma outra pessoa da comunidade se oferece para ser entrevistada. 
19 Idade 46 anos residente no bairro da Vitória. 22 anos como redeiro. 
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momento da entrevista, muitos outros redeiros davam opiniões sobre o que ele falava, 

enquanto outros já se colocavam como “pesquisadores”, pois queriam saber tudo sobre a 

pesquisa; passei então de pesquisadora  a informante.   

Em outras situações, esse comportamento dos informantes ficou evidente entre as 

mulheres. Quando eu ia à casa de uma determinada mulher para entrevistá-la, sempre se 

mostrava interessada e fazia comentários do tipo: ah, meu marido já tinha me falado que 

você ia vim aqui em casa para me entrevistar e eu tava só esperando, tinha dia que eu ia 

na rua bem ligeiro , com medo que você viesse e  eu não tivesse em casa (Girleane – 36 

anos). Atitudes que demonstram o quanto elas têm algo importante para contar sobre 

suas vidas. Nas conversas informais e na entrevista que mantive com Girleane, ela se 

prendeu no aspecto da sua casa ser própria; era notável o quanto esse detalhe para ela a 

enchia de orgulho. Falar de como Jailton trabalha para manter as obrigações em dia, a 

remetia sempre a dizer: a sorte é que a gente tem a nossa casinha, se não... já pensou 

ainda ter que pagar aluguel?. Como para muitos redeiros e suas mulheres, essa jovem 

mulher fala de algo que é motivo de satisfação, pois a casa própria para a maioria da 

população no nosso país tem um valor inestimável. Falar sobre esses aspectos das suas 

vidas é algo importantíssimo para esses homens e mulheres.  

Também a entrevista com o Senhor Cícero demonstra a forma como ele se sentiu 

importante e satisfeito. Cheguei a sua casa com o meu companheiro, ele nos convidou a 

entrar na área da sua casa e voltou a sentar-se na beirada da rede armada. Ao falar da 

possibilidade dele me conceder entrevista, ele foi de forma bastante simpática me 

convidando a sentar em uma cadeira de balanço e dizendo que havia vindo passar apenas 

o carnaval, mas que já estava voltando, pois queria ganhar um dinheirinho para comprar 

uma casa. Falava de maneira animada, descrevendo como havia sido boa a viagem, pois 

ele conseguira ganhar dinheiro e não havia ficado devendo nada ao patrão. Quando 
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iniciei a entrevista, ele fazia questão de dizer que conhecia muito do “ramo” e que sabia 

aproveitar, fazia questão de demonstrar a sua satisfação em estar sendo entrevistado; 

tanto é que, no meio da nossa entrevista, ele me pediu licença para chamar sua esposa, 

para que ela falasse comigo.  Falei que ia entrevistá-la depois, pois ela podia estar 

ocupada com o almoço. De forma prestativa e rápida, ele deu um pulo da rede e indo até 

a soleira da porta, chamou-a com um grito. De prontidão ela apareceu.  Ao me 

cumprimentar, ofereceu-nos um café. Agradeci, deixando para mais tarde. O Senhor 

Cícero fez questão que ela sentasse ao seu lado e pediu que ela prestasse atenção na 

entrevista, justificando que ela também seria entrevistada. Essa forma de agir deixa claro 

o quanto ele se sentiu “sabido” e quis passar para a esposa a forma de dar entrevista, e o 

quanto ela tinha o que aprender com ele. D. Lourdes ficou ao seu lado, prestando atenção 

a cada palavra que ele falava.  Talvez o intuito dele ao tê-la presente na sua entrevista 

seja um recurso para que ela não entrasse em contradição na sua vez de conceder-me 

entrevista, o que pode ser algo estratégico, um certo uso do mecanismo de controle 

prévio por parte dele. 

Não obstante a vontade e a importância de contar algo sobre si e suas vidas, há 

momentos em que os informantes silenciam. Simplesmente se calam ou expressam a 

recusa em falar. Aliás, o silêncio pode ser lido como uma forma de comunicação. 

Comunica que determinado acontecimento se tornou uma lembrança ou assunto 

proibido, resultado de algum conflito pessoal ou de sua memória (individual) com a 

memória oficial. Ou ainda, como sugere Pollak (1989), ao empreender um estudo sobre a 

memória dos judeus sobreviventes dos campos de concentração, esse silêncio pode ser 

fruto da angústia de não encontrar uma escuta, ou do medo de ser punido ou de se expor 

a um mal-entendido. Sendo o encontro entre pesquisador e informantes uma relação 

intersubjetiva, podemos considerar a interação na perspectiva de Goffman (1975), 
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quando este afirma que a vida social se apresenta como uma representação teatral, 

devendo ser considerada: 

a maneira pela qual o indivíduo apresenta, em situações 
comuns de trabalho, a si mesmo e a suas atividades às 
outras pessoas, os meios pelos quais dirige e regula a 
impressão que formam a seu respeito e as coisas que pode 
ou não fazer, enquanto realiza seu desempenho diante 
delas.(Goffman, 1975: 07).  

O autor continua fazendo sua analogia com o espetáculo teatral: 

O palco apresenta coisas que são simulações. Presume-se 
que a vida apresenta coisas reais e, às vezes, bem 
ensaiadas. Mais importante, talvez, é o fato de que no 
palco um ator se apresenta sob a máscara de um 
personagem para personagens projetados por outros 
atores. A platéia constitui um terceiro elemento da 
correlação (...). Na vida real, os três elementos ficam 
reduzidos a dois: o papel que um indivíduo desempenha é 
talhado de acordo com os papéis desempenhados pelos 
outros presentes e, ainda, esses outros também constituem 
a platéia... (Goffman, 1975: 07).   

Uma das questões sobre as quais as propostas de Goffman nos fazem 

pensar é a imagem que se propagou durante algum tempo do informante como ser 

passivo, do qual o pesquisador se utiliza apenas enquanto lhe parecer interessante. 

Durante o trabalho de campo, nos momentos de produção do relato oral, o informante 

também se expressa de acordo com o "jogo" que se configura.  Segundo as palavras do 

mencionado autor: 

Quando permitimos que o indivíduo projete uma definição 
da situação no momento em que aparece diante dos 
outros, devemos ver também que os outros, mesmo que o 
seu papel pareça passivo, projetarão de maneira efetiva 
uma definição da situação em virtude da resposta dada ao 
indivíduo e por quaisquer linhas de ação que inaugurem 
com relação a ele (Goffman, 1975: 18).  

A idéia de não-passividade do informante é também tangenciada por Trigo & 

Brioschi. Elas afirmam que o pesquisado não é um objeto, ele reage, interage e detém um 
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saber que é decorrente de sua própria história de vida e lembra que sua postura ativa é 

um dos principais elementos na construção do conhecimento. Ou, como diria Geertz 

(1997), o "nativo” é quem faz a interpretação de primeira mão sobre sua realidade, 

enquanto os textos antropológicos são interpretações de segunda ou terceira mão. Assim 

o informante tem um papel ativo na definição da situação de entrevista bem como na fala 

produzida.  

Goffman (1975:18-19) pretende mostrar que se estabelece uma relação em que os 

interesses tanto do informante quanto do pesquisador os impulsionam de modo a 

continuar essa relação sem que haja contradição entre suas falas; o que se pretende é o 

que ele chama de consenso operacional.  

Inspirado em Goffman, Berreman (1980) faz uma leitura do contato entre 

pesquisador e informante sob uma perspectiva teatral. Ao dissertar sobre a tessitura de 

sua etnografia de uma comunidade no Himalaia, o autor discute o extenuante trabalho do 

etnógrafo para manter o controle de impressões, já que as máscaras utilizadas tanto pelo 

pesquisador quanto pelos informantes influenciarão a maneira como ambos serão 

identificados. Para o autor supracitado, o sucesso da pesquisa, o tipo e validez de 

informação obtida serão definidos pelas impressões; logo, o controle destas estará 

sempre presente na interação entre pesquisador e informante. 

Nessa interação que a pesquisa possibilita, sei o quanto é extenuante o processo 

de controlar as impressões. O desejo de elaborar um bom trabalho, de ser bem sucedida 

no processo de entrevistas, faz recorrer à manipulação de máscaras sociais. No decorrer 

desta minha pesquisa uma ocasião em que essa idéia ficou mais explícita que em outras 

situações foi durante a visita ao Francisco. Após os cumprimentos iniciei a entrevista e, 

num dado momento, percebi que ele estava alcoolizado. Tive que continuar a entrevista, 

tentando não demonstrar o desconforto de ouvi-lo falar desconexamente e mostrando-me 
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tolerante com o fato de ele interromper seu próprio relato por diversas vezes, para 

explicar a sua irmã, presente na sala durante toda a entrevista, como era sofrido trabalhar 

no seu ramo, mas que era nele que ele conseguia ser gente de respeito. 

Essas impressões muitas vezes são silenciadas pelo pesquisador para que realize 

uma boa entrevista.  Embora não possa perder de vista certos prejuízos como, no caso, 

ter consciência de que os dados fornecidos por uma pessoa alcoolizada nem sempre 

possam ser levados em consideração. Nas inúmeras vezes em que estive na casa de 

Edjane para entrevistá-la, nem sempre obtive sucesso: em alguns casos ela tinha visitas 

(como eu que estava em sua casa todos os meses, durante o período da pesquisa) que se 

demoravam às vezes por dias e em outras vezes suas crianças ficavam quase que o tempo 

todo comigo, explicando sua permanência ao meu lado, dessa forma: gosto muito da 

senhora, viu, tia?. De acordo com Edjane, quando eu estava lá, eles (um menina e uma 

menina) não saiam de casa. Meu chapéu, a máquina fotográfica e o gravador eram os 

seus brinquedos preferidos, sem contar que, quando eu falava em entrevistar a mãe, eles 

queriam falar no gravador e ao invés de entrevistar a mãe, entrevistava os filhos.  

Não há um padrão rígido de como desenvolver uma pesquisa empírica; a 

subjetividade dos atores envolvidos no processo de pesquisa dá os tons e gostos do 

cenário, máscaras e falas. Se aqui posso remeter a metáforas, é preciso que se considere 

os atores, o público, o cenário, as luzes e o texto a ser encenado.       
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CAPÍTULO 3 NO BALANÇO DAS REDES: 

CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS ASPECTOS 

GEOGRÁFICOS, ECONÔMICOS E SOCIAIS DA ÁREA 

ESTUDADA  

3.1. Da  origem e do uso da rede de dormir  

Segundo Luiz da Câmara Cascudo (1959)20, no século XVI, os indígenas 

brasileiros agrupavam-se à noite em ocas, cada um no seu leito individual, fresco e 

suspenso das vigas em redes de dormir. Ele afirma que a rede de dormir, a hamaka, é 

criação aruaca e tornou-se expressão colonizadora, uso quase universal. Nascera na 

floresta equatorial brasileira e sul-americana e fizera com que o ameraba, sem deixar a 

companhia inseparável, tivesse posse de um meio independente de dormir ao mesmo 

tempo isolado e conjunto. Sua origem é incerta, pois alguns - Graebner e Rivet – 

tentaram fazê-la privada e natural da Melanésia, outros – Karl Von Stein, Roberto 

Lowie, Paul Radin, P. Vidal de La Blache – afirmam-na dos trópicos da América 

Austral. No entanto, Nordenskiöld fê-lo excluir a hamaka do seu quadro de 

aproximações oceânicas. 

Ao entrar na África, levada pelos portugueses e espanhóis, a hamaka era usada 

como transporte; desconheciam assim a sua utilização como leito regular de repouso. 

Quando levada ao continente americano, fora utilizada como transporte de doentes, 

                                                

 

20 CASCUDO, Luiz da Câmara. Rede de Dormir – Rio de Janeiro, Ministério da Educação e Cultura, 1959 
(col. Vida Brasileira). 
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feridos e ou potentados. Pode ter-se verificado caso de invenção autônoma e 

perfeitamente independente de sugestões, entre Melanésia e Brasil. 

Não tenho como pretensão afirmar qual a verdadeira origem da rede de dormir, 

diante das inúmeras e diferentes opiniões e afirmações defendidas por diversos autores. 

Quero apenas expor considerações sobre as distintas culturas que se espalham pelo 

mundo que fazem uso de tal utensílio desde tempos remotos, ressaltando assim o 

prestígio das redes de dormir nos mais diferentes povos e grupos sociais.  

A rede possui como principal característica a simplicidade, além do que a 

facilidade de transporte e a sua integração ao clima quente das baixas latitudes. Tais 

facilidades e comodidade quanto ao seu uso demonstram claramente a sua permanência e 

aceitabilidade em nossa região.  

A hamaca, sendo rede é um invento dos indígenas da América do Sul, cujo nome 

de origem é denominado pelos indígenas do Brasil de ini.   Foi o escrivão da frota de 

Pedro Álvares Cabral - Pero Vaz de Caminha - em carta a Portugal, que relatou a 

povoação dos Tupiniquins, seus hábitos e costumes, e a maneira de dormir, daqueles 

indígenas, o primeiro a empregar a palavra rede. De acordo com Rocha (1983), foram as 

mulheres dos colonos portugueses que adaptaram a técnica indígena, substituíram o 

tucum pelo algodão (para render em um tecido mais compacto) e aplicaram varandas e 

franjas ornamentais. Sua difusão no Nordeste teve a colaboração ativa dos sacerdotes 

que, espalhando a técnica dos adventícios e entre as gerações que se sucederam tornaram 

hereditários o artesanato.  

A rede indígena é tecida em cipó e lianas; as mulheres dos colonos portugueses 

adaptaram a técnica indígena, passando a fazer redes em tecido compacto e com 

varandas e franjas ornamentais. A rede, durante o Brasil Colônia, foi utilizada também 

como meio de transporte, sendo nela, carregados por escravos, os colonos e suas famílias 
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em passeios pela cidade e viagens. O folclorista nordestino Luiz da Câmara Cascudo no 

seu ensaio "Rêde-de-Dormir" faz uma apologia a esta peça doméstica, integrante da vida 

cotidiana das gentes do Norte e Nordeste brasileiros, comparando-a com o leito, e 

enaltecendo as vantagens da rede:  

O leito obriga-nos a tomar seu costume, ajeitando-se nêle, 
procurando o repouso numa sucessão de posições. A rêde 
toma o nosso feito, contamina-se com os nossos hábitos, 
repete, dócil e macia a forma do nosso corpo. A cama é 
hirta, parada, definitiva. A rêde é acolhedora, 
compreensiva, coleante, acompanha, tépida e 
brandamente, todos os caprichos da nossa fadiga e as 
novidades imprevistas do nosso sossêgo. Desloca-se, 
incessantemente renovada, à solicitação física do 
cansaço. Entre ela e a cama, há a distância da 
solidariedade à resignação (Cascudo 1959).  

Segundo Cascudo deve-se ao indígena a riqueza na diversidade de artefatos. 

Também se faz mister ressaltar a importância desses artefatos à sobrevivência da 

sociedade brasileira nos primeiros anos do descobrimento e durante toda a época 

colonial. Para melhor ilustrar aquilo que falo segue um trecho de “Caminhos e 

Fronteiras”, do escritor Sérgio Buarque de Holanda, quando este revela a importância da 

rede na capitania de São Paulo, século dezesseis até hoje: 

Ao visitar pela Segunda vez a capitania de São Paulo, 
tendo entrado pelo Registro da Mantiqueira, Saint-Hilaire 
impressionou-se com a presença de redes de dormir ou 
descansar em quase todas as habitações que orlavam o 
caminho. O apego a esse móvel pareceu-lhe dos 
característicos notáveis da gente paulista, denunciando 
pronunciada influência dos índios outrora numerosos na 
região (Holanda, 1957).   

De acordo com Holanda (1957), o europeu recém-chegado ao Brasil aceitou o 

costume indígena sem relutância, e há razão para crer que, nos primeiros tempos, esses 

leitos maleáveis e portáteis constituiriam objeto de ativo intercâmbio com os naturais da 

terra. 
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As peças de rede recebem os serviços dos gentios da terra - tamoio, tupinaen, 

carijó... - introduziram-se também, nas casas paulistas, as cunhãs tecedeiras. E, com elas, 

os teares de tecer rede, onde a tradição indígena, pouco modificada neste caso, pela 

influência das técnicas adventícias, tem permanecido até nossos dias.(Holanda, 1957). 

A sua importância para nossa população colonial prende-se, de algum modo, à 

própria modalidade dessa. Pois se observa o contraste da rede com a cama e mesmo com 

o simples catre de madeira, trastes sedentários por natureza, e que simbolizam o repouso 

e a reclusão doméstica. Ela pertence tanto ao recesso do lar quanto ao tumulto da praça 

pública, à morada da vila como ao sertão remoto e rude. O fato é que as redes - redes de 

dormir ou de transportar - são peças obrigatórias em todos os antigos inventários feitos 

no sertão. 

Interessante é que a rede copiada pelos europeus do século XVI seguiu padrões 

planos, tal como as camas onde se dorme no sentido do comprimento.  Diferentemente, 

na rede indígena, visto que esta é frouxamente atada, para nela deitar-se como se 

estivéssemos em uma suave bacia com a forma e tamanho do corpo. As linhas 

longitudinais da rede indígena têm o mesmo comprimento de punho a punho. Quando se 

ata a rede de maneira frouxa, determinamos uma elipse e uma elipsóide.  Ao sentar-se no 

meio da faixa mediana, fixa-a com o nosso peso, aquela faixa que terá a largura de nosso 

traseiro. Em seguida, se quisermos deitar na rede, isso só poderá ser feito com as pernas 

inclinadas para cima. Mas os dois lados da rede ainda estarão livres. Podemos então 

deslizar as pernas para um lado e o tórax para o outro, até alcançarmos com todo o corpo 

a superfície da elipsóide. A direção de repouso entre a crista central e a parede lateral da 

elipsóide forma um ângulo de aproximadamente 30 graus com relação ao plano vertical 

dos punhos. 
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Em 1492 e nos anos seguintes os primeiros europeus na América tropical ficaram 

admirados com o costume indígena de dormir em redes suspensas. Antes da viagem de 

Colombo, a rede de dormir era desconhecida fora da América, onde reinava desde o 

México e das ilhas do Caribe até o Sul do Brasil e o Paraguai, da Colômbia a 

Pernambuco. No século XVI, os europeus tiveram a idéia de usar rede de pescar ou 

pedaço de lona para dormir, sem levar a sério as instruções práticas de uso e sem atender 

a qualquer princípio físico. Pensando em dormir no sentido do comprimento, começaram 

a efetuar os chamados melhoramentos. Muito antes de a palavra aruak humaca 

transformar-se, por uso popular, na palavra holandesa hangmat (esteira suspensa) ou na 

alemã Hangematte, a rede indígena foi deformada em esteira esticada, no sentido do 

comprimento, com as cordas de atar, e no sentido da largura, por duas traves de madeira. 

Nos navios europeus - e os armadores haviam descoberto que cabiam mais marinheiros 

por metro cúbico quando estes dormiam em redes - tentou-se de novo melhorar as redes 

sem resultado, pois ninguém teve a idéia de voltar ao modelo original em tudo superior. 

A rede de dormir jamais se popularizou nos outros continentes porque o modelo 

exportado foi o europeu. Na África levadas pelo português, as redes foram usadas apenas 

como macas, transportando pessoas doentes, ou durante a sesta. À noite continuava-se a 

dormir em esteiras no chão duro, ao alcance de formigas, ratos e cobras. 

Câmara Cascudo nos dá mais detalhes: a rede dos Bakairi é feita de malhas 

bastante grossas e tem a forma de um retângulo comprido (2 1/3 m x 1 ¼ m). As linhas 

longitudinais são atravessadas, com intervalos irregulares (entre 2 e 3,5 cm) pelas 

transversais; nas malhas pode-se facilmente enfiar o dedo. O tecido é muito simples. 

Dois fios longitudinais, mas finos, de 1mm de espessura. Deste, em número de quatro, 

dois correm, ondulados, na frente dos longitudinais, e dois atrás dos mesmos, entre os 

quais se cruzam. De ambos os lados faz-se um nó com as extremidades dos fios 
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transversais; assim encontram-se, em cada um dos lados compridos, uns 70 nós, feitos 

com as quatro pontas de fio. O laço que fica livre em cada toco é enrolado, no meio, por 

um fio, de maneira a deixar de um lado uma colcheta para receber os cordões com que se 

pendura a rede. Do outro lado partem, deste ponto fixo – divergindo para a rede, quando 

esta é armada – os fios longitudinais ainda não cruzados pelos fios da trama numa 

extensão de 30 a 35 cm. 

Existem diversos tipos de rede, típica de algodão, existe outra, na qual os cadilhos 

são formados de cordel de fibra de buriti (Mauritia vinifera, Mart) e os fios da trama são 

de algodão. Estes fios transversais de algodão são às vezes muito escassos; os Mehinaku 

deixavam entre eles uma distância de dez a vinte centímetros. As redes de buriti são 

usadas, sobretudo, pelas tribos nu-aruak. Os Bakairi mansos do Paratinga também as 

possuíam; o que se sabe é que esse tipo de rede foi introduzida entre eles pelo velho 

Caetano, cacique da aldeia. As redes de fibra de palmeira tinham geralmente 

comprimento igual ou pouco maior (até 2 ¾ m) que as de algodão, mas uma largura 

inferior a um metro, de modo que quase não era possível nelas a posição diagonal 

cômoda, que, com razão, o brasileiro gosta de tomar. Uma terceira modalidade resultava 

de um emprego mais abundante do algodão. Vimos entre os Auetö todos os graus 

intermediários entre 6-7 cm, até 1-2 ou mesmo ½ cm de distância entre os fios 

transversais do algodão. Teciam-nas, finalmente, de modo a ficarem os fios de algodão 

tão juntos um do outro que encobrissem totalmente a fibra de tucum, constituindo um 

pano quase tão compacto quanto à lona. 

Nesse tecido a fibra longitudinal de tucum, com uma largura aproximada de 1,5 

mm, era envolvida por dois pares de fios transversais de algodão os quais, entre aquela e 

o seguinte fio longitudinal, se cruzavam não uma, mas duas vezes. Os lados compridos 

da rede eram naturalmente orlados de grande número de nós próximos um do outro. Nos 
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quatro cantos as extremidades das madeiras se prolongavam um pouco, terminando em 

borla. Muitas vezes observam-se nesses tecidos, listas transversais azul-pretas, obtidas, 

de 40 em 40 cm pela aplicação de algodão tinto. Aliás, todas as redes eram de cor parda. 

Tanto a de algodão como a de fibra de palmeira, que já por natureza é pardo-clara, 

tomavam uma cor parda suja pelo contato com o corpo ungido com o vermelho do 

urucum. As redes de algodão puro constituíam uma especialidade dos Bakairi; também 

eles já possuíam no Kulisehu, redes de buriti. O pano mais consistente era fabricado 

pelos Auetö. Eram singulares as redes que os Nahuquá tinham para crianças de pouca 

idade; consistiam simplesmente num feixe de palha amarrado nas duas extremidades. 

Sua forma de confecção, atualmente, consiste em um artesanato especializado e 

difundido em todo o Brasil e em outros países da América do Sul. Surgem em muitas 

cidades da região Nordeste teares mecânicos que incrementam sua industrialização. 

Diferentemente do que ocorreu em São Paulo nos primeiros séculos de sua história, 

segundo Sérgio Buarque de Holanda21, que estudando sobre o assunto na área de 

Sorocaba e Cuiabá, percebeu que a contaminação pelos agentes da “modernização” que 

se configurou na estrada de ferro e na página impressa baniu o hábito de dormir em 

redes, apontando também um aspecto adverso do meio: o clima frio de altitude. 

Pode se verificar que os municípios de São Bento e Brejo do Cruz, situados no 

Sertão paraibano, concentram 90% da produção e do número de unidades produtoras de 

redes de dormir do Estado. De acordo com algumas estatísticas disponíveis na Internet, 

acerca do ranque da produção nacional de rede, em quantidade produzida o município de 

São Bento na Paraíba tem se destacado; e quanto a qualidade desse artigo quem se tem 

mantido no ranque nacional é o município de Jaguarana, no estado do Ceará. 

                                                

 

21 HOLANDA, Sérgio Buarque de Caminhos e Fronteiras, Ed. José Olímpio, (1957). 
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Hoje a utilização da rede promove uma significativa produção, esta tem levado a 

uma grande aceitação desse artigo, pois se vê em grande demanda seu uso fazendo parte 

da cultura dos brasileiros e até de outros países. É comum vê-la nas cidades de porte, 

pequeno ao grande, no meio rural e em casas populares; sendo utilizada como parte da 

mobília da casa, ela se encontra estendida na sala, no quarto e até enfeitando varandas e 

alpendres de casas e prédios de apartamentos de praias, fazendas e condomínios. 

3.2. São Bento: o lugar onde as aranhas põem seus ovos   

Parafraseando Geertz, os redeiros de Patos tecem suas teias de significados, 

quando eles passaram a comprar as redes em São Bento, desde a década de 60, do século 

XX, fazendo essas redes percorrerem todos os estados do Brasil e todos os paises da 

América do Sul. A cidade de São Bento pode ser considerada como o lugar onde as 

aranhas põem seus ovos, pois é de lá que todas as teias são tecidas pelos redeiros antes 

de traçar seus destinos e entrecruzarem territórios22 . É nesse município cuja origem data 

de fins do século XIX e de uma fazenda denominada Cascavel, que foram erguidas as 

primeiras habitações. Segundo a história, o lugar continuou sendo a fazenda Cascavel, 

até que, passando por ali um padre, sugeriu que ao invés do nome Cascavel, chamassem 

por São Bento, que lembrava o nome de um santo protetor das pessoas que por acaso 

viessem a ser picadas por cobras venenosas. O nome foi aceito prontamente. São Bento 

cresceu e se desenvolveu sob o domínio de Brejo do Cruz até a sua emancipação política 

ocorrida em 29 de abril de 1959. 

Situada na Mesorregião do Alto Sertão, próximo ao município de Catolé do 

Rocha, a cidade de São Bento possui uma área de 275 quilômetros quadrados, limitando-

                                                

 

22 Segundo GUATTARI e ROLNIK, (1986: 323) “A noção de Território é entendida  num sentido muito 
amplo, que ultrapassa o uso que dela fazem a etiologia e a etnologia. “Os seres existentes se organizam 
segundo territórios que os delimitam e os articulam aos outros e aos fluxos cósmicos”. “O território pode 
ser relativo tanto a um espaço vivido, quanto a um sistema percebido no seio do qual o sujeito se sente ‘em 
casa’”. “O território é sinônimo de apropriação, de subjetivação fechada sobre si mesma. Ele é o conjunto 
dos projetos e representações nos quais vai desembocar, pragmaticamente, toda série de comportamentos, 
de investimentos nos tempos e nos espaços sociais, culturais, estéticos e cognitivos”. 
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se ao Norte com Brejo do Cruz, Jardim de Piranhas (RN); ao Sul com Paulista e Serra 

Negra (RN); a Leste com Serra Negra do Norte (RN); e a Oeste com Riacho dos Cavalos 

e Catolé do Rocha. 

Somente um rio compõe a hidrografia desse lugar: o Rio Piranhas é perene e 

corta uma grande parte do município. Com clima quente e seco, suas temperaturas 

variam entre 18 e 38º C, sujeita a secas ou estiagens prolongadas. Em épocas normais de 

invernos, sua precipitação pluviométrica pode atingir até 800 a 900 milímetros, em 

média atual. Apesar de períodos longos de estiagem, a cidade não sofre por causa desse 

fenômeno climático, em virtude do reconhecimento da sua grande produção de redes. 

São Bento das Redes, como é mais conhecida, tem se destacado em  nível nacional como 

grande produtora de redes.  

Esse reconhecimento como grande produtor de redes tem se mantido na 

diversidade e enriquecimento do trabalho manual dos homens e mulheres desse 

município, destacando-se o acabamento da rede na técnica do Batique, que consiste num 

método de pintura sobre o tecido, originário da Indonésia e introduzido na Paraíba por 

um grupo norte americano, há mais de duas décadas (sobre esse grupo não se sabe, por 

exemplo, quem é ele, o que foram fazer lá, como foram introduzidos lá, etc).Esse 

acabamento se traduz como uma atividade predominantemente manual, que consiste em 

cobrir áreas do tecido a serem trabalhadas com cera e parafina; imergir o tecido em 

latões com tintas de cores variadas para o tingimento desejado, de acordo com desenho 

pretendido; retirar a cera ou parafina com água quente; lavar e passar. 

As técnicas ligadas à tecelagem fazem parte de uma tradição cultural que, no 

Brasil, já era possuída por algumas populações pré-colombianas. Tais técnicas foram 

apropriadas e transformadas pelos colonizadores, sendo a tecelagem de fio cru – rústico - 

uma prática extremamente difundida em algumas áreas, até a instalação das primeiras 
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fábricas de tecido no país em meados do século XIX.  Esses adereços ainda permitem a 

rede fabricada hoje com característica artesanal, visto que as outras partes da rede são 

feitas em teares mecânicos. As redes indígenas eram feitas em cipó; no entanto as tramas 

dos tecidos fabricados atualmente têm muito de similar. A técnica nasce da arte de 

trançar; o que vai diferenciar um artigo do outro é basicamente o material empregado na 

produção. Além disso, consideram-se outros aspectos como o acabamento, o tipo de fio a 

ser utilizado, o desenho, a pintura, etc. 

As redes de dormir embalam os sonhos de milhares de pessoas que vivem em 

uma região assolada pela falta de recursos financeiros e tecnológicos. É no balanço das 

redes que os redeiros de Patos-PB ao efetivarem suas compras em São Bento traçam seus 

destinos, como construtores de sentidos e significados. Esses homens ao estabelecerem 

relações com o “outro” percebem que esse relacionamento é sempre mediado por suas 

ferramentas. Esses redeiros constroem, reconstroem, apreendem e fazem suas 

interpretações da realidade a partir dos instrumentos que lhes são disponibilizados pela 

cultura, na qual eles se fazem construtores. Como tecelão de si próprio, borda 

incessantemente, teias de significados que dão sentido ao mundo (Geertz, 1989: 15). 

Teias que misturam pontos diversos: novos e arcaicos, abertos e fechados, com linha de 

cores diversas, são a cultura. É a partir desse tecido que esses homens se reconhecem 

frente aos outros: traçando seus destinos e entrecruzando territórios.  

Acompanhando um redeiro-proprietário de Patos-PB até a cidade de São Bento, 

onde o mesmo efetivou suas compras pude perceber de perto o traçado dessas teias, que 

descrevo como se segue: 

O carro parou em frente a casa do meu irmão às 6:30h de uma segunda-feira 

ensolarada. Uma veraneio (transporte alternativo que leva pessoas, animais, feiras e até 

utensílios) que faz o percurso de Patos até Pombal, cidade que fica quase na metade do 



61  

caminho até São Bento das Redes. O trecho é de péssima conservação: grande parte 

dessa estrada precisa de reformas, o que dificulta e deixa mais lentos os transportes; 

também o carro lotado faz dessa viagem um tanto quanto cansativa. Chegando em 

Pombal, descemos à procura de um outro carro que estivesse de saída para  o nosso 

destino. Vários carros ficam estacionados ao longo da rodovia que dá acesso à  cidade 

de São Bento. Muitos motoristas se aproximam se oferecendo para nos levar. O homem 

que acompanho fala com voz firme: - “preciso chegar logo em São Bento, por isso vou 

com aquele que for primeiro”.(Cada um deles que dissesse que era o primeiro que 

estava saindo). Ao descermos do carro um dos motoristas agarrou no braço do meu 

irmão, dizendo: venha comigo, já tô saindo.  De forma esperta nos fez entrar no seu 

carro. No interior deste já havia cinco pessoas aguardando sair. A voz do meu irmão se 

fez mais uma vez ser ouvida: “olhe, rapaz, eu não tenho tempo de ficar andando com 

você até você arrumar mais passageiros, tenho que voltar ainda hoje para Patos”. O 

homem de prontidão respondeu: “não rapaz, não se apereei não. Nós só vamos passar 

ali na casa de um passageiro, não vai demorar não. Ele já tá até pronto, me ligou 

agorinha, nós vamos sair agora”. Quando o carro deu partida meu irmão comentou que 

era costume desses motoristas pegar  passageiros no ponto dizendo que já estão de 

saída e ficam horas rodando com passageiro esperando encontrar outros para 

viajar.Ele não estava errado, pois além de se demorar muito, o motorista depois que 

pegou o tal conhecido passou por uma panificadora, um hotel e novamente na rodovia 

onde se ouviam gritos dos seus colegas motoristas, dizendo: “você, ainda não foi?”. 

Quando pensei que já estivéssemos a caminho de São Bento ele parou mais adiante onde 

havia uma senhora e uma jovem, negociaram o preço. Então o motorista se aproxima de 

mim e me pediu para sair para que as duas mulheres entrassem para o último banco. 

Quando o carro deu partida, seguimos cerca de 500 metros, outra parada, para que um 
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rapaz entrasse. Até chegarmos ao nosso destino esse carro parou em torno de 12 vezes: 

embarques e desembarques se faziam constantemente.Chegamos em São Bento às 

10:40h, uma viagem iniciada em torno das 6:30h e que pode ser realizada em duas 

horas; foram gastas aproximadamente 5 horas.  Meu irmão marcou com esse mesmo 

motorista nossa volta para meio dia. Saímos para o local das compras das redes 

chamado “a pedra23”; lá se iniciaram negociações demoradas, pois, segundo meu 

irmão, os preços haviam aumentado muito, e por isso ele não estava esperando. Naquela 

manhã a temperatura devia estar marcando uns 40º graus, o que é muito comum nessa 

época do ano (novembro). Lá pelas 11:50 horas, finalmente, meu irmão havia 

conseguido comprar as redes. Seguimos então para a casa de prensagem para prensar 

as redes e ensacar. Quando estava no interior dessa casa ouvi uma voz que dizia: “quem 

é vivo sempre aparece”. Era um redeiro produtor que estava falando com o meu irmão. 

Notei o semblante do meu irmão um pouco tenso e ouvi quando ele disse: “mas, rapaz 

eu não lhe procurei porque eu tava com pouco dinheiro e precisava mandar essas redes 

para Maceió ainda hoje, mas eu tô planejado acertar aquela conta com você segunda-

feira, porque essa mercadoria que eu estou mandando é para o apuro; logo que o rapaz 

lá, que tá tomando conta das redes enquanto eu vim vai mandar o dinheiro, e aí eu 

acerto aquela conta e já lhe compro mais”. Ele se desculpava dizendo que ele era quem 

estava perdendo por estar comprando as redes num lugar mais caro.  Ao invés de 

comprar mais em conta na fábrica, porque se sentira com vergonha de ir falar fiado 

quando ainda não tinha efetuado o pagamento da última conta, e que não havia 

resgatado o cheque da conta por que as vendas estiveram fracas, e que além disso um  

de seus melhores vendedores, havia  deixado-o com um prejuízo de mais de R$ 

2.000,000, pois o “vale” que esse vendedor fizera no início da viagem não pagou. 

                                                

 

23 Feira de redes que acontece no centro da cidade. 
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Depois de muito conversar, o redeiro-produtor concordou em lhe dar mais 15 dias de 

prazo. Segundo ele já fazia mais de dois anos que ele disponibilizava redes para esse 

redeiro. Durante a viagem de volta, meu irmão me confidenciou que já estava 

preocupado, pois os preços das redes haviam aumentado muito, e como que ele ia fazer 

para aumentar também para os corretores. Segundo ele, cada vez que é preciso 

comunicar o aumento das redes, todos eles “chiam muito”. Mas, de acordo com ele, 

todos têm que aceitar, pois eles não têm outra alternativa, têm que se submeter, pois 

ainda é um ramo que dá pra ganhar dinheiro. Um caso presumível (devido a má 

conservação da estrada) aconteceu na volta, quando já nos aproximávamos da cidade 

de Pombal (parada obrigatória para se pegar um outro carro já que não tem transporte 

alternativo que faça essas viagens sem interrupção): o carro em que víamos se arrastou 

pela rodovia com um barulho muito estranho e, de repente, parou; o motorista 

assustado saiu e ficou tentando entender o que acontecera, quando de repente ele viu 

surgir a sua frente a bateria do carro. Ele preocupado com a situação começou a 

recolher os pedaços da bateria e a guardar no interior do carro. Ficamos, por alguns 

minutos esperando por ajuda, quando surge uma caminhonete que, auxiliando o 

motorista, nos ajudou a sair daquela situação. Quando finalmente (45 minutos) 

conseguimos dar partida, o redeiro (como os Azande de Evans-Pritchard) começou a 

dar explicação para tal ocorrência. Para ele, os acontecimentos desagradáveis podem 

ser facilmente explicados a partir do “oião do povo”, “olho grande” ou “sangue ruim”.  

3.3. Patos-PB: o lugar de origem e de retorno  

É em Patos que estão situadas as três comunidades (São Sebastião, Vitória e 

Liberdade) que constituem o meu universo de pesquisa.Para melhor situar o leitor, trago 

alguns dados geográficos e abordo aspectos histórico-sociais do município. 
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De acordo com artigo publicado na revista comemorativa do aniversário de Patos 

(2002), nas imediações próximo ao encontro de dois rios - Cruz e Farinha - numa 

encruzilhada de caminhos, onde os tropeiros faziam paradas atraídos pela água corrente, 

enquanto seus animais se deliciavam com a fartura das pastagens, encontrava-se o 

cenário escolhido para a implantação das primeiras fazendas de gado. Da união dos dois 

cursos, veio a formação de um terceiro rio, denominado pelos índios de Piranhas e 

traduzido para a língua dos brancos como Espinharas, levando-se em consideração o tipo 

de vegetação predominante na região e que existiam no local: xiquexique, unha de gato, 

coroa de frade, urtiga, faveleiras, dentre outros. Bem ao lado, encontrava-se uma lagoa 

onde muitos patos fizeram o seu habitat natural, os quais seriam fontes de inspiração 

para a denominação definitiva do lugarejo. 

No século XVIII, a elevação da Capela de Nossa Senhora da Guia à condição de 

freguesia, constitui-se no primeiro elemento de autonomia municipal, considerando que à 

época, as  administrações civil e religiosa eram diretamente ligadas uma à outra. 

Após 66 anos de subordinação a Pombal, Patos veio a tornar-se Vila, cuja 

emancipação data de 24 de outubro de 1903; tal medida teria sido objeto de sugestão do 

Conselho do Governo da Província da Paraíba, endereçada á Administração Central. 

Através de uma exposição encaminhada ao Marquês de Caravelas, o referido órgão 

suplicava ao Ministro dos Negócios do Império, que fizesse subir ao Imperador o pedido 

de criação de três novas Vilas: Patos, Bananeiras e Amélia de Piancó. Justificava o 

referido pleito pela necessidade de aumento da produção do Império, para civilização e 

comodidade dos seus habitantes. 

Patos foi elevada à categoria de cidade através da Lei estadual de número 200, 

datada de 24 de outubro de 1903 e sancionada pelo desembargador presidente José 

Peregrino de Araújo. A Lei teve origem em um projeto apresentado na Assembléia 
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Legislativa, na sessão ordinária de 24 de outubro de 1903, pelo deputado José Campelo 

de Albuquerque Galvão, natural de Mamanguape. Naquela época o presidente do 

Legislativo Estadual era Manoel Dantas de Góis, que na sessão de 06 de outubro, já 

anunciava o início de discussão da referida propositura para o dia seguinte. Dia sete, a 

primeira aprovação e o referendo veio no dia 15, quando, além do seu autor, usou a 

tribuna para defendê-la o parlamentar Enéas Pedro de Souza, ligado a Patos por laços 

familiares. 

O município de Patos-PB foi composto inicialmente de dois distritos: o da sede e 

o de Passagem; no entanto uma série de modificações ampliou a sua jurisdição, 

consideravelmente, passando a comportar também Cacimba de Areia, Salgadinho, São 

José do Bonfim, Quixaba e Santa Terezinha. Atualmente possui apenas o Distrito de 

Santa Gertrudes; todos os outros se emanciparam. 

Patos possui hoje uma área de 5087 Km², com cerca de 100.000 habitantes. Está 

localizada numa depressão sertaneja, com distância da capital de 300Km. Possui um 

clima seco com temperatura média de 36º C e sua vegetação é própria do sertão 

nordestino: a caatinga. Patos tem se constituído no mais importante centro comercial, 

industrial e de serviços da região. De aspecto urbanístico, ruas largas e movimentadas, 

muitas delas asfaltadas. 

A cidade de Patos se constitui num entroncamento rodoviário onde se cruzam 

importantes estradas, todas asfaltadas, que colocam este município em comunicação com 

os demais municípios do Estado e com os Estados com os quais faz limite. Está ligada a 

João Pessoa, Campina Grande, Pombal, Souza, Cajazeiras e outras cidades situadas ao 

longo da rodovia que percorre o Estado. Limita-se ao sul com São José do Bonfim, ao 

norte com São José de Espinharas, a Leste com São Mamede, Quixaba e Cacimba de 

Areia e ao Oeste com Santa Terezinha, Malta e Mãe Dágua. 
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No município de Patos as atividades econômicas se restringem àquelas ligadas ao 

comércio interno, desenvolvido através de algumas lojas situadas no mercado central e 

no centro da cidade; atividades relacionadas à construção civil, além de outras, 

diretamente ligadas aos poderes municipal, estadual e federal.  

Os municípios São Bento, Pombal, Paulista e Brejo do Cruz são os principais 

produtores de redes no estado da Paraíba. Patos tem se colocado como um grande 

distribuidor deste produto de grande aceitação em todo o país como também em outros 

países da América do Sul, dentre os quais podemos citar a Argentina, Paraguai, Uruguai, 

Chile e Bolívia.   

De acordo com os relatos orais, pude abstrair algumas informações dos redeiros, 

sobre o comércio das redes desde seu início, as quais podem ser assim sintetizadas: 

atividades de redes tiveram início em meados da década de 60; momento que coincide 

com o declínio do algodão. Esse comércio se fez inicialmente em nível local, toda a 

venda de redes era efetivada no próprio município; à medida que o tempo foi passando 

este comércio foi se deslocando para outros espaços nacionais e atualmente está sendo 

desenvolvido em países da América do Sul, com uma relativa aceitação por parte desses 

nossos países vizinhos.   

Hoje, Patos não conta com nenhuma fábrica de redes. Mas, já houve tempo em 

que essa cidade contava com um número expressivo de fábricas e armazéns espalhados 

entre todos os seus bairros.  

A escolha em trabalhar com os redeiros de Patos-PB se deu por lá existir um 

grande número de redeiros que não participam da produção, mas somente da 

comercialização, os quais têm, através desse comércio, não só garantido a sobrevivência 

do grupo familiar como mantido sua honra diante das comunidades, através da contração 

de dívida, ou seja, o “vale” para que possam abastecer sua família, e assim, indo 
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trabalhar para que a quantia recebida por esse redeiro, o dono das redes, seja paga na 

viagem. Toda a comercialização da rede se inicia pelo “acordo” do “vale” que é feito 

entre o redeiro-vendedor e o redeiro-proprietário, também chamado de dono (por ser ele 

o proprietário dos produtos têxteis artesanais, que podem ser redes, cangas e ou mantas).  

3.4. O mundo do trabalho do redeiro: reação do ir e vir nos diferentes 
espaços   

O mundo do redeiro é composto por homens que se autodenominam de 

redeiros. Para esses, a atividade comerciária com redes e outros produtos têxteis 

artesanais se constitui como sendo sua principal fonte de renda para garantir a 

sobrevivência de todo o grupo familiar, seja esta complementar ou não.  

Nesse universo, o redeiro é o principal personagem desta investigação. No 

entanto, como se trata de um estudo das sociabilidades visíveis no trabalho desses 

homens, as mulheres também estão incluídas nesta pesquisa. 

Gostaria de ressaltar que, ao descrever o modo de trabalho desses homens 

redeiros aqui investigados não estarei fazendo generalização em relação a outras 

comunidades que vivem da atividade das vendas de redes e outros produtos têxteis 

artesanais, visto que, cada uma tem a sua especificidade. 

De acordo com os relatos orais que obtive junto aos meus informantes, como 

também entre outros moradores da cidade de Patos, o que contribuiu para o aumento do 

comércio das redes foi o declínio da cultura do algodão na mesorregião do Sertão. A 

categoria dos redeiros tem saído da invisibilidade para compor um quadro de 

trabalhadores reconhecidos na cidade de Patos pela sua contribuição econômica, político, 

social e cultural, pois uma considerável parcela da população desse município alcança a 
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sua sobrevivência e do seu grupo familiar vendendo redes por todos os estados do Brasil 

e por outros países da América do Sul.  

A categoria dos redeiros está organizada de maneira bastante heterogênea. 

Enquanto uma parte trabalha vendendo redes nos grandes centros urbanos do Brasil, 

outra parte dedica-se a ultrapassar a fronteira nacional, indo para países como: Chile, 

Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Em ambos os casos, o redeiro retorna à sua casa 

(Patos), ao final de alguns meses de trabalho. Sua presença junto à família se dá de forma 

bastante esporádica. Há ainda um terceiro grupo, que realiza viagens de curta distância, o 

que facilita vindas à casa com maior freqüência. É comum os redeiros que integram este 

grupo permanecerem ausentes do convívio de suas famílias um mês, dois meses, três 

meses. Há casos em que o redeiro já ficou “no meio do mundo” por incontáveis meses 

(casos em que ele não consegue saldar seu débito com o redeiro-proprietário). Ao 

estarem “viajando”, os redeiros estão cotidianamente vivendo entre o público e o 

privado, o excesso de trabalho e o desemprego, a coragem e o medo, o cumprimento da 

lei e a negação dela.  Em cada cidade ou país aos quais esses homens chegam, estão 

sujeitos a regras impostas pelos poderes executivo municipal, estadual e federal, através 

de políticas urbanísticas desenvolvidas, nos grandes centros urbanos do Brasil e de 

outros que fazem parte da América do Sul. Refiro-me à existência de leis segundo as 

quais vendedores só podem trabalhar com licença, seja em praias, praças, parques ou 

ruas. Muitos desses redeiros já saem de sua cidade com dívidas enormes para pagar 

durante a viagem e a tensão de vender às escondidas de fiscais das cidades, capitais e 

países, pelos quais passam e nos quais comercializam os seus produtos. Vejamos o 

depoimento do redeiro Edílson, ao fazer referência às estratégias e mecanismos 

desenvolvidos pela categoria para diblar as autoridades argentinas: 

só que na Argentina era mais trabalhoso, né? Na 
Argentina a gente trabalhava... em Argentina quando 
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vinha a polícia, nós se escondia. Bom, às vezes eles 
pegavam nós tomava as mercadorias, leva preso, soltava 
nós no outro dia, comia rede da gente, lá chama publicar 
minha maça, né? Lá, lá delegacia chamava camaçaria, 
delegacia lá. É assim vivia a vida d a gente assim 
devagazim. O peixe24 era R$ 2,70, nós levava dois pro 
homem e o resto era da gente e assim nós ia, só perdia 
0,70 centavos por cada peça. Em cada peça nós dava 
[dinheiro] a  ele e nós vamos levando a vida.    

Um outro aspecto particular desse grupo consiste na dominância do “trabalho 

masculino”; a presença de mulheres nesse “ramo” como vendedoras é inexistente.   

3.5. O que vale um “vale”?  

A dívida contraída é paga, no decorrer da viagem, através de um desconto 

gradativo, na medida em que as peças vão sendo vendidas. Ao final de cada dia de 

trabalho, o redeiro-vendedor presta conta ao proprietário ou ao encarregado informa a 

quantidade de peças vendidas e, a cada peça, corresponde um desconto no valor atual 

(2004) de R$ 2,00. Este procedimento é notificado em um caderno, chamado 

“registro25”. Dessa maneira, cada peça vendida corresponde ao desconto já firmado entre 

o redeiro-vendedor e o redeiro-proprietário ou o encarregado. O ‘‘ vale’’ é descrito por 

Gerôncio da seguinte forma: 

A gente faz um vale assim, entendeu? Por 
exemplo: eu não estou devendo nadinha, nè? Aí a 
pessoa chega e diz: quer viajar mais eu?  Eu digo 
vou! – Quer quanto de vale?  - Me arrume aí mil 
reais, quinhentos seiscentos, aí ele me empresta o 
dinheiro, sabe? Aí eu pago com o registro, entendeu?  

De acordo com o senhor Cícero, a utilidade do ‘‘vale’’ é colocada da seguinte 

forma:    

                                                

 

24 Termo utilizado para designar aquela pessoa que dar um jeitinho para os redeiros trabalharem em 
lugares proibidos e não serem pegos pelos guardas municipais. 
25 O registro é um assento de todas as peças vendidas pelo redeiro. A cada rede vendida equivale um 
desconto de R$ 2,00 a R$ 5,00 (2002-2004) que é controlado pelo dono; na ausência deste o responsável 
por tal registro é o corretor. Muitos redeiros saldam sua dívida utilizando somente o registro. 
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é para as despesas de casa e pras farradinhas, 
brincar. Agora, primeiramente é a despesa de casa, 
que é o principal de tudo; que tem gente que vai 
gastar, nada sobra, e hoje em dia na vida é tudo 
difícil, né? Eu só gosto de uma brincadeirinha 
quando sobra26.   

Essa dívida contraída é reconhecida por toda a comunidade de origem do redeiro 

– vendedor.  Como se pode perceber, ela promove desde o abastecimento do lar até as 

“farradinhas”, apreciadas pelos redeiros, seja no seu espaço de origem (Patos-PB), seja 

nos lugares de transitoriedade, ao efetivarem as vendas das redes. O valor do vale é 

concedido e definido pela confiança de que é merecedor o vendedor. Afinal, ser “bom 

pagador” é uma das variáveis responsáveis pela construção da honra de um redeiro em 

Patos-PB.  Assim, a quantia a que corresponde o “vale” varia com a “honradez” do 

vendedor. Ou seja, se um vendedor eventualmente “manchar” sua própria imagem, o 

valor que tem determinado vendedor será, também, reduzido diante do fornecedor do 

“vale”; pois a atribuição é feita a partir da confiança que o redeiro-vendedor mantém 

diante de todos. Existe vendedor que, ao fazer o acordo, pede uma determinada quantia; 

o valor solicitado pode subir ou baixar; tudo depende do quanto cada vendedor vale para 

o proprietário. Durante a pesquisa me foi possível observar várias negociações para 

aquisição do “vale”. Certa vez, um redeiro-vendedor, ao firmar o acordo, solicitou do 

redeiro-proprietário R$ 2.500,00; o dono das redes ofereceu para o vendedor o dobro do 

valor solicitado. Quando isso acontece, há uma demonstração de que aquele vendedor 

tem, por parte do proprietário das redes, todo crédito moral e econômico. Em outras 

ocasiões, observei redeiro-vendedor solicitar R$ 500,00 e o redeiro-proprietário falar que 

só podia “arrumar” a metade. O “vale” vale a confiança, a credibilidade que cada redeiro 

representa na condição de se mostrar como um “bom-vendedor” ou “mau-vendedor”.  

                                                

 

26 (Sr. Cícero, 55 anos – morador do bairro da Vitória – 12 anos no comércio das redes). 
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O “vale” vale a aquisição de prestígio junto à comunidade pelas quais transitam 

os redeiros, como também a manutenção desse grupo, e de todo o grupo familiar.  De 

acordo com uma informante, “sem o vale, o ramo de rede não tava com nada” (Edjane, 

residente no São Sebastião – 28 anos – esposa de redeiro-proprietário). 

Nesta afirmativa, a informante explicita que o “ramo de rede” possível é aquele 

que se faz à base do “vale”, no contexto em que os redeiros pesquisados se inserem. A 

rigor, o “vale”, trata-se de um mecanismo importantíssimo que foge a formas 

convencionais (acordos firmados no papel assinado, etc), e que se caracteriza como 

mecanismo que viabiliza uma troca comercial, e não propriamente uma dádiva. Pode-se 

dizer que, de certo modo, essa relação em que se insere o “vale” se aproxima daquelas 

relações analisadas por Mauss, norteadas pela dádiva. 

3.6. O desconto no “registro”    

O Redeiro denomina de “registro” a prestação de conta que é feita no caderno, 

este procedimento é mais um mecanismo utilizado pelo redeiro para controlar as vendas 

das redes. Dessa maneira é feito o registro da quantidade de redes que cada vendedor 

consegue vender por dia, mês e por toda a viagem. No “registro” cada peça vendida 

corresponde a um desconto que sofre uma variação de R$ 2,00 a R$ 5,00 (2002-2004), 

de viagem, de caminhão, o acordo se dá do valor que terá o “registro” entre os redeiros e 

sempre antecede as viagens. Uma vez determinado o valor do “registro” segue toda a 

viagem aquele valor, não há, portanto, uma variação de abatimento.   

O “registro” é um abatimento feito no final de cada dia de trabalho e funciona da 

seguinte forma: ao final de cada dia de trabalho, o redeiro presta conta ao redeiro-

proprietário ou ao encarregado da mercadoria; se, por exemplo, o redeiro vendeu seis 

redes o desconto será registrado no caderno de seis redes e na frente dessa quantidade é 

anotado o valor correspondente a essa quantidade de redes vendidas; se o valor do 
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“registro” é de R$ 2,00, nesse caso específico o desconto pelas seis redes vendidas é de 

R$12,00 que será abatido no valor do “vale” daquele redeiro que prestou  conta naquele 

dia. Gradativamente, vão sendo descontado o ganho dessas vendas no valor do “vale que 

o redeiro firmou com o dono antes da viagem, quando ainda se encontrava na sua cidade 

de origem”. 

O “registro” registra todo o desempenho do corretor, pois lá está registrada a 

quantidade de redes vendidas, o valor já pago do “vale”, a quantia que ainda resta para 

tal corretor pagar ao dono e diz muito além desses aspectos objetivos, pois expressa toda 

confiabilidade, dignidade e principalmente a honradez do redeiro. 

Conforme pude perceber, nos registros de alguns redeiros há uma variação 

enorme de comportamentos e atitudes frente às vendas no processo da comercialização: 

há aqueles casos em que o redeiro faz “registro” diário das peças de redes vendidas,  

registro de quantidades de redes vendidas que se fazem em torno de dez redes vendidas 

por dia; enquanto que há casos de redeiros que seguem-se dias sem prestar conta de uma 

só rede vendida, e quando presta conta é de uma ou duas e esse procedimento não é 

diário, isso ocorre até por semana. Quando isso acontece todos os demais vendedores 

ficam sabendo e comentando sobre aquele redeiro que não está prestando conta de redes 

vendidas, se está ou não vendendo e se está onde ele está utilizando o dinheiro ganho 

com a venda da rede.   

Há casos em que o redeiro consegue pagar o seu “vale”, ainda, no início e ou até 

a metade da viagem; quando isso acontece, o “registro continua sendo feito; então a 

anotação é feita de forma diferente: para cada peça de rede vendida é colocado no 

caderno a palavra “a ver”; que quer dizer que aquela quantidade de redes vendidas o 

redeiro vai ver em forma de dinheiro. 
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Quando acontece do redeiro ter “a ver” no seu “registro” há uma demonstração 

pública do quanto ele é considerado “um bom vendedor”, “um bom redeiro”; então 

nesses casos tudo ou quase tudo é negociado com aquele vendedor, pois ocorre entre eles 

o reconhecimento do seu “bom desempenho”.        

3.7. A iniciação no “ramo da rede”  

O recrutamento para o “ramo da rede” se dá a partir de três fatores observados 

pelo redeiro–proprietário, quais sejam: primeiro, o interesse, por parte de alguém que se 

lhe apresente, em vender redes, ou seja, em ser redeiro; segundo, ser indicado por um 

outro que já esteve ou ainda está ligado ao ramo da rede e, terceiro, demonstrar um certo 

desembaraço, ou como os redeiros falam, ser “desenrolado27”. Quando perguntado sobre 

seu ingresso no ramo das redes, Carlos declarou: 

entrei no ramo da rede, porque me acharam muito 
esperto. Quem me indicou para eu ir pela primeira 
vez foi o ‘‘seu Miguel.’’ Eu fui porque eu tava 
desempregado. Não tinha emprego aqui em Patos, 
então eu fui vender redes.  

No que diz respeito à permanência do redeiro no ramo de rede um dos aspectos 

que é relevante, e é o que pode contribuir para que ele permaneça, é a confiança 

retribuída a partir da confiança depositada nele pelo fornecedor das redes, ou seja, pelo 

seu credor.  

A idade dos redeiros varia entre 14 e 60 anos ou mais. A principal característica 

que os diferencia refere-se a posição de cada um na organização do trabalho: proprietário 

autônomo, vendedor autônomo, por não haver nenhuma lei previdenciária assegurando 

esse trabalhador. É muito comum a iniciação nesse comércio dar-se em torno de 14 anos 

                                                

 

27 Diz-se, entre os redeiros, das pessoas que são desinibidas. 
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de idade. Esta foi, por exemplo, a experiência relatada por um dos informantes, ao ser 

perguntado com quantos anos ele havia “viajado” pela primeira vez: 

(...) com  14 anos de idade. Eu era de menor, 
então me pernei28. falei com um dono do carro, era Zeca-
Peloca na época. Ele hoje não tem mais carro de rede 
certo. Então eu cheguei com um... botei duas mudas de 
roupa dentro do saco fui pra casa dele. –Falou com sua 
mãe? .Eu digo: - falei.Tá liberado. Quando foi com trinta 
dia, minha mãe já tinha celebrado até missa de trinta 
dias, sem saber roteiro meu, foi em Hospital, delegacia e 
não me acharam. Então quando foi com uns quarenta 
dias já mandei dinheiro pra ela; que eu tava em São 
Paulo, tava em Osasco e aí que até hoje não parei 
mais29.  

No que diz respeito às relações trabalhistas, o redeiro, seja ele proprietário ou 

vendedor, não tem nenhuma seguridade garantida pelos direitos trabalhistas no decorrer 

da sua vida (13º salário, FGTS, férias, entre outros). O tempo e a distância de cada 

viagem são determinados pelo valor da dívida que o redeiro-vendedor contrai junto ao 

redeiro-proprietário. Quanto maior a dívida, maior o tempo que permanecerá ausente da 

comunidade de origem (Patos), entrecruzando territórios. Portanto, o tempo e a distância 

são mensurados a partir da dívida, seja esta econômica ou moral.  

3.8. A locomoção do espaço de origem para o de transitoriedade  

Os tipos de transportes utilizados pelos redeiros em suas viagens são variados; o 

caminhão pau-de-arara30 ainda é muito usado por eles. Esse tipo de transporte é 

denominado de 3x4; é um veículo de médio porte. A carroceria é coberta por uma lona 

fixa à mesma por estacas de madeira; é aí que os redeiros armam suas redes para dormir.  

Sua cabine pode transportar até três pessoas.  Na carroceria tem-se um espaço pequeno, o 

                                                

 

28 Termo utilizado entre os redeiros, que quer dizer que ele “tomou perna”, “começou a se destinar”. 
29 Jailton – residente na Liberdade – 33 anos de idade, 19 anos como redeiro – vendedor. 
30 Forma de transporte mais antiga utilizada como meio de locomoção por esses trabalhadores-migrantes. 
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qual os redeiros dividem com enormes fardos de redes prensados. Nesse minúsculo 

espaço, esses homens passam de um dia até dez dias viajando, depende da distância 

percorrida. Ali, armam-se redes; e entre estas e os fardos os homens se revezam.  

Nesse espaço também eles criam formas lúdicas de passar o tempo: baralho, 

porrinha, dominó, entre outras brincadeiras. As paradas em postos de gasolina são feitas 

apenas para as refeições e para dormir durante a noite.  Um dado bastante curioso diz 

respeito ao preconceito sofrido por esses trabalhadores ao chegarem nos postos de 

gasolina para dormirem, pois nem todos esses tipos de estabelecimentos os aceitam 

como ‘‘hóspedes’’.  

Perguntados sobre essa situação, vários redeiros me informaram que o visual é 

algo muito observado pelos donos dos postos, bares e pousadas. Ou seja, a forma como 

os redeiros enfrentam essas viagens (como já citei anteriormente). O calor no interior do 

caminhão deixa-os amarrotados, com aparência suja, e a forma como andam vestidos 

(bermuda, camiseta e sandálias), aos olhos de donos de postos, causam uma certa 

desconfiança. O trecho a seguir, revela aspectos dessa relação ou de situações 

vivenciadas por esses redeiros no meio do mundo: 

(...) Ah, tá certo, tem deles que pensam que a gente  somos 
ladrão.  Acontece qualquer problema na cidade com um 
bandido, se a gente tiver, às vezes a polícia vem até  dar 
uma geral no caminhão da gente, pensa que... trata como 
ladrão, nem todos, né? Mais a maioria trata a gente como 
ladrão. É...  redeiro é ladrão no meio do mundo31.  

O ônibus está sendo introduzido como transporte de redes e redeiros para todos 

os estados do Brasil e outros países que recebem esse tipo de mercadoria. Segundo 

alguns redeiros-proprietários, o uso do ônibus encarece a viagem, pois altas taxas são 

                                                

 

31 Francisco, residente no bairro da Vitória – 48 anos de idade – 33 anos no ramo da rede. 
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cobradas por cada fardo, que é avaliado a partir da pesagem, realizada na maioria das 

rodoviárias de médio e grande portes.  

3.9. Exercício de função e mobilidade social no “ramo de rede”  

Como já mencionei anteriormente, a hierarquia dentro do “ramo de rede” se 

encontra distribuída da seguinte forma: todos os que estão envolvidos na produção e 

comercialização das redes são denominados de redeiros. Aquele responsável pela 

produção é chamado de redeiro-produtor, ou dono da fábrica; quem está vendendo as 

peças fora da fábrica é chamado de redeiro-proprietário ou dono do caminhão, da rede, 

como comprador na fábrica só repassa as redes para o redeiro-vendedor, também 

chamado de corretor, que é o responsável pelas vendas que se efetivam nas praias, 

parques e, de porta em porta.  A outra figura que aparece nessa configuração redeira é a 

do encarregado, que é aquele que substitui o dono do caminhão. Para desempenhar esse 

papel é observada e cobrada alguma qualificação, tais como: dirigir caminhão, saber ler e 

escrever, fazer conta. Pois, é ele quem vai fazer todas as tarefas desenvolvidas pelo 

redeiro-proprietário e dono das redes. Ele é o redeiro que substitui o dono, quando este 

resolve ficar em Patos, o que não é raro. A rigor o redeiro-proprietário, na maioria das 

vezes, fica em Patos e manda em seu lugar um encarregado.Enquanto isso ele 

providencia em São Bento compras de redes e fica responsável pelo envio destas para o 

lugar em que o seu caminhão está.   

A mobilidade social entre os redeiros é bastante flexível. O redeiro-vendedor 

pode facilmente passar a ser encarregado do caminhão, das redes. Duas condições para 

galgar a escala social foram apontadas pelos informantes: a primeira é ser cumpridor de 

sua dívida; com isso ele adquire confiança e conseqüentemente crédito junto aos 

produtores das redes. A segunda condição para subir de posto é ser econômico, não 
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gastar à toa.  Evitar os gastos com jogo, mulheres e bebedeira. Aquele que é controlado 

logo passa a vender pra si mesmo, ter seus vendedores. (Eudócio – residente no São 

Sebastião, 28 anos de idade, 07 anos no comércio de redes). 

Eudócio iniciou-se nesse comércio há sete anos, como vendedor. Depois, passou 

a ser encarregado do carro e, há 04 anos, é redeiro-proprietário, embora não tenha um 

caminhão; mas, o fato de ser o dono das redes é um atributo que lhe confere este status 

na configuração dos redeiros. Nem sempre a situação de redeiro-proprietário representa 

melhorias nas condições materiais de sobrevivência em relação ao corretor e ao 

encarregado.  Pois a despesa referente às compras de redes e transportes custe-lhe muito 

se manter em tal posição.32  

Muitas foram as dificuldades relatadas por alguns proprietários que não têm 

caminhão: o pouco capital de que dispõem; o período em que as vendas afracam 

(inverno); o preço das redes, que aumenta constantemente, pois segundo eles, o valor de 

venda desta mercadoria na fábrica está diretamente ligado ao preço do fio33.  Cada vez 

que há aumento no preço do fio, todos os tipos de redes também sofrem alteração de 

preço.  Esse aumento provoca a subida do preço das redes também para o corretor que, 

muitas vezes, inicia uma viagem com preços, já determinados num registro e durante a 

viagem esses valores sofrem reajustes inúmeras vezes.  

Para o proprietário, é constrangedor anunciar ao corretor essas alterações de 

preços, em virtude das reclamações e insatisfações dos vendedores, que, muitas vezes, 

ameaçam deixar de vender. Também foi mencionada a questão dos custos de transportes, 

pois em cada lugar são cobradas altas taxas de embarque pelas empresas de ônibus, nas 

diversas rodoviárias e pontos de transportes, sejam rodoviários ou aquáticos. 

                                                

 

32  Detalhes sobre esses custos ver no item “São Bento: o lugar onde as aranhas põem seus ovos”. 
33 O fio é trazido do estado de Santa Catarina, segundo os redeiros-produtores, o preço do fio sofre 
constantes aumentos. Atualmente (Junho/2004) o valor do fio variava entre R$ 5,50 (qualidade inferior) a 
R$ 6,50-6,60 (o de melhor qualidade). O fio é vendido em rolo que tem peso médio de 2Kg. 



78  

Nessa dinâmica de distribuição de papéis, é muito fácil encontrar redeiros-

vendedores que se encontram hoje como encarregados. Para Gidileudo, que já foi 

redeiro-vendedor e hoje está sendo encarregado, essa mobilidade é bem 

corriqueira.Vejamos o seu depoimento sobre a passagem de uma função à outra e sobre 

diferenças entre ambas: 

(...) e até hoje estou nele e é daí que  eu tiro a sobrevivência pra 
mim e pra minha família e tenho um trabalho que eu gosto. 
Comecei de vendedor e  hoje passei pra encarregado; sou 
motorista, conheço uma boa parte do Pais, conheço fora 
também. É assim... penso em parar algum dia, mas agora não; 
tá cedo ainda.(...) rapaz pra mim não tem muita diferença não, 
porque tudo que a pessoa aprende a pessoa tem que passar por 
isso, tem que passar na forma física, na força bruta. Até hoje eu 
também trabalho como vendedor. Tenho trabalhado do mesmo 
jeito. Apenas eu tomo conta de uma mercadoria, de uma 
responsabilidade pra uma pessoa, mas é a mesma convivência a 
que eu tinha como vendedor antigamente, hoje é a mesma, a 
mesma consideração; não mudei nada; não confundo amizade 
com o comércio, tá entendendo? E é assim que eu sobrevivo e 
tenho amizade com todo mundo. Nunca perdi a minha amizade 
com ninguém por causa que mudei de cargo, mas pra mim eu 
sou o mesmo vendedor de antigamente. Não tem diferença 
nenhuma. 

As condições necessárias para ser encarregado do carro, isto é, das redes, são ter 

a confiança do dono, ou seja, do redeiro-proprietário e além disso saber dirigir e efetuar 

as quatro operações matemáticas.  

3.10. Os  riscos e a saúde no “ramo de rede”  

No ir e vir desses redeiros ocorre um convívio constante com riscos na estrada, 

tais como acidentes e complicações mecânicas com o carro. Ademais,o organismo desses 

homens parece vulnerável ao contágio de certas enfermidades, em decorrência, por 

exemplo, da precariedade das condições em que trabalham e da inadequação alimentar. 

Desse modo, são constantes as queixas dos redeiros relativas a: insônia, cansaço, dores 

musculares (estas associadas, por eles, ao desconforto das viagens e ao uso da força 
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orgânica, transportando pesados fardos nos ombros). Diante de tantas adversidades, o ser 

redeiro requer a incorporação dos tradicionais atributos da masculinidade: a coragem, a 

ausência de medo, confiança, força física, virilidade, controle das emoções e o espírito 

aventureiro. 

Além de todas essas intempéries colocadas acima, esses homens têm ainda que 

conviver com uma forma de trabalho que requer deles toda uma atenção e disposição 

para percorrer quilômetros de praias, parques e ruas (vendendo de porta em porta), pois 

todo percurso no ato da venda é feito a pé. O corpo do redeiro é uma vitrine ambulante, o 

que exige dele uma disposição constante, tendo que caminhar com até 15 redes sobre 

seus ombros, ou seja, o equivalente a aproximadamente 23 quilos. Essas viagens 

ocorrem durante todo o ano. Nesse contexto, muitos redeiros se queixam de terem 

adquirido certas doenças nesse ramo de atividade, as principais delas relacionadas com 

problemas de coluna e do aparelho digestivo (por alimentar-se em lugares que servem 

comidas requentadas e sem os cuidados higiênicos necessários). 

Somado a isso o redeiro convive com a busca incessante de produzir muito, pois 

ele saiu de Patos com um acordo firmado, um “vale’’ a ser pago, mais crédito a ser 

conseguido, uma palavra a ser honrada, um nome a ser zelado, uma confiança depositada 

nele, que deve ser retribuída”. 

De acordo com informações dos próprios redeiros e depois confirmadas pela 

observação participante, uma prática bastante comum entre esses homens é o consumo 

do tabaco, de bebidas alcoólicas e outras drogas consideradas mais pesadas, dentre elas a 

maconha e o crack (mais utilizada por serem mais acessíveis pelo seu preço baixo).  

Embora seja comum entre esses o uso de algumas drogas (citadas), eles não perdem sua 

identidade de redeiros.  
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3.11. O bom vendedor versus o mau vendedor: aspecto valorativo   

Ao que pude constatar, não é o uso de drogas, mesmo se for freqüente e 

acentuado, que classifica o redeiro como mau-vendedor ou bom-vendedor. O que 

determina a honra ou a desonra desses redeiros é o cumprimento ou não da dívida que 

eles contraem ao combinar a viagem. Quando o redeiro é identificado como um mau-

vendedor, isso compromete a sua permanência no grupo e a sua reputação na sua cidade 

de origem e também na de transitoriedade, pois em muitos casos o dono das redes deixa 

esse redeiro no meio do mundo. Quando isso ocorre, em Patos todos os outros donos de 

redes ficam sabendo. Ao estar informado sobre tal ocorrência o dono não fornece o 

crédito para o mau-vendedor.  

Na comunidade de origem do redeiro há o reconhecimento público por parte, 

principalmente, dos fornecedores de leite, pão, carne e do bodegueiro com quem a 

família se abastece de alimentos e o próprio redeiro faz suas farrinhas de bebedeiras; do 

quanto esse redeiro pode passar a descumprir com algumas regras impostas, que quando 

cumpridas favorecem o crédito moral e econômico do redeiro e de todo seu grupo 

familiar.  

Ao contrário do que ocorre ao mau-vendedor, o bom-vendedor, recebe todas as 

honrarias do dono das redes, dos seus colegas de ramo e de toda a comunidade de 

origem e das que transitam vendendo redes, junto aos credores, tais como: o leiteiro, o 

açougueiro, o pãozeiro, o bodegueiro, o lojista e aos diretores de escolas. Ao bom-

vendedor tudo é garantido no sistema de trocas: o vale, a viagem, a alimentação, o 

aumento do vale em meio à viagem, passagens para que a família o visite onde quer que 

eles estejam vendendo suas redes. Todas as trocas são possíveis. Tudo pode ser trocado. 

Como me relatou Ana que sempre que seu marido (considerado bom – vendedor) está no 

Rio de Janeiro, ela vai passar uma temporada com ele (em torno de quatro a seis meses).   
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Socorro também me falou que todo verão ela deixa seus três filhos em casa e vai passar 

alguns meses com seu esposo, onde quer que ele esteja, até pro exterior.  

Para o bom-vendedor, tudo ou quase tudo é trocado e acrescido, trocam-se as 

formas de negociação, as moradias, o tipo de alimentação, a posição social que este 

vendedor ocupa no ramo e na comunidade em que mora, pode ser acrescido sua 

habitação até as esposas, pois é recorrente entre esses bons-vendedores manterem 

mulheres fora do casamento.  

É recorrente entre esses homens haver uma melhoria de vida, que se percebe ao 

conquistar dentro do ramo uma certa confiança e crédito junto ao dono. Quando isso 

acorre, esses bons vendedores costumam trocar seu modo de viver, incorporando novos 

hábitos alimentares, nova formas de vestir e morar, o que leva conseqüentemente ao 

novo estilo de vida. Essa nova forma de viver é demonstrada pelo redeiro e por sua 

família como um aspecto honroso que eles costumam manter diante da comunidade. Em 

uma das vezes em que fui à casa de Socorro, ela fez questão que eu conhecesse toda a 

casa, me levou a cada cômodo, descrevendo cada ocasião em que comprara determinado 

móvel.  Toda a mobília foi-me apresentada com um certo prazer e orgulho, pois até 

pouco tempo (em torno de seis meses), toda sua família teve que morar em Belo 

Horizonte34, para o marido se erguer, pois, nesse ramo, a estação do ano determina o 

período de boas vendes de rede, e o inverno não é uma estação boa para se vender esse 

tipo de artigo.  

Aconteceu com Edílson o que acontece com alguns redeiros: no inverno, com 

vendas fracas esses homens são forçados a vender o que eles compram pra casa no verão, 

como eletrodomésticos, terrenos, carros, etc. Vendo-se sem condições financeiras de 

permanecer na sua cidade de origem, eles migram e permanecem por mais tempo em 

                                                

 

34 Capital do estado de Minas Gerais – Sudeste do Brasil. 
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uma determinada cidade com toda a família, até equilibrar as coisas (Edílson)35.  De 

acordo com Socorro, eles gostam mesmo é de Patos, mas vez por outra é preciso dar um 

tempo fora.  Quando acontece de sair de Patos para morar em outro lugar, as famílias vão 

com um certo pesar, pois para eles Patos é que é a cidade de se morar: é calma, os 

meninos vão pra festa sem medo, todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda (Socorro, 

40 anos, residente no bairro da Liberdade). Quando acontece do redeiro, a exemplo do 

que fez Edílson: levar toda a família para morar em outro estado para equilibrar o 

orçamento, eles procuram carros de redes que estejam vendendo bem (capas de carro, 

chapéus, entre outros artigos). Esses homens levam toda a família com o intuito de 

economizar mais, pois segundo eles, quando todos estão num só lugar as despesas são 

menores;  para eles, no momento em que  vão e deixa a família em Patos tudo fica mais 

difícil para organizar as  contas que têm com o padeiro, com o açougueiro, com o 

leiteiro, com o bodegueiro, enfim, com todos aqueles que formam a rede de 

endividamento. 

Assim como o crédito, a confiança e o respeito podem dizer da grandeza do 

trabalho do redeiro. A fofoca também revela aspectos das relações sociais que se 

estabelecem entre eles, seja em Patos seja em outros lugares em que vendem as redes.  

Entre eles a fofoca tem um caráter disciplinador, regulador e informativo, servindo como 

sustentáculo às trocas que são efetivadas dentro desse universo.  Sabe-se quem 

conseguiu pagar ‘‘vale’’ e, conseqüentemente, quem pode ter crédito para poder manter 

sua vida e viajar.  Sabe-se quem comprou o quê, quem está devendo o mercadinho, ou a 

escola do filho. 

Essa fofoca, bastante recorrente entre os redeiros, envolve o relato de fatos que 

podem se apresentar como reais ou imaginários sobre o compromisso que o redeiro tem a 

                                                

 

35 Nesse caso, quase sempre procuram, nessa outra cidade, contato com outros redeiros, que, como ele, 
estão vendendo outros artigos “bons para serem vendidos”, naquela época do ano. 
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priori com o patrão e a posteriori com outras instituições (mercadinho, bares, botecos, 

bodegas, escolas, etc) que lhe abrem créditos na comunidade de origem. 

Entre eles, a fofoca fortalece os laços de identidade comunitária.  Todos se 

reconhecem nos casos citados. Estes representam, de certa forma, histórias comuns de 

pessoas que vivem situações com um certo grau de semelhança muito próximo de suas 

experiências, o que de certa forma serve para mensurar o aspecto honroso de cada 

redeiro. 

A fofoca entre eles tem também uma função educativa. As histórias de redeiros 

que foram abandonados no meio do mundo recaem sobre eles, principalmente os mais 

jovens, como uma forma de apreender os comportamentos que integram esse universo.  

Também um outro aspecto dessa função pode-se perceber na transmissão do saber “ser 

redeiro”, nas histórias contadas pelos redeiros aos filhos, utilizadas para ensinar os mais 

jovens o modo como eles têm que se comportar dentro desse ramo. 

Para o redeiro é muito importante manter sua honradez intacta, pois é dela que ele 

pode ou não continuar mantendo o crédito, tão necessário à sua vida familiar, 

comunitária e social. É preciso que sua identidade esteja diretamente associada ao 

emblema  de ser um bom-vendedor, ao qual, como já citei anteriormente, tudo ou quase 

tudo lhe é disponibilizado. Por isso é muito importante que esse redeiro, independente do 

lugar em que esteja, zele sempre pela sua reputação, já que esta está diretamente 

relacionada aos caracteres como: respeito, prestígio, confiança, etc. 

Entre os redeiros, a reputação está diretamente associada ao pagamento da sua 

dívida.  Isso é de grande importância, pois a honra do redeiro depende do 

reconhecimento público de que ele é cumpridor de suas dívidas, da capacidade de vender 

muito, da coragem de entrecruzar territórios (independente do que vai vender ou em que 

período essa venda se efetue). 
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A reputação desses homens torna-se importante também porque ela distingue o 

bom-vendedor daquele mau-vendedor, independente do espaço em que estejam, do valor 

que conseguir da dívida e da freqüência com que eles podem ou não visitar suas famílias 

no decorrer de uma determinada viagem. 

O mau-vendedor é capaz de desonrar a si próprio e ao grupo. Algo que deve ser 

respeitado é o segredo do valor de cada peça a ser vendida. Quando o mau-vendedor 

vende uma rede por um preço inferior ao que é merecido, vendida por todos no grupo, os 

outros redeiros lhe atribuem o conceito desprezível e reconhecido por todos dentro do 

“ramo”. Esse mau-vendedor é identificado como um sapo, um cururu, pois de acordo 

com os bons-vendedores, o sapo é aquele que além de não vender bem, quando vende 

uma peça é por um preço tão baixo, que escracha36. De acordo com Jailton, o mau-

vendedor só sabe escrachar com o ramo, ele não vende nada. Entra no ramo só pra 

acabar com o ramo, só vende escrachando. 

Ao contrário, o bom-vendedor é considerado por todos os seus companheiros de 

ramo um homem sábio, honrado.  O fato de ele guardar todos os segredos do ramo, tais 

como vender ganhando, vender num preço que cubra os gastos de cada saída para a 

praia, o parque ou a praça, garante a ele atributos como máquina, braúna. Esse bom-

vendedor é definido pela honra, e esta está expressa no pagamento da dívida que ele 

mantém com o dono das redes. O seu maior prêmio é o reconhecimento público de ser 

um homem capaz de obter mais crédito, mais confiança, mais respeito e honrarias.  

3.12. A convivência dos redeiros no espaço de trânsito 

   

                                                

 

36 Termo utilizado dentro do ramo de rede para identificar vendas baixas; quando a rede é vendida por 
preço muito inferior ao seu valor já determinado pelo dono das redes, que é o mesmo valor que será 
cobrado no registro (desconto do vale). Popularmente, no “mundo do redeiro” escrachar, quer dizer 
“vender barato”.  
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O que é desonroso fazer em sua casa (Patos), como as tarefas domésticas, 

reservadas às mulheres, ganha uma outra conotação nos espaços de trabalho dos redeiros. 

É comum estes homens desenvolverem todo tipo de atividade em seu espaço de trabalho, 

de transitoriedade, mesmo aquelas que em seu espaço de origem só são concebíveis às 

mulheres, tais como: lavar roupas, cozinhar e arrumar casa. Dividindo espaços com as 

redes, esses homens moram em grupo de até dez ou de vinte pessoas por moradia.  É 

nesse espaço que eles desenvolvem regras de convivência ao longo de cada viagem. A 

eles compete cuidar da limpeza da casa, do preparo da comida e da lavagem de suas 

roupas. São comuns as brigas37 ocasionadas por motivos como:  acúmulo de roupas sujas 

por parte de alguns, comida queimada e ou sem sal e, na maioria das vezes, por uso 

indevido de seus pertences pessoais, como pente, toalha de banho e até escovas de 

dentes. Como é necessário compartilhar o mesmo espaço durante toda a venda das redes, 

eles vão construindo formas de convivência, pois o dono das redes aluga só uma casa ou 

um quarto para abrigar todos os redeiros contratados por ele. É muito comum entre eles 

ocorrerem pequenos furtos que vão desde cigarros, cartões telefônicos, e até dinheiro. 

Desempenhar tarefas domésticas em sua casa na cidade de Patos ganha a dimensão de 

desonra, pois é inconcebível ao homem fazer tarefas que são determinadas pelo gênero 

nas comunidades de origem. É comum ouvir que homem que é homem não vive em casa, 

chocando os ovos.  Estando nos espaços de transitoriedade, de vendas, o desempenho 

dessas tarefas garante ao redeiro a honraria de ser limpo e organizado. O redeiro que 

demora a lavar suas roupas, por exemplo, é desonrado perante seus companheiros de 

viagem, pois os próprios companheiros atribuem conceitos como  seboso e grudento. O 

que é desonroso na sua comunidade de origem passa a ser honroso em outro espaço. 

                                                

 

37 Para melhor compreender esse aspecto é interessante ver a teoria do conflito de Simmel em MORAIS 
FILHO, Evaristo (org) Simmel. Coleção Grandes Cientistas Sociais, SP: Ática, 1983.  
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Assim se entende que as atividades ganham novos sentidos, sendo ressignificadas de 

acordo com o lugar e a posição social dos informantes.  

Realizar tarefas tidas como femininas junto à família, tem para esses homens uma 

conotação negativa.  É bastante ficar muito tempo dentro de casa, sem aparecer nos 

botecos e nas bodegas  para que os amigos passem a chamá-lo de mata-rato, termo que 

designa um comportamento de submissão à esposa. Ficar mais tempo em casa e ajudar 

na organização e limpeza da casa fazem desses redeiros homens desonrados frente à sua 

comunidade de origem. 

Outro aspecto percebido nas formas de convivência desenvolvidas pelos redeiros 

nos espaços de transitoriedade é aquele referente à simbologia do seu universo de 

origem: é muito comum carregarem consigo símbolos culturais do seu espaço de origem, 

como utensílios domésticos, retratos de seus familiares e pessoas queridas, roupas de 

suas esposas.   

Nessa convivência transitória, ocorre com intensidade a utilização dos termos 

“oião”, “sangue ruim”, “olho grande”, “pé-frio”, como forma de  explicar os infortúnios, 

que  entre eles seriam responsáveis pelas vendas fracas. Esses termos quase nunca são 

usados quando esses homens estão em seu espaço de origem, portanto, sem trabalhar. 

Aquisição de doenças respiratórias e dores de coluna são recorrentes entre os redeiros, 

por se vestirem com poucas roupas no processo de vendas e andarem com muito peso 

nos ombros e costas. Essas doenças são, pois,  comuns a eles, fazem parte do seu 

universo; mas, quando acometidos de alguns desses males nas viagens, a explicação é 

logo dada por ter algum pé-frio ou sangue-ruim na viagem, alguém que está com oião ou 

olho grande38.    

                                                

 

38 Algo semelhante é explicado por Evans-Pritchard (1978) ao relatar as formas de organização dos 
Azande.    
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3.13. As narrativas dos redeiros   

Para analisar a sociabilidade dos redeiros – inseridos nas relações de trabalho, na 

família e nas comunidades de origem e de trânsito - tomei em consideração diversas 

práticas e representações cotidianas dessas personagens, pois, de acordo com Thompson 

(1978), o conceito de experiência remete-nos a pensar o homem inserido em relações 

sociais nas quais essa experiência faz-se elaborada tanto na consciência, quanto na 

cultura. No caso dos redeiros de Patos, acredito que, ao perambular por diversos espaços, 

eles não ganham apenas a sobrevivência material, mas riqueza nas experiências 

cotidianas. 

Walter Benjamin (1987: 114) expõe uma parábola de Esopo, acerca de um velho 

que, estando à beira da morte, conta a seus filhos sobre um tesouro que ele havia deixado 

enterrado em seus vinhedos. Os filhos esperando encontrar ouro ou metais preciosos, 

cavaram. Não encontrando qualquer vestígio de tesouro, desanimaram, mas, com a 

chegada do outono, os filhos perceberam que o tesouro consistia na grandiosa produção 

da vinha. Daí, compreenderam que a «felicidade não está no ouro, mas no trabalho ». 

Este trecho evoca a idéia segundo a qual os conhecimentos adquiridos 

cotidianamente são experiências ricas e são transmitidas dos mais velhos aos mais novos. 

Então, para Benjamin, o narrador retira da experiência o que ele conta : sua própria ou a 

relatada pelos outros. 

Em um outro texto, “O Narrador”, esse mesmo autor afirma que a vivência de 

uma época em que a arte da narrativa é rara, se deve especificamente à velocidade das 

informações, aniquilando com o ato de narrar.Segundo Benjamim, essas informações nos 

chegam todos os minutos e de todos os lugares. No entanto, diz ele, ficamos a cada dia 

mais pobres de histórias geniais, e isso acontece porque os fatos já chegam 
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acompanhados de explicações, há uma maior preocupação em atender à informação e 

não a narrativas. 

Portanto, os termos experiência (coletiva) e vivência (individual) levam-nos a 

pensar o nosso patrimônio cultural, a partir da nossa experiência adquirida nas relações 

sociais cotidianas. Esses redeiros têm muito que narrar, tanto suas próprias experiências, 

quanto as dos seus companheiros nos constantes deslocamentos. 

Ao narrarem suas experiências de bom vendedor, por exemplo, os redeiros 

colocam o trabalho como valor central. No caso específico do Sr. Manuel, ele faz 

questão de ser visto como um homem cumpridor de suas tarefas.  

Eu trabalho direitinho, né? Tenho pago todos os 
meus vales. Eu tenho muito vale graças  a Deus com 
todos os donos de carro daqui de Patos. E eles 
gostam muito de mim, porque eu trabalho certo. 
Porque eu pago todas minhas contas. Nunca deixei 
filho meu ficar sem os cadernos, os livros dele pra ir 
pra escola, minhas despesa de casa. Tudo, tudo eu 
cumpro tudo em dia.  

Preocupação como essa relatada acima talvez tenha se dado de forma bastante 

clara por estar diante de um rapaz, presente na sala no momento da nossa conversa, pois 

nas comunidades por mim pesquisadas é muito comum o homem mais velho servir de 

exemplo para os mais jovens. Nesse caso, conseguimos perceber que o bom trabalhador 

é aquele que introjetou toda a cultura de submissão no espaço do trabalho, reproduzindo 

esse aprendizado em ações cotidianas na comunidade onde está inserido, servindo como 

uma regra moral para socializar os meninos. 

Nas narrativas dos redeiros é também comum encontrar o enfoque da valorização 

do trabalho.  Vejamos o exemplo da fala de Chiquinho (48 anos, redeiro-vendedor, 

residente do bairro da Vitória)  

A minha vida no ramo de rede, eu sofri muito, andei 
o mundo todo, não arrumei, não arrumei as coisas no 
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meio do mundo, só nunca passei fome no ramo de 
rede, mais já dormi no chão, debaixo do balcão, 
posto de gasolina, todo jeito; agora, fome eu nunca 
passei não, criei os meus filhos tudinho no ramo de 
rede, também não tem o que dizer, não segurei as 
coisas porque não, não deu pra segurar mesmo, por 
causa da minha pessoa, mas de ganhar, eu ganhei, 
não tenho o que dizer do ramo de rede, até hoje 
tenho 23 anos no ramo de rede, não tenho o que 
dizer e vou, aliás, essa semana, já vou viajar de novo 
pra São Paulo, mas parar eu não vou não. Continuar 
enquanto viver, dando certo eu tô subindo e 
descendo, pra cima e pra baixo. Tem viagem que eu 
passo... Já passei até de um ano... Tem viagem que 
eu passo quatro cinco meses, três meses, viajo num 
mês no outro venho embora ligeiro. Passei um ano e 
quatro meses dessa viagem que eu cheguei agora, 
mas a outra viagem foi de três meses, boa, boa, boa, 
porque quando a viagem não é boa e a pessoa fica 
devendo a um (dono) cinco e quinhentos conto passei 
pra outro e tem três mil conto na conta, fiquei 
devendo dois mil e quinhentos a outro, e eu tive que 
ficar pra pagar, pra poder vim. Ai é assim já tô com 
ela (conta) já devo, lá vou pra São Paulo de novo.   

Assim como o redeiro Chiquinho, muitos outros falam sobre as dificuldades que 

eles têm na trajetória pessoal e da oportunidade que o ramo proporciona para que eles 

possam alcançar a sua sobrevivência, como de todo o seu grupo doméstico.  O “ramo de 

rede” aparece como uma oportunidade real, que é aproveitada por esses homens redeiros 

para se exporem como homens honrados. A honradez para eles é proporcionada através 

da rede de endividamento, nas quais estão submetidos. 

Este trecho demonstra o quanto o redeiro se mostra capaz de trabalhar. 

Especialmente aqueles que se reconhecem e são reconhecidos como bons-vendedores. 

Segundo Chiquinho, ele sempre esteve ao lado da família; sempre foi redeiro-vendedor, 

trabalhou em todos os estados do Brasil e em alguns países como: Argentina, Paraguai e 

Uruguai, desde 15 anos de idade.  Hoje, aos 48 anos, segundo disse, conserva com muita 
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disposição para continuar viajando. Isso demonstra bem como o trabalho é um aspecto 

bastante valorizado pelos entrevistados. 

O redeiro-proprietário, Cicinho, no ramo de rede há 15 anos, coloca a valorização 

dessa forma: é meu ramo, eu trabalho nele, é nele que eu sustento minha família, 

cheguei tem três dias, mas já tô doido pra voltar pra poder trabalhar. 

Um outro aspecto por mim percebido diz respeito às redes de relações sociais, 

pois esses homens quando decidem viajar, o fazem sempre em companhia de amigos ou 

parentes, nunca pelos pais. Hoje esses homens apóiam a inserção dos filhos, nessas 

atividades, pois eles almejam um futuro melhor para os seus filhos.  O ganhar a vida, 

segundo eles, só pode ser alcançado através do trabalho no ramo de rede. Já que 

segundo, eles, Patos é uma cidade que não tem emprego. 

Por isso, para esses pais, a escolarização é pouco incentivada. Segundo o Sr. José, 

houve por parte da sua esposa uma grande preocupação em manter seus filhos na escola. 

Mas, pra ele: o estudo hoje é pra quem tem sorte, pra gente como a gente é melhor ter 

um ganho certo, no ramo de rede dá pra viver, meu filho mesmo começou a trabalhar no 

ramo desde 14 anos, hoje ele tá com 25 anos, tá casado, é quem mantém sua casa e sua 

filhinha (José, redeiro-vendedor, residente no Bairro São Sebastião). 

O que se percebe é que, mesmo com o apoio de algumas mães para que os seus 

filhos freqüentem a escola e prossigam nos estudos, esses jovens continuam 

reproduzindo a trajetória dos seus pais, isto é, trabalhando como redeiro. 

Também foi possível perceber que quando os homens narravam na presença de 

suas esposas, filhos e vizinhos, se mostravam bastante animados e passavam a falar 

sobre as viagens que haviam trazido sucesso. O sofrimento sobre o qual eles falavam 

enfrentados nas viagens, quando estávamos sós, não aparecia nas narrativas quando as 

faziam na presença de pessoas da vizinhança. Para melhor esclarecer esse ponto, é 
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interessante observar um trecho da conversa com o senhor Cícero, ao falar sobre sua 

experiência no “ramo de rede” na presença do meu companheiro e de um jovem rapaz da 

vizinhança:  

Uma terra boa, Santa Catarina, os gaúchos são 
pessoal bom. Tinha uma casa lá. Fiquei lá e criei 
assistência, que criei agora com... Tirei em primeiro 
lugar entre os rapazes. Teve um rapaz que disse: não 
rapaz, isso é conversa, isso é mentira. Digo rapaz 
não sou de mentira. Tirei em primeiro lugar. Tirei 
três mil e duzentas redes. Tinha pessoas de Pombal, 
Patos e São Bento. Chibaroca tinha dado uma 
entrevista lá na praia agora na minha saída, 
Chibaroca disse: rapaz, esse aí botou pra quebrar aí 
no meu carro, vendeu uma carrada de rede, tirou três 
mil e duzentas redes. Ainda ganhei dois mil reais; 
não foi bom, Maria?  

Narrar suas viagens toma conotações distintas. Dependendo da platéia, o redeiro 

narra sobre algo agradável ou não. Estar diante de pessoas da comunidade faz com que o 

redeiro elabore uma narrativa em que demonstra que a sua situação financeira está 

favorável; mas, quando está próximo de pessoas da família, essa narrativa muda de 

conteúdo, pois o sofrimento na viagem e o quanto eles devem ao dono das redes e o 

quanto trabalham são os aspectos mais ressaltados.  

Negar envolvimentos extraconjugais também é uma prática recorrente entre 

eles, quando estão diante das pessoas da comunidade, da esposa e dos filhos. Há momentos 

em que o nosso informante garante não ter tido tempo para se distrair ou manter um 

possível envolvimento extraconjugal, enquanto que em outros, ele começa a admitir esses 

envolvimentos.  

Contudo, o que se tem percebido é que os homens tendem a negar 

envolvimentos extraconjugais quando estão diante de filhos, esposas e até de vizinhas.  

Algumas vezes, aconteceu de entrevistar homens que só estavam diante de conhecidas - 
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como as vizinhas mais próximas de suas moradias – e, ao serem abordados sobre o tema 

citado, negaram veementemente qualquer “escapada”. 

O comportamento do Sr. José39, na entrevista, ilustra o que acabo de afirmar. 

Ele negou qualquer envolvimento amoroso fora do casamento, durante a permanência da 

sua esposa na sala; contudo, no momento em que ela saiu, voltamos ao assunto e tive a 

confirmação dessa forma: Tinha vez que a gente saía em turma pra fazer uma farrinha, 

aí às vezes aparecia uma mulata e a gente brincava, mas só às vezes. 

A narrativa dos homens é permeada pelo aspecto da sua honra.  Eles 

constroem imagens de si como o provedor da família, ao falar sobre a construção ou 

melhoramento na casa, a realização de casamentos dos filhos, a compra de materiais 

essenciais ao desenvolvimento escolar dos filhos. Sr. Manoel40, por exemplo, expressa 

esse orgulho pelo cumprimento do seu papel de provedor.  Seus olhos brilharam 

quando narrou o seguinte texto: 

Eu sempre mantive a família no ramo de rede, eu 
sempre procurei fazer de tudo pra nada faltar pros 
meus filhos. Tem vez que eu tô com muita vontade de 
vim pra casa mais ai eu já fico maginando na 
precisão que a gente passa quando eu não tô no meio 
do mundo.    

Nas narrativas dos homens, destaca-se seu papel como autoridade, como os que 

mandam na casa e são provedores da família.  No entanto, quando perguntados sobre a 

educação dos filhos, informam que cabe à mulher a parte mais penosa na socialização 

dos filhos. Ou seja, aquela parte que concerne à manutenção da ordem, à obediência, 

enfim, essa dimensão da educação que exige, do educador, além de amor e carinho, 

certas atitudes punitivas. 

                                                

 

39 51 anos, redeiro-vendedor; casado,  pai de três filhos, residente no bairro de São Sebastião, começou a 
vender redes aos 16 anos de idade. 
40 45 anos, pai de três filhos, redeiro-proprietário, residente no bairro da Liberdade. 
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De acordo com Vera, moradora do São Sebastião, os redeiros: 

São muito animados festeiros mesmo.  Teve um que 
era meu vizinho que quase toda noite nós ficava na 
calçada até tarde; ali ele mandava comprar pizza, 
pastel refrigerante e nós comíamos. Tinha noite que 
a gente jantava e tomava uma cervejinha, lá na 
calçada dele.   

Ainda falando sobre como os redeiros são representados pelos moradores das 

comunidades, algumas das entrevistadas se manifestaram interpretando-os também 

como esbanjadores, estão sempre gastando muito dinheiro em farras. Essa forma de 

viver dentro das comunidades é vista como uma maneira desses homens demonstrarem 

o sucesso no trabalho.  

Percebe-se, pois, que as narrativas elaboradas pelos redeiros, independente da sua 

posição hierárquica dentro do ramo, se voltam para experiências quotidianamente 

reelaboradas, ressignificadas a partir das suas práticas sociais.                          
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CAPÍTULO 4 A SOCIABILIDADE DOS REDEIROS EM 

SEU ESPAÇO DE ORIGEM   

Apoio-me, teoricamente, no pensamento de Georg Simmel para compreender a 

sociabilidade dos redeiros. Para esse autor, toda sociação é construída pelo homem, 

podendo ser analisada a partir de dois aspectos: “forma” e “conteúdo”, intrínsecas a ela.  

A  sociedade é vista como uma interação recíproca entre os indivíduos. Essa interação 

sempre se dá por diversos motivos, tais como: interesses, anseios, impulsos e instintos 

presentes nas mais variadas formas de convivência.  No caso específico deste estudo, a 

categoria trabalho é colocada como um fenômeno social, pois ele serve de base para as 

relações estabelecidas entre os redeiros.  

Sendo assim, a sociação é uma “forma” que promove o agrupamento entre esses 

sujeitos ao elaborar seu universo através de seus interesses, os quais podem ser de duas 

ordens: material e simbólica.  Estas podem se apresentar de maneira consciente ou 

inconsciente, permanentes ou temporárias, o que, segundo Simmel (1984), é a base dos 

grupos humanos.  Diante disso, é possível perceber que em diferentes temporalidades, 

espaço ou grupo social e nas diferentes formas de construção de vidas, são produzidas 

“formas” de comportamentos que se adequam ao fluxo momentâneo. Essas “formas” 

podem mudar de “conteúdos”, pois as sociações tendem, ao longo do tempo, a manter ou 

mudar os “conteúdos” (motivos) que levaram à sua constituição. Assim, pode-se 

compreender que “forma” e “conteúdo” das sociações adquirem certa autonomia, 

podendo tornar-se independente entre si. 

De acordo com Simmel, “forma” e “conteúdo” fazem parte de uma mesma 

realidade.  Separá-los pode ser possível somente como recurso metodológico, ao se 

analisar as instituições sociais.  
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Diante do que foi colocado, vale salientar, que, analisar o significado das  festas 

para os redeiros é encontrar o significado que estas têm na vida comunitária como 

demarcadores de honra e de prestígio. Pensar a sociabilidade do redeiro remete a 

contextualizá-los na sua comunidade de origem, descrevendo os mecanismos criados e 

recriados por esses sujeitos sociais firmar suas posições nos diversos sistemas de 

hierarquização existentes na comunidade.  

4.1. As festas mais apreciadas pelos redeiros   

De acordo com a Secretaria de Turismo do município de Patos-PB, do ano de 

2002, o roteiro anual de festas e eventos em Patos está assim constituído: em fevereiro, 

acontece o carnaval de rua, animado por trio elétrico; em junho, o São João, durante uma 

semana, animado por diferentes bandas de forró; em agosto, acontece a Semana do 

Folclore, com palestras, exibição de grupos folclóricos, danças, etc; em setembro, de 14 

a 24, ocorre a festa da padroeira – Nossa Senhora da Guia -  com novenário e a festa no  

pavilhão central, barracas, jogos, parque de diversões, etc; em outubro, acontece o Patos-

Fest, três dias da carnaval fora de época, animado por diferentes bandas e cantores; e, em 

novembro, acontece a Semana Cultural, com palestras promovidas pela Fundação Ernani 

Sátyro. 

Entre os redeiros suas atividades festivas dão sentidos as suas vidas. A busca 

pelos espaços de festas é uma estratégia para melhor vivenciar a honra  frente aos outros 

moradores do seu espaço de origem. Essa função social das festas é tratada por 

Durkheim (1989), da seguinte forma:  

Toda festa, quando, por suas origens, é puramente 
leiga, apresenta determinadas características de 
cerimônia religiosa, pois, em todos os casos, tem 
como efeito aproximar os indivíduos, colocar em 
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movimento as massas e suscitar assim estados de 
efervescência; às vezes até de delírio, o que não 
deixa de ter parentesco com o estado religioso. O 
homem é transportado para fora de si mesmo, 
distraído de suas ocupações e de suas preocupações 
ordinárias. Assim, de ambas as partes, observam-se 
as mesmas manifestações: gritos, cantos, música, 
movimentos violentos, danças, procura de excitantes  
que restaurem o nível vital, etc. Observa-se que 
muitas vezes as festas populares levam  a excessos, 
fazem perder de vista o limite que separa o lícito do 
ilícito (Durkheim, 1989:456).   

Dentre as festas comentadas por Durkheim, considero no contexto dos redeiros as 

principais festas para os mesmos: o Carnaval, o São João e a Festa da Padroeira de Patos 

– Nossa Senhora da Guia - realizada no mês de setembro.  Estas celebrações públicas 

representam uma possibilidade de mostrar um certo prestígio que eles detêm diante da 

comunidade de origem. Esses espaços de festas se constituem como um cenário 

privilegiado no qual se podem observar os diversos aspectos de sua cultura, com suas 

tradições, seus símbolos e suas práticas.   

A participação dos redeiros nessas festas não se restringe apenas ao campo do 

lúdico, do lazer, já que se constituem espaços nos quais esses homens demonstram o 

cumprimento do contrato de prestação e de contraprestação41, o que se configura como 

sendo uma relação de reciprocidade. Essa demonstração de pronto atendimento das 

exigências “acertadas” no momento da contração da dívida tem como principal função 

atestar para a comunidade a possibilidade da continuação dos laços sociais, funcionando 

também como sustentáculo da união dos grupos, ultrapassando, assim, possíveis 

hostilidades fundamentadas na quebra dos compromissos morais estabelecidos em 

relação à dívida que os mesmos contraem, dentro da relação que se estabelece no 

comércio das redes. 

                                                

 

41 Sobre os conceitos de prestação e contraprestação, ver Marcel Mauss – O Ensaio sobre a Dádiva. 
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Nesse sentido, estar em Patos nesses períodos festivos representa uma espécie de 

“auto-exposição” do redeiro à comunidade. Ou seja, ele se mostra, publicamente, 

oferecendo à sua comunidade a oportunidade de reconhecê-lo como aquele redeiro 

cumpridor do contrato relativo a sua dívida.  

Esses momentos de festejos têm permitido uma relação entre os redeiros e os 

moradores das comunidades pesquisadas, fortalecendo os laços de sociabilidade a partir 

da reafirmação dos mecanismos de reciprocidade e das obrigações mantidas. Nessas 

festas há redeiros que pagam rodadas de bebidas e comidas nos bares, e outros redeiros 

presentes nessas “farras’’ se vêem na obrigação de retribuir, sempre ultrapassando o 

valor da cortesia ofertada. 

Outro momento em que se percebem essas “prestações totais” é na chegada dos 

redeiros à cidade, situação em que os mesmos têm como obrigação moral pagar uma 

rodada de bebida para aqueles outros redeiros que estão na cidade. Esse tipo de ritual é 

mantido ao longo de décadas, sendo uma oportunidade culturalmente estabelecida do 

redeiro construir e afirmar sua honra, seu prestígio diante da comunidade de origem. 

Mesmo que o redeiro chegue a Patos endividado (uma vez considerado “bom 

vendedor”), ele se sente na obrigação de cumprir esse “ritual de chegada”, retribuindo as 

oferendas que outros lhe fizeram ao voltarem das “viagens”.  As obrigações mútuas de 

dar, receber e retribuir, tão brilhantemente estudadas por Mauss, estão no centro dessas 

relações sociais mantidas pelos redeiros ao longo de décadas. 

A participação dos redeiros nas festas já mencionadas não se dá de forma fácil, 

pois ela está diretamente condicionada ao cumprimento da dívida por parte do redeiro-

vendedor (corretor) ao redeiro-proprietário (dono) e deste último ao produtor das redes, 

como se observa na fala deste informante: 

Ele [dono] sempre deixa 10 vendedor lá e traz 20; se 
ele tem 15 ele deixa 5 e traz 10, mas ele mesmo não 
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pára de ganhar. Ele fica aqui, mas deixa vendedor 
lá. Então o que deve fica lá trabalhando; o que 
pagou a conta desce e vem brincar nas festas. É 
assim: é dia da conta, do caderno, das contas 
grandes. “ah, você não pode ir, você tá devendo 
tanto”. Então nós éramo obrigado a ficar e não teve 
um pra dizer assim... pra não gastar o dinheiro da 
mercadoria, pra ele não levar o esparro do patrão. É 
por isso que nunca se acaba o ramo; nunca vai se 
acabar esse ramo de rede, porque a gente porque a 
gente deve hoje aqui, amanhã nós já tá devendo a 
outro que pede pra pagar a fulano, depois pede 
sicrano pra pagar a fulano e assim nós vamos 
continuando no ramo de rede. E é um ramo bom, 
porque eu não vou mentir pra senhora: -é sofrido, 
mas é bom. Que a gente ainda pelo meio do mundo, 
dá pra gente  mandar pros filhos e aqui não tem 
como dá  a   minha despesa  que eu tenho em casa . 
Que eu tenho uma filha moça, já estuda num colégio 
caro, tudo; essas coisas, a gente gosta muito, então 
não tem como parar nesse ramo de rede, não tem. 
Tem muita gente diz que o ramo de rede vai se 
acabar; não se acaba não.  Eles mudam de profissão, 
mas, a viagem é a mesma... (Jailton, 33 anos – residente 
no bairro Liberdade – 14 anos no ”ramo da rede”).  

Estar presente nas comunidades de origem nesses períodos de festas faz do 

redeiro, independente da sua posição dentro da hierarquia do grupo, um trabalhador 

cumpridor de seus deveres e obrigações. É interessante colocar um trecho da fala de 

Gerôncio, um redeiro que entrevistei, ao falar de como se negocia a dívida com o patrão 

para estar em Patos, nas ocasiões das festas: 

Esse momento aqui de carnaval pra mim é 
importante, sabe por que? Porque eu praticamente 
estou de férias, né? Descansando em casa. Viajei em 
novembro cheguei agora em março. Tô só no 
repouso, descansando pra começar outra luta, 
porque pra gente vim, por exemplo, pra ficar no jogo 
limpo, tem que ter crédito. Que se eu pagar 
direitinho a uma pessoa,  e quero trabalhar com ele,  
mesmo que devo e for fazer vale com outra pessoa , 
aí, ele diz – não!  Pode arrumar pra ele o vale, que 
ele é direito, é pagador, bebe uma caninha, mas ele é 
direito, trabalha todo dia e paga (Gerôncio – 51 anos – 
residente no bairro da Vitória – 35 anos como redeiro-
vendedor). 
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Depoimentos como esses são recorrentes entre esses trabalhadores; são palavras 

carregadas de valor moral, que demonstram elementos que expressam confiança crédito, 

respeito, são capazes de selar compromissos sociais e profissionais destes homens 

redeiros.  

Dentre essas festas que ocorrem na cidade, aquelas mais apreciadas pelos  

redeiros são: o carnaval, o São João e a festa da padroeira. 

Ao caminhar pelos bairros em que realizei esta pesquisa, freqüentemente, nos 

períodos dessas festas, vi os redeiros em praças, pavilhões bares, botecos e bodegas. 

Nesses lugares, esses homens expressam, das mais diversas formas, sua honra como 

mecanismo de sociabilidade.   

4.1.1. O carnaval  

Os momentos de festividade do carnaval, para os redeiros dos bairros São 

Sebastião e Vitória, se dão na maior parte do tempo no bar de Manú (Mercearia o 

Norte)42. A seguir, o registro de observações que fiz de um desses dias festivos. 

Com o início da manhã podem ser vistos os redeiros chegarem com disposição 

para usufruir os festejos carnavalescos. Em frente ao bar podem ser vistos carros, motos 

e bicicletas. De um dos carros vem um som: a música começa a tocar, enquanto todos 

bebem, alguns dançam, todos querem mostrar as boas condições financeiras, bebendo e 

comendo, diferentes bebidas e alimentos. No ritmo de música carnavalesca, os passos 

significam as coreografias que mudam de acordo com o ritmo da música. Eles requebram 

os quadris, e mexem os pés de um lado para o outro, rodopiam espetacularmente no salão 

e mostrando-se leves como se flutuassem. Orgulhosos de si e de sua dança, olham para 

                                                

 

42 Bar situado no centro do bairro São Sebastião, próximo à Praça de mesmo nome. Lugares nos quais 
ocorre o revezamento, nos momentos  festivos. 
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mim a fim de certificarem-se que observei os passos considerados por eles difícies de 

realizar, principalmente se estiver registrando a dança com a máquina fotográfica. 

Os redeiros que conseguem ficar mais tempo bebendo, demonstrando um certo 

equilíbrio, se firmando para parecer lúcido, permanecendo dançando e “foliando” no 

salão são considerados os melhores, no sentido de não se embriagarem com facilidade, 

isto é motivo de orgulho. Isso é demonstrado por eles quando tentam fazer “um quatro”: 

tentam o equilíbrio em uma das pernas, enquanto a outra eles apóia no joelho. 

As roupas parecem molhadas de suor pelo esforço que fazem. Neste momento, 

eles começam a sair do salão para “tomar um arzinho e respirar um pouco”, como relatou 

um redeiro. Sem demonstrar cansaço físico, retornam para a bebida e a dança.  

As roupas usadas por eles têm uma só padronagem, pois já se tornou comum 

entre eles manter uma tradição: todos os anos no período de carnaval esses homens 

formam o bloco das “inocentes”. Este bloco sai sempre no domingo e na terça-feira de 

carnaval. Com saída marcada sempre do Bar do Manú às 16:00 h, percorrendo os dois 

bairros já citados e se dirigindo para o centro da cidade, onde uma grande multidão, 

moradora da cidade de Patos-PB esperando. Na passagem desse bloco, muitos se 

dividem entre os que entram no bloco indo acompanhando o e os que não passam do 

cordão de isolamento, apenas acenando. Esta já é uma festividade certa dos redeiros, que 

tem apoio da comunidade dos bairros de São Sebastião e Vitória. Enquanto os redeiros 

estão no bar, não se vê presença de mulheres, só a da pesquisadora, que foi bem aceita; 

nem de crianças do sexo feminino; o que se pode ver são os redeiros e seus filhos, 

sobrinhos, filhos de amigos do sexo masculino. Os momentos no bar são de 

exclusividade do homem. À mulher com suas filhas só é permitido entrar no bloco e, 

quando o fazem, vestem-se com as camisetas iguais às dos homens: camiseta em malha 

com estampas coloridas e com o nome em destaque ‘‘ os inocentes ’’ no centro da 
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camiseta; a parte de baixo da vestimenta ficava à vontade de cada folião, se viam 

homens, mulheres e crianças vestidos  com shorts, bermudões, calças e saias. As 

mulheres tinham à mão, propaganda em papel de textura rígida para abanar o rosto; da 

mesma forma os homens para se abanar usavam seus chapéus. Não são todos os redeiros 

que usam chapéu. Aqueles que estão sem chapéu secam o rosto e utilizam as mãos para 

se abanar. Assim que se sentem preparados para voltar para ao salão eles retornam e 

continuam dançando. Os participantes não saem do salão todos de uma vez. Enquanto 

uns estão fora, outros estão dançando, o salão nunca fica vazio, nem mesmo na hora do 

bingo.  Nessas ocasiões, o proprietário do bar sempre promove um bingo; nesse dia o 

prêmio para quem “batesse” era uma grade de cerveja e uma galinha assada.  Mesmo 

com toda empolgação pelo que se pode levar do bingo, se tiver música tocando, têm 

pessoas dançando, pulando. 

As expressões dos seus rostos aparecem diferentes após a dança: antes, na hora 

da chegada, alguns se mostram sérios e tensos. Na medida em que começam a dançar e a 

beber, as fisionomias vão mudando e passam a demonstrar a satisfação com a festa: 

Ah, dona Maria, isso é que é vida. Pra mim a festa 
melhor que tem é o carnaval. Eu mesmo sou capaz de 
passar o ano todim trabalhando, mas no carnaval eu 
tenho que tá aqui. Porque é bom demais o carnaval, 
aqui com os meus amigos (Chiquinho 48 anos – 
residente no bairro da Vitória.).   

Ao que pude observar, esse tipo de participação da festa, por parte dos redeiros, 

funciona como uma espécie de estratégia para esquecerem problemas e, de certo modo, 

proporciona àqueles homens oportunidade de se mostrarem, também, como cumpridores 

dos seus compromissos, saldando suas dívidas. Além disso, é igualmente naquele “clima 

de festa’’ que, eventualmente, alguns deles pagam uma” rodada’’ de bebida para outros, 

o que, como já vimos, funciona como afirmação de um certo prestígio daquele que paga. 
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As práticas de interações podem melhorar a forma de vida e ajudam aquelas 

pessoas a enfrentar grande parte de seus problemas, quais sejam: solidão, baixa auto-

estima, sentimento de inutilidade, desocupação, entre outras. Para os redeiros 

participantes desse bloco foi possível observados que essas formas de sociabilidades 

desenvolvidas por eles dá sentido as suas vidas.   

Na mesma manhã do domingo de carnaval fui convidada pelo meu 

companheiro para irmos ao bairro da Liberdade, portanto, uma outra comunidade 

pesquisada. Ao chegar, percebi que ao redor de um freezer, muitos homens bebiam e 

dançavam sob um ritmo animado. Esta festa no Posto de Gasolina, assim como no Bar de 

Manú foi diferente; não pela animação, mas, pela forma de vestirem. Enquanto nas 

outras comunidades eles usavam roupas padronizadas, entre os residentes da Liberdade 

cada um a seu modo se vestiu com roupas que podem ser vistas neles em dias “comuns”: 

que não sejam de festas. 

Naquela oportunidade, observei os momentos mais valorizados pelos redeiros 

que residem do outro lado da cidade de Patos. Tratava-se de uma festa diferente daquela 

preparada pelos outros redeiros das duas comunidades que havia acompanhado. Lá eles 

se divertiam ouvindo música de ritmos diversos: forró, frevo e axé-music.  

Ao chegar no Posto Piancó, local de onde saiu um grande número de pessoas em 

direção ao centro da cidade para prestigiar a passagem dos blocos pela principal rua 

dessa cidade, redeiros que lá se encontravam estavam esperando o restante do pessoal, 

que também bebia e dançava. Aproveitei o momento enquanto esperávamos e conversei 

com os que já estavam no local. Naquela ocasião, pude ouvir os assuntos que 

conversavam. Nesses diálogos com os informantes pude compreender melhor alguns 

aspectos de suas vidas. 
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Percebi que alguns dentre eles queriam me identificar43 e não tinham coragem 

de perguntar. Perguntavam entre si sobre quem eu era. O redeiro Jailton perguntou se era 

parente de um dos redeiros. Respondi que não e aproveitei a pergunta para me apresentar 

como pesquisadora da Universidade onde estudo. Logo, aqueles que já me conheciam se 

aproximavam e diziam: “ela é a esposa do redeiro Gavião, rapaz, tá lembrado, não?” E 

logo a resposta era dada: “agora eu tô te reconhecendo, estou lembrando da sua carinha”. 

Após esse momento de apresentação e reconhecimento, me rodearam e continuaram as 

conversas, com uma certa preocupação com a minha presença. Isso ficou evidente 

quando eles intervinham nas conversas uns dos outros. Pareceu-me que eles estavam 

interessados em demonstrar a importância que viam na sua atividade de redeiro; 

enquanto uns falavam do quanto era sofrido viver viajando direto, para manter a família, 

outros já completavam as falas dos colegas dizendo do quanto seria bom se Patos – PB 

tivesse emprego para todos.  

O fato de estar fazendo pesquisa parece ter conduzido a imaginação daqueles 

redeiros para uma questão de uma melhoria nas políticas de emprego na cidade, embora 

o momento não  parecesse propício para narrar fatos sofridos. Assim, foi do que eles 

mais  falavam: do quanto deviam aos patrões e do quanto era sofrido trabalhar “no meio 

do mundo”, como pode ser percebido a partir dos respectivos  trechos: 

É paguei minha conta, né, depois que eu cheguei já 
tô com 70 dias em casa, já vai fazer oitenta dias. 
Agora eu já tô devendo R$ 2.100,00 ao patrão e 
ainda tenho uns 20 dias de vale ainda; vai chegar 
quase R$ 3. 000,00 que eu vou sair devendo. Isso não 
levo um cordão de rede pra vender  pra mim é só 
pros outros ( Jailton,  33 anos).  

Maria é o seguinte: o ramo de rede pra mim é um 
ramo que eu não tenho nada a dizer do ruim. É um 

                                                

 

43 No momento em que o bar fecha suas portas, todos se dirigem para a praça onde continuam seus 
festejosAlguns redeiros que estavam no Posto eram moradores do Conjunto Residencial Bivar Olindo 
(localizado vizinho ao bairro da Liberdade) e nem todos me conheciam. 
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ramo bom, só que eu desperdicei muita coisa né, no 
ramo. Já no começo a gente ganhava até um pouco 
de dinheiro, mas só que a gente desperdiçava muito. 
Depois a coisa foi ficando ruim, entendeu? Inclusive, 
eu tive de deixar o ramo, entendeu? Porque não 
compensava mais; era um ramo dos quintos. A gente 
sofria muito, entendeu? No meio do mundo passava  
noventa e seis dias, fora de casa, fora da família, 
entendeu? Era um ramo muito sofredor, entendeu? O 
que eu tenho de dizer do ramo  é isso: que é um ramo 
muito sofredo,r certo? Porque o que eu arrumei no 
ramo foi doença, entendeu? Outra coisa eu não 
arrumei não. Passei 23 anos no ramo, entendeu?. 
Trabalhava só conseguindo.... Esses 23 anos foi 
perdido, entendeu? Um tempo perdido na minha 
vida, mas é coisa da vida, não é?O que eu tenho de 
dizer do ramo é isso: que é um ramo muito sofrido 
(Joselito, 39 anos).    

O encontro com a pesquisadora pareceu um momento propício para que esses 

homens desabafassem aquelas experiências que marcaram seu envolvimento na atividade 

das vendas de redes.  Esses desabafos parecem confirmar o quanto os pesquisados 

esperam que pesquisadores façam alguma coisa por eles.  

Um outro assunto presente nas conversas desses redeiros são as doenças. Um 

dos redeiros mencionava sempre seu estado de saúde dizendo o quanto sofre por ter 

trabalhado por muito tempo no “ramo de rede”, pois até hoje se encontrava doente. Um 

colega perguntou-lhe quem estava cuidando dele e ele respondeu que só pode contar com 

a ajuda da família. Pois ele nunca pode contar com ajuda de ninguém.  Ele se referia aos 

órgãos de assistência e amparo a pessoas necessitadas, já que, segundo ele, redeiro não 

tem de nenhum governo. 

Aos poucos, foi chegando o restante dos redeiros que bebiam e dançavam 

animados. Eles cantavam e tocavam músicas da sua época de juventude e o tipo de forró 

escutado é chamado de “pé de serra” (estilo antigo).  
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Fiquei no local da festa e aproveitei para além de conversar com eles 

informalmente, gravar algumas entrevistas, alguns ainda me pediram para que eu fosse à 

casa deles para conhecer a família; sempre que me faziam esse tipo de convite, agradecia 

e retribui a todos.  

Enquanto a música se fazia ouvir a consideráveis metros de distância, percebi 

que nesse espaço, como ocorrera no Bar de Manú as mulheres desse bairro também não 

estavam presentes. Quando perguntados sobre elas, eles respondiam que estavam em 

casa se arrumando para encontrá-los no desfile dos blocos. 

Ao chegar na rua principal do centro da cidade, pude constatar que as mulheres 

estavam lá e dançavam animadas ao lado de seus filhos e companheiros. A festa do 

carnaval para esses homens e mulheres não se restringe apenas a um momento de lazer e 

divertimento; essa festa se torna o cenário para as apresentações das diversas formas de 

expressarem sua honra diante da comunidade que os conhece e os reconhece como 

homens e mulheres dignos e respeitados. Este momento contribui para o estabelecimento 

de relações com pessoas diferentes. Enfim, os redeiros mostram nessas festas seu lado 

responsável como cumpridor dos compromissos que eles mantêm com comerciantes da 

cidade e aproveitam o momento, também, para reforçar laços de amizades com outras 

pessoas do seu lugar de origem.  

A prática da reciprocidade, a troca de presente é característica de todas as 

sociedades. Mauss (1974) em obra clássica estudou o dom na sociedade Samoa, na 

Polinésia, analisando como as trocas e os contratos sociais fazem-se sob a forma de 

presentes, teoricamente voluntários, mas, na realidade obrigatoriamente dados e 

retribuídos. Neste caso, os redeiros trocam bebidas e comidas e gentilezas e, a cada 

retribuição, se percebe que esta é feita em maior “quantidade”; é nesses momentos que se 

percebe, também, o quanto esses homens se rivalizam.   
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Observei que as bebidas e comidas em Patos-PB são retribuídas pelos redeiros 

de forma generosa e com demonstração de esbanjamento. Este tipo de troca é 

aparentemente livre e gratuito, mas, na verdade, visa retribuir as dívidas que eles 

consideram ter para com os outros (Mauss, 1974).  

De acordo com Mauss essas atitudes são inconscientes. Elas têm tomado a 

forma de presentes retribuídos, do regalo ofertado generosamente, mesmo quando, no 

gesto que acompanha a transação, há tão somente ficção, formalismo e mentira social; 

quando há, no fundo, obrigação de retribuir as oferendas que fazem dentro do seu grupo.  

A reciprocidade de gentilezas com bebidas e comidas entre os redeiros e entre 

os moradores das comunidades nas quais moram é semelhante ao Potlatch44 estudado 

por Mauss (1974). Assim, como a sociedade polinésia, os redeiros não trocam entre si e 

entre os moradores dos bairros nos quais moram, bens e riquezas, móveis e imóveis, 

coisas de utilidade econômica, mas gentilezas, danças, festas, ritos e objetos sem muito 

valor financeiro. Enfim, estas prestações e contra-prestações são feitas de uma forma, 

sobretudo voluntária, por presentes, regalos, embora sejam também obrigações de 

retribuição. 

As trocas de camisetas do bloco “Os inocentes”, por exemplo, praticada pelos 

redeiros das comunidades do São Sebastião e da Vitória, na festa de carnaval simboliza a 

gratidão de uns para com os outros, as alegrias, as tristezas, as experiências que foram 

compartilhadas durante um ano de trabalho juntos. 

Após a troca das diversas gentilezas entre todos (ninguém ficou fora do ritual 

nem mesmo a pesquisadora), me foi presenteada uma camiseta, e pela insistência tive 

que vestí-la durante o domingo do carnaval de 2003. As festas de carnaval foram 

encerradas em torno de 24:00 h com a saída dos trios-elétricos.  

                                                

 

44 É o nome que Mauss (1974) deu às prestações totais de tipos agonísticos. Obrigações que os indivíduos 
da Polinésia têm de receber e retribuir presentes. 
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A festa para os redeiros é um contexto social onde eles têm direitos de 

expressão, proibidos na vida cotidiana; ela é a ocasião para a pessoa se divertir mais 

livremente, cometendo excesso de todos os tipos, de comida, de bebida (Da Matta, 

2001).  

A festa de carnaval em Patos é um momento em que as pessoas se reencontram, 

e é oportunidade para ampliar a rede de sociabilidade espontaneamente. Para os 

participantes, a festa é também válvula de escape para as tensões do cotidiano (Magnani, 

1998). Ao saírem da casa para a festa, eles constituem laços de amizade e aumentam os 

espaços de circulação das trocas simbólicas que ultrapassa a esfera da casa.  

Conforme pude perceber nos dois espaços há circulação de significados cujos 

efeitos são, de um lado, a constituição de um espaço concreto de relações e, de outro, o 

estabelecimento de passagens entre espaço da festa, que Magnani (1998) nomeia de 

pedaço, e a sociedade mais ampla.   

4.1.2. Festa de São João/São Pedro  

A Prefeitura de Patos promove, há cerca de quatro anos, uma forma diferente de 

festejar os santos São e São Pedro daquela desenvolvida por gerações de patoenses. Hoje 

esses festejos se constituem como uma das maiores festas de São João do estado da 

Paraíba, considerado pela mídia e promotores de eventos turísticos, um evento junino 

que perde apenas para o “maior São João do Mundo”, que se realiza em Campina 

Grande.É nesse período que os redeiros se encontram, se confraternizam e competem 

entre si. A cidade de Patos enfeita suas ruas do centro com palcos luminosos e uma 

enorme quantidade de barraquinhas, em torno das quais se colocam mesas.  Ao som de 

forró “pé-de-serra” ou “eletrônico”, os redeiros, juntamente com a comunidade local, 
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festejam esse período conhecido como sendo destinado à comemoração da colheita e da 

eventual fartura.  Todos dançam e bebem. Para o redeiro esse é o momento que não se 

pode perder. Endividados ou não é comum encontrar inúmeros redeiros usufruindo 

dessas festividades.  

Conversando com alguns redeiros nas noites dessas festas, foi possível constatar 

que existem aqueles redeiros que mudam de patrão só para participar da festa. Negociar 

a dívida com o dono da mercadoria é uma estratégia utilizada pelo redeiro que quer 

participar de determinada festa em seu espaço de origem (Patos). É comum entre eles 

“vender o seu passe’’ a um outro dono de rede. Essas negociações acontecem, 

geralmente, quando o redeiro está achando a viagem ruim, ou como eles dizem, deve de 

ter algum “oião”. Quando acontece isso, um outro dono de carro assume a dívida do 

redeiro, pagando o que este deve ao outro dono para quem  o redeiro trabalhava.  Não 

sendo por essa razão de considerar a viagem ruim, o redeiro só negocia sua dívida, ou 

seu  “passe’’, nos períodos de festas em que ele quer estar em Patos. Estar em Patos 

através de uma negociata desse tipo demonstra que o redeiro é um “bom-vendedor”, pois 

de outra forma nenhum outro dono de rede assumiria sua dívida.  Essa forma de negociar 

é realizada para garantir ao redeiro uma quantia em dinheiro para que ele possa desfrutar 

das festas de maneira esbanjadora, ou seja, ofertando a quem com ele esteja, nas 

barracas, bebidas e comidas. A dívida contraída, pelo redeiro-vendedor junto ao redeiro-

proprietário, serve para marcar socialmente a presença do redeiro nas festas, como 

também significa o reconhecimento público do valor que o redeiro tem como um 

vendedor honrado, por ter o crédito moral e econômico junto ao seu “patrão”.  

4.1.3. Festa da padroeira  

Além do carnaval e do São João, uma outra festa conforme referido 

anteriormente, a da padroeira da cidade, Nossa Senhora da Guia, fecha o calendário de 
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festas apreciadas pelos redeiros das comunidades pesquisadas. A festa da padroeira 

acontece entre os dias 14 e 24 do mês de setembro.Esta festa se constitui a partir das 

novenas, missas e procissões e pelas festas realizadas por barraquinhas, que se 

encontram espalhadas por toda a rua central em que fica localizada a catedral, e por um 

grande pavilhão central. É nesse espaço que os redeiros se encontram durante os dez dias 

de festas.   

Na festa da padroeira, é comum ver os redeiros arrematarem penosas45 para 

ofertar aos seus amigos e principalmente às pessoas influentes da cidade; também em 

outros tipos de leilões, por exemplo, leilão de bode, garrote, redes (ofertadas por 

redeiros), e outros objetos que são doados por comerciantes da cidade para serem 

leiloados; o valor desses leilões se reverte em obras para a Igreja. Em Patos, esta prática 

é recorrente. É importante notar que há nessas festas momentos de prestação do tipo 

agonístico. Aquele que recebe a dádiva sente-se na obrigação de retribuir, sendo essa 

retribuição geralmente maior que a oferta recebida, porque se assim não o for os laços de 

sociabilidade tornam-se frágeis. Há redeiros que recusam a oferta doada, sendo essa uma 

maneira de tornar evidente que não há satisfação em receber tal oferta, demonstrando 

também o pouco prestígio do outro diante da comunidade. Presenciei ocasião em que  

um determinado redeiro recebeu uma “penosa” arrematada no leilão, mas ele não aceitou 

a oferta. Devolver gentilezas como essa demonstra o pouco prestígio daquele que 

ofertou; a recusa demonstra que tal redeiro não tem compromisso nenhum com aquele 

outro e que não faz por fazê-lo.  

Diante do que foi tratado até aqui, é possível perceber que a posse de prestígio se 

configura a partir de uma “reciprocidade”: de um lado, o redeiro portador do prestígio 

expressa certas honrarias, como o bem-estar aos seus colegas; do outro, espera o retorno 

                                                

 

45 Galinhas assadas colocadas em bandejas enfeitadas que são submetidas ao leilão da festa. 
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da oferta, em reconhecimento à sua pessoa. Além do sentido de agrado que suas atitudes 

expressam, ele quer também ser estimado, reconhecido como alguém que sabe retribuir 

de forma generosa as ofertas recebidas. 

4.2. Bares, botecos e bodegas  

Falar em sociabilidade nas comunidades por mim pesquisadas significa ter que 

mencionar os espaços principais nos quais a mesma é construída. No bairro de São 

Sebastião46, o bar de Manú tem uma tradição47 no comércio varejista, de mais de 30 

anos, configurando-se como um espaço de sociabilidade para esses redeiros.  Ele fica 

situado bem no centro desse bairro, numa rua que dá acesso a uma das saídas para o 

centro. Quem está nesse bar é visto e vê todas as pessoas que saem dele em direção ao 

centro. No período em que estão em Patos, os redeiros são comumente encontrados neste 

bar desde a hora em que ele abre (8:00 h) até a hora em que fecha para o almoço (13:00 

h). Esse horário marca a saída dos redeiros em direção à praça que fica situada no centro 

do bairro, aproximadamente uns cem metros do bar. Nessa praça as trocas de bebidas e 

comidas são efetivadas, no sentido de selecionar aqueles que são próximos dos que estão 

mantidos numa distância social que obedece à lógica das trocas simbólicas. A  partir 

das16:00 h, principalmente finais de semana, aglomeram-se homens e mulheres de várias 

idades nos bares, lanchonetes e sorveteria, situados ao lado da Praça. Nesse espaço, 

vários jovens transitam, outros conversam em círculos ou se sentam nos bancos, bebem e 

conversam animadamente nas mesas dos bares, localizados na praça, ouvindo-se também 

o som instalado nos carros, ligado em alto volume. 

Para esses redeiros, a mobilidade social é construída a partir de redes de 

confiança, de crédito, portanto, através de muito trabalho. A vida arriscada no meio do 

                                                

  

47 Segundo E.P.Thompson, as tradições são refletidas e mantidas a partir da atenção às normas, aos valores 
e aos rituais que manifestam uma historialidade compartilhada. 
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mundo marca a trajetória de cada um. É importante para eles construírem práticas 

culturais que garantam honra. Como acontece em outros grupos profissionais e na 

sociedade em geral, a posse de bens funciona como sinal de distinção. É bastante comum 

ver redeiros usando roupas de “marcas”, possuir carros e outros objetos que no 

imaginário coletivo da comunidade funcionam como sinais públicos de sucesso, de honra 

de prestígio. As festas e lugares públicos são espaços sociais importantes nos quais esses 

signos de posição social podem ser exibidos e funcionar como instrumentos de distinção 

social. 

4.3. Calçadas, praças e postos  

É muito comum os seus moradores dormirem em torno de 23:00 – 24:00 h. Nesse 

horário em Patos-PB por ser uma cidade cuja temperatura ambiental registra, facilmente, 

40º C, o é que as pessoas se recolherem nos seus lares para dormir. Elas costumam se 

sentar nas calçadas a partir das 16:00h, ali permanecendo até a hora de irem dormir. 

Assim, a calçada se constitui, também, num importante espaço de sociabilidade para 

esses redeiros. Assim, as calçadas, a praça no São Sebastião, para os redeiros dessa 

comunidade como também para os da comunidade do bairro da Vitória48 servem como 

espaços de interação social. Para Simmel é  nesses locais que os sociados estão em 

constante relação, tecendo redes de sociabilidade. Segundo Simmel,   

Os sociados sentem que a formação de uma 
sociedade como tal é um valor; são impelidos para 
essa forma de existência (...) o “impulso de 
sociabilidade” extrai das realidades da vida social o 
puro processo de sociação como um valor apreciado, 

                                                

 

48 O bairro da Vitória é vizinho ao bairro de São Sebastião. Nele está localizado o bar da Jamaica, espaço 
de construção e reconstrução das sociabilidades dos redeiros dessa comunidade. O que separa esse bairro 
do São Sebastião é a linha férrea que cruza toda a cidade. Na altura desse bairro, a linha dá acesso à parte 
leste do Estado, onde fica situada a capital do estado, João Pessoa. 
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e através disso constitui a sociabilidade no sentido 
estrito da palavra. (Simmel apud Moraes Filho 
1983:169).   

No bairro da Liberdade, está localizado um posto de gasolina que se constitui 

num ponto de aglutinação de redeiros. Ressalte-se que neste bairro não há nenhuma 

praça. Além desses espaços (praça São Sebastião, bar de Manú, bar da Jamaica e posto 

de gasolina), um outro espaço comum aos encontros dos redeiros, situado no centro da 

cidade, é o mercado central. É possível vê-los em barraquinhas da feira, bebericando e 

comendo.Conversas giram em torno de viagens ruins e boas, do bom-vendedor e do 

mau-vendedor, de favores prestados aos companheiros nas viagens, de “feirinhas ‘’ 

dadas a vizinhos necessitados. Nessas conversas, esses homens se colocam sempre como 

generosos, o que é compreensível, a partir das situações que eles vivenciam mutuamente. 

Ser generoso faz parte da sua cultura, pois ao passar por situações de risco fora de casa 

(como eles dizem”, no meio do mundo”), eles esperam também obter expressões de 

generosidade. Esse aspecto se reproduz na sociabilidade vivenciada também na 

comunidade de origem, por exemplo, na prontidão ao socorrer um vizinho conforme 

expresso nas palavras de um deles, seja em qualquer hora do dia ou da noite (Carlos, 43 

anos, redeiro-vendedor).    

Minhas observações em relação ao grupo analisado confirmam o que Setton 

(1996: 135) descreve como sociabilidade rotária: 

Elegem aqueles momentos de sociabilidade para 
expor o seu melhor lado, o lado social, o lado 
público. Ali encontram o espaço necessário para 
fazerem o teatro das virtudes, do desprendimento 
material, da educação moral, cultural e cívica. É o 
momento em que cultuam os valores mais 
prestigiados por eles: a solidariedade, a consciência 
em relação ao próximo, a educação moral e a ética. 
Estão unidos em torno de um objetivo comum e 
estabelecem vínculos de amizade, identidade de 
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valores e perspectiva sociais. Reforçam laços de 
fidelidade e cumplicidade.  

Nos encontros do mercado central, o que se percebe é que os redeiros evitam 

qualquer tipo de conflito ou questões que os levem a desentendimentos. São momentos 

repletos de aceitações mútuas, evitando divergências de qualquer ordem.   

Esses espaços de interações sociais nas comunidades de origem dos redeiros se 

constituem, não como espaços distintos da casa para esses homens, mas como a extensão 

de suas casas. Eles são espaços tidos como masculinos.  Para o homem que freqüenta 

este espaço é garantida toda honraria. À mulher, sobretudo àquela considerada “mulher 

direita” não é permitido freqüentá-los; se o fizer, é motivo de “desonra”.    

4.4. A influência das estações do ano no trabalho dos redeiros 

As vendas de redes têm sua dinâmica, também, em termos de tempo. Ou seja, há 

os períodos em que essas atividades são mais intensas que em outros. Para os redeiros, 

essa dinâmica da atividade está diretamente relacionada com as estações49 do ano, que, 

para eles, se dividem basicamente em duas: inverno e verão. 

Essas duas estações são caracterizadas pelos redeiros como “tempo bom” em 

determinados lugares e ao efetivar as vendas (verão); e “tempo ruim” (inverno). Eles 

assim o determinam porque o inverno é um período marcado por fortes chuvas, em todos 

os lugares por onde eles costumam vender as redes, durante os meses de março a julho, 

ocasionando mudanças no ritmo dessas vendas. Apesar de os redeiros demarcarem essas 

duas estações como boa e ruim para sua atividade, eles não param de se deslocar durante 

todo o ano para vender as redes.  Ocorrem no interior dessa dinâmica, mudanças que vão 

desde o artigo vendido até as regiões para onde procuram efetivar suas vendas.  No 

verão, segundo eles, qualquer lugar no espaço nacional e transnacional é bom para se 

                                                

 

49 Como se sabe, no Nordeste se consideram duas estações do ano: inverno e verão. 
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vender redes, especialmente as regiões Sul e Sudeste. No período de dezembro a 

fevereiro as praias estão “chapadas”; ou seja, há nelas um grande número de turistas 

estrangeiros, o que, de acordo com meus informantes, favorece o aumento das vendas e 

eles podem vendê-las por preços altos, pois os turistas não costumam reclamar dos 

preços: “o preço que eu pedir eles pagam, e parecem achar barato” (José- redeiro-

vendedor – 46 anos – residente no São Sebastião).  

Entre os redeiros, há uma mudança de espaços para realizar as vendas das redes, 

que se apresentam diretamente relacionadas com as mudanças climáticas. As atividades 

nas quais se processam, simultaneamente, relações de trabalho e de sociabilidade sofrem 

alterações nos seus espaços de reprodução. Esse trabalhador não pára de entrecruzar 

territórios, como relata um dos informantes, ao detalhar sua vida no “ramo da rede”: 

(...) eu tô sempre viajando; chego em casa, só dá pra 
ficar com a família um mês. Mas a viagem é a 
mesma, nós viaja com capa de banco de carro, nós 
viaja com chapéu. Eu mesmo viajo com rede mesmo, 
é só no verão, só no verão; aí depois nós vamos 
nessa viagem agora com capa de banco de carro, 
acessório para automóvel, capa de volante... Essas 
coisas, chapéu, quando é de rodeio, mas no verão 
mesmo só é quatro mês, assim mesmo no pleno verão 
senão vai, não dá mais como antigamente. Não tem 
mais como a gente fazer mais, e mudar de ramo, não, 
o ramo é esse mesmo. Eu, pra mim, eu num encontro 
mais outro serviço aqui não, não vou mentir pra 
senhora. Eu pra mim meu ramo é esse. Eu tô com 
três meses que cheguei aqui e já tõ endividado. Já 
devo R$ 2.100,00 e tenho que ir dia 18, agora já 
tenho que viajar de novo (Joseano – redeiro-vendedor- 
33 anos – residente no bairro da Liberdade – 14 anos no 
“ramo de rede”).  

De acordo com esse relato, percebe-se que o redeiro introduz nas suas vendas 

outros artigos, para continuar cumprindo as prestações totais, o que, segundo Mauss, dá 

prestígio ao sujeito inserido nesse tipo de relação. Diferentemente, Mauss (1974), ao 

estudar as variações sazonais da sociedade Esquimó, percebeu que entre o inverno e o 
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verão aquela sociedade sofre uma mudança drástica, pois ocorrem mudanças nas 

famílias, habitações e nos rituais. No inverno, há uma junção de família em grandes 

aglomerados em número de até três famílias nucleares por habitação. Enquanto que no 

verão, elas voltam a morar em tendas com uma família nuclear em cada uma. Para esse 

estudioso, a vida entre os esquimós obedece a um ritmo regular, pois cada estação 

determina o fluxo da vida desses agrupamentos humanos.  

Entre os redeiros, cada estação determina o espaço por onde eles devem transitar. 

Também os tipos de artigo que eles introduzem na dinâmica das vendas de redes 

dependem dessas duas estações. No inverno é comum se efetuarem as vendas de chapéus 

e acessórios para automóveis, no sentido de obter o melhor êxito com as vendas.  

Quanto aos rituais que envolvem as farras com bebedeira e jogos, não ocorre 

nenhuma alteração, pois em qualquer lugar que estejam, os redeiros mantêm essas 

práticas. 

A alteração percebida na dinâmica das vendas de redes frente às duas estações do 

ano diz respeito também ao horário das vendas. Segundo os relatos dos redeiros, no 

inverno eles costumam acordar mais tarde do que no verão, pois quando estão no Norte 

não há uma grande preocupação de acordar cedo, em virtude do frio que o tempo 

chuvoso traz, o que os deixa mais relaxados e dorminhocos. É um tempo em que os 

sujeitos se aconchegam no interior de suas casas. 

Enquanto no verão o calor, a presença constante de pernilongos e a necessidade 

de utilizar ônibus, trem e metrô, os fazem acordar cedo, pois é tempo de vendas boas; 

então todos aproveitam para ganhar um bom dinheiro, para se fazer no ramo.     
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CAPÍTULO 5 FAMÍLIA DO REDEIRO: DIMENSÃO 

SOCIAL DA HONRA 

Ao reencontrar Maguinho50 na cidade de Patos, por ocasião da pesquisa, me veio 

logo à lembrança sua figura de oito anos atrás, em Santa Catarina quando da minha 

estada junto aos redeiros. Maguinho sempre me fizera lembrar do solteiro de Lévi-

Strauss, ao encontrar, numa determinada aldeia, um indivíduo isolado, sujo, faminto. 

Para os que faziam parte daquela aldeia, o solteiro apresentava uma situação de 

desvantagem por não ter uma mulher, já que, entre outras coisas, era a mulher quem 

providenciava a comida e até mesmo tirava os piolhos!  

Encontrá-lo agora foi vê-lo às avessas: com uma aparência totalmente mudada, 

agora ele está com mais peso, com o aspecto mais bem cuidado. Maguinho demonstra 

bem a teoria de Lévi-Strauss, quando este afirma que o casamento confere algum status 

ao indivíduo. O ponto de convergência entre o Maguinho de hoje e o de outrora é o 

status conferido pelo casamento, que significa responsabilidade. O casamento, salvo 

algumas exceções, é para nossa sociedade o ponto de partida para o que se denomina 

família.  

Mencionei o fato a cima para chegar ao tema, “a família”.  Todos estão 

cotidianamente tão envolvidos com ela, parece algo tão familiar que poderia ser 

desnecessário uma atenção para com a mesma sob uma ótica científica. Mas o que o 

atual modelo de família tem de interessante ou válido, cientificamente, a contribuir para 

com o trabalho que ora desenvolvo?     

As famílias dos redeiros nas comunidades pesquisadas são compostas por um 

homem e uma mulher, unidos pelo casamento (legal ou consensual), tendo em média, 

                                                

 

50 É assim que o redeiro Gerôncio é conhecido dentro do ramo de redes; esse apelido faz jus a sua forma 
física. No ano de 1996, Maguinho vendia redes por todo litoral catarinense. 
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cerca de três filhos. Há exemplos de famílias que apresentam agregados - sobrinho (a), 

irmão (a) ou mãe de um dos cônjuges.  

Embora encontremos ali valores conservadores com relação à família - a maioria 

das famílias dos redeiros se originaram do casamento civil e religioso - encontramos 

também alguns arranjos que “destoam’’ desse modelo tradicional. A organização 

familiar é um tanto flexível. Embora num primeiro momento tenha-se verificado casos 

em que a família seja composta por homem e mulher unidos pelo matrimônio do qual 

resultou uma prole não numerosa e o homem aparece como chefe da família, é freqüente 

um arranjo dessa organização.  Nesta pesquisa, lidei com indivíduos que se ausentam 

durante meses de seus lares; essa ausência do redeiro acaba por gerar uma redistribuição 

de papéis instaurando novas modalidades de relações. 

Isso posto, concordo com Cláudia Fonseca (2000) quando ela, numa perspectiva 

que se aproxima daquela proposta por Mariza Corrêa (1994), sugere que se pense não em 

modelo dominante e suas variantes, mas numa coerência interna às práticas que as 

tornam um "modelo alternativo": 

Se a idade para o casamento, a diferença de idade 
entre os esposos, o espaçamento dos nascimentos, a 
divisão sexual de trabalho... e outras coisas mais  
mostram diferenças significativas, será que não 
devemos procurar a coerência interna  dessas 
práticas (...) em vez de contentar-nos com "o modelo 
dominante e suas variantes? (Fonseca, 2000:57).   

A referida autora realizou seu estudo num contexto urbano, por isso a discussão 

acerca dos padrões familiares em suas particularidades serve de referência, para análise 

da família do redeiro. 

As práticas assumidas nas comunidades de Patos se dão de acordo com o ir e vir 

dos homens - para os múltiplos espaços nacionais e transnacionais.  Uma das principais 

mudanças que essas migrações impõem é a assunção da "chefia" da família - mesmo que 



118  

provisória - por parte da mulher que é uma alternativa para preencher a lacuna deixada 

pelo marido no gerenciamento da casa e da educação e socialização dos filhos. Embora 

haja uma discussão ainda em curso acerca do “tema” mulheres chefes de família, há 

autores que oferecem reflexões que podem ser encaixadas no presente estudo. 

Sarti, no estudo em que analisa a moral da família pobre num bairro da Zona 

Leste de São Paulo - São Miguel Paulista - verificou que a família funciona como 

referência simbólica para os pobres, é pensada como uma ordem moral, constitui o 

espelho que reflete a imagem com a qual os pobres ordenam e dão sentido ao mundo 

social (Sarti, 1996:04). 

Nos casos estudados, a autora percebe que a mulher, ao assumir a 

responsabilidade econômica da família, passa a assumir também a autoridade e assim é 

percebida como chefe. O fato de a mulher assumir tal posição não implica transferência 

automática,para ela,da autoridade característica do homem já que ela lhe é atribuída 

devido ao papel de intermediário com o mundo externo, que ele exerce. Quando a 

mulher dispõe ou conquista essa autoridade e assume um papel central na família tem-se, 

segundo o caso em questão, um "arranjo compensatório".  

Embora tratando-se de contextos distintos - o de Sarti e o desta pesquisa 

contempla - creio que há uma lógica semelhante que dá sustentação à assunção  - 

geralmente  temporária - do papel de mulher chefe de família. 

Se, no estudo de Sarti, a mulher passa a ter um papel ativo porque o homem 

fracassou no seu papel, no caso das mulheres dos redeiros acontece algo parecido. Elas 

assumem a chefia não porque a situação inverteu a hierarquia, mas porque foi (é) preciso 

preencher a lacuna deixada pela ausência temporária do marido.  

Nesta pesquisa, as mulheres entrevistadas relataram que por ocasião das viagens, 

elas trabalham em casa, cuidam dos filhos e administram o dinheiro que eles mandam 
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para honrar os compromissos. Nessa situação os filhos respeitam-nas e reconhecem a 

autoridade que elas impõem, a obedecem. Mas quando os maridos estão presentes sua 

postura é maleabilizada. Elas perdem o status de “chefe de Família”; isso não quer dizer 

que elas perdem autoridade diante dos filhos, mas que com a presença do pai, os filhos 

tendem a reconhecer no pai a figura de chefe. 

Lucimam, esposa de redeiro, é um exemplo da mudança de postura diante do 

marido. Ela vende bolsas, cintos e roupas. Além disso, está à frente do lar, cuidando de 

seu filho e das duas filhas. Com a renda obtida dessas atividades, ela poderia desfrutar de 

uma autonomia com ou sem o marido, mas isso não ocorre. 

Nos vários encontros que tivemos na ausência do seu marido, ela parecia mais 

“segura” e “dona da situação", se portava com autoridade, falava sem embaraço. Em 

outra ocasião, quando seu marido tinha voltado de viagem, ela se mostrou mais 

reservada que de costume, demonstrando um ar de subserviência com relação a ele. 

Vê-se, pois, que a autonomia feminina não depende apenas de uma autonomia 

financeira; ela está para além disso; há uma moral por trás de uma construção social que 

em certos momentos parece inabalável, porém é flexibilizada frente a algumas 

circunstâncias. 

Quando perguntadas sobre a obediência dos filhos com ou sem a presença dos 

pais, nossas informantes alegam que esta funciona do mesmo jeito. 

Miriam (37 anos), casada com Joselito (39 anos), me recebeu em sua casa para 

uma entrevista, num dia em que o marido estava viajando e conversou tranqüila e 

abertamente sobre tudo. Em visita posterior, seu marido estava presente e ela se portou 

de maneira retraída, permanecendo quase todo o tempo calada, só ouvindo.  Foi 

perceptível como ele interrompia a sua entrevista várias vezes. 
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É comum, na ausência dos maridos, as mulheres serem mais receptivas, e na 

presença destes, elas se mantêm quietas. Conforme pude verificar, na comunidade esse 

comportamento é definido como “respeito” e “obediência”.  

No transcorrer das entrevistas e das conversas informais, perguntava sempre 

sobre as decisões relacionadas aos filhos e  casa com e sem a presença do marido. As 

mulheres sempre afirmavam que tudo é decidido de comum acordo, pois eles estão 

sempre em contato por telefone. Ao ser perguntada sobre como é passar grande parte do 

ano sozinha, Ana me respondeu: 

Durante esse tempo todo de casada, 28 anos, ele vive 
mais viajando que em casa com a família. Só é tudo 
por telefone. Às vezes eu vou passo cinco meses com 
ele no Sul ou em São Paulo e Rio de Janeiro. Agora a 
assistência ele sempre dá. O negócio é que a pessoa 
fica  mais só do que acompanhada.  

A fala desta informante se aproxima da de outras, as quais, durante a ausência do 

esposo, assumem todas as responsabilidades sozinhas, mas quando de seu retorno 

compartilham as dúvidas, os problemas, em parte pelo respeito à autoridade dele, mas 

também pela necessidade de dividir o fardo que é carregado durante tanto tempo sem o 

companheiro. 

A palavra “assistência” no trecho citado significa o cumprimento da 

responsabilidade com as despesas familiares pelo marido. O seu papel de provedor é 

ressaltado quando Ana expõe que, mesmo ausente de casa, o seu esposo mantém todas as 

obrigações com pagamento de água, luz, telefone, açougue, supermercado, farmácia, 

leiteiro e outros compromissos.   

Como já foi escrito anteriormente, não estou interessada em identificar ali um 

padrão de família, mas nas variantes que se nos apresentam de acordo com as práticas 

internas às comunidades. Desse modo, têm-se, por exemplo, famílias em que o homem 
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tem sua autoridade reconhecida, embora a mulher passe a maior parte do tempo agindo 

como chefe da mesma. 

De acordo com Sarti, a autoridade da mulher está diretamente associada à esfera 

do lar e a autoridade do marido repousa sobre a família frente a um controle que se 

expressa no âmbito do masculino: 

Existe uma divisão complementar de autoridade 
entre o homem e a mulher na família que 
corresponde à diferenciação entre casa e família. A 
casa é identificada com a mulher e a família como o 
homem. Casa e família, como homem e mulher 
constituem um par complementar, mas hierárquico 
(Sarti, 1996: 42).  

Durante a curta permanência do redeiro em casa, toda a rotina da família é 

alterada. Quando está em casa, o redeiro procura dividir seu tempo entre a família, o bar, 

a praça, o posto e o mercado público. De acordo com Ana e Socorro, respectivamente: 

(...) eu sou o homem e a mulher de casa. Sou sozinha 
para agir tudo no mundo, ele dá toda a assistência 
dos filhos e a minha também, disso eu não posso me 
queixar. O que eu me queixo é dele tá sempre no 
meio do mundo. Á certo que ele ganha, mas era bom 
mesmo ele tá em casa. Por que tudo no mundo sou eu 
quem resolve (Ana).  

(...) Ele vive mais no meio do mundo, do que em 
casa. Quando eu penso que ele tá chegando, ele já tá 
saindo. O bom era se aqui em Patos tivesse trabalho, 
pra ele não precisar tá direto fora de casa, porque 
tudo aqui é comigo. Eu crio bem dizer os meus filhos 
sozinha (Socorro).  

É comum ouvir as mulheres dos redeiros reclamando de que quando eles estão 

em Patos quase não param em casa: eles só vivem nos bar, saí de casa de manhã e só 

chega de noite; quando não tá no bar, ou tá na praça ou tá jogando com os amigos.  
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Para as mulheres entrevistadas, essas idas para esses espaços, conseqüentemente, 

a pouca atenção dispensada à família são motivos de reclamações e brigas. Essas 

mulheres se queixam de passar muito tempo longe de seus cônjuges, em virtude das 

viagens.  Pude observar com freqüência brigas entre os redeiros e suas esposas, por esses 

gastarem dinheiro em mesas de bar e botecos. À mulher cabe orientar seu marido no caso 

deste estar gastando muito com farras. 

Na família do redeiro, a honra como ordenador social, varia de acordo com a 

idade, o sexo e o status econômico e civil de cada pessoa. Assim, entre os jovens 

redeiros, as demonstrações de honra se dá a partir do uso de roupas de marca, aquisição 

de motos de aparelho celular, aparelho de som e vídeo. Esses são os principais recursos 

utilizados pelos jovens como forma de obter prestígio diante da sua comunidade. É 

comum entre os jovens a utilização pública de aparelhos de som moderno, costumam 

equipar seus carros com esses aparelhos, ligando em alto volume em frente de casa e de 

bares. 

Os homens redeiros, provedores do lar, chefes de família, se utilizam uma maior 

variedade de símbolos para expressarem seu prestígio pessoal. Essa demonstração é 

percebida de forma diferenciada nos espaços de origem e de transitoriedade. Quando 

estão vendendo redes esse prestígio é mantido e expresso através da generosidade e 

solidariedade, ao amparar um amigo que está devendo muito dinheiro ao dono das redes, 

não só evitando esse amigo passar fome como também dormir ao relento.  São essas 

atitudes que conferem ao redeiro um certo reconhecimento público do quanto ele deve 

ser prestigiado.  

Na comunidade de origem do redeiro, a forma mais evidente da expressão 

individual do prestígio se dá no momento em que esse redeiro banca rodadas de bebidas 

para seus conterrâneos.  Gastar dinheiro com bebidas e comidas é uma forma simbólica 
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de adquirir prestígio junto à comunidade. Considerando o exemplo do redeiro Sivanildo, 

pode-se entender claramente como se dão os componentes do prestígio do redeiro – pai 

de família. Quando esse acabara de chegar em Patos de uma viagem que durou cerca de  

seis meses, a  sua primeira ação foi bancar para os amigos uma grande rodada de cerveja 

no bar de Manú. Nesse bar todos se conhecem, o que torna mais fácil o reconhecimento 

público do prestígio masculino entre esses homens.  

Outras formas são utilizadas pelo redeiro para garantir a sua reputação de 

homem honrado, dentro do ramo. Os pequenos roubos, abandono do carro de rede, sair 

às escondidas levando consigo as redes são consideradas falhas, mas não tão graves. 

Aquilo que é capaz de desabonar e denegrir sua imagem é a condição de homossexual. 

Isso, sim, para os redeiros é considerado desonroso para um homem. Quando algum 

deles é apontado como homossexual por alguém, ocorrem xingamentos do tipo: goiaba, 

goiabinha, viado e viadinho, dentre outros. A masculinidade entre eles é uma marca 

social que eles devem ostentar sempre para receber do outro as honrarias que essa 

condição de ser e estar no mundo reserva a cada redeiro. Estar com mulheres garante aos 

redeiros um status reconhecido por todos, independente, do lugar em que esteja.   

Entre as mulheres, os componentes mais evidentes de honra dizem respeito às 

tarefas domésticas na divisão do trabalho.  Ser uma mulher honrada no universo da 

pesquisa é cuidar bem dos filhos, ser eficiente como dona-de-casa, enfim, ser uma chefe 

de família na ausência do marido, pois estando ele presente, a comunidade  espera que a 

mulher honrada deva “ficar na sua”, “se manter no seu lugar”. A chefia só é honrosa para 

a mulher se esta for exercida só durante o período de “precisão” e de “ajuda”. Este é 

reconhecido como o tempo de ausência do marido.   

Um outro aspecto capaz de garantir um atributo honroso à mulher diz respeito à 

maternidade. Há um certo orgulho em ser mãe. Ao visitar Margarida por ocasião do 
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resguardo pelo nascimento do seu décimo primeiro filho, era evidente a sua satisfação de 

ser mãe, mais uma vez, apesar da extrema pobreza em que se encontrava. Observei 

também, em uma das visitas a Socorro, o seu orgulho ao me apresentar os filhos, fazendo 

questão de ressaltar o quanto eram “aumentados” para a idade que tinham.   

Os redeiros e suas famílias têm também uma certa vaidade em relação à  

alimentação servida em cada casa; é comum entre as mulheres o convite para comer 

alguma coisa; a qualquer hora do dia, elas sempre oferecem algo para comer ou para 

beber. Quando estive na casa de Ana, no mês de setembro, ela insistiu para que eu 

comesse, fez questão de colocar na mesa um cardápio variado: lasanha, bode frito e 

cozido, macarronada, arroz refogado, salpicão e feijoada.  Nesse dia, mesmo já tendo 

almoçado, comi junto com eles, pelo fato de que recusar poderia significar também uma 

resposta fria à demonstração de orgulho dos anfitriões.  

Em uma outra visita, no mês de dezembro, faziam, ela e seu esposo, um 

churrasco na calçada.  Mais uma vez pude observar a preocupação em oferecer uma 

considerável variedade de alimentos e de bebidas.  Serviram na ocasião carne de boi, de 

bode, de galinha, de porco e lingüiça. Essa é uma das formas de demonstrar o 

cumprimento do “vale” solicitado ao redeiro - proprietário. 

Diferente do que ocorrera na casa da maioria dos redeiros, na de Edjane, pouco 

ou quase nada foi oferecido; isso pode ser compreensível pela situação instável em que 

se encontrava seu casamento.   

Um outro aspecto percebido diz respeito à fidelidade que essas mulheres têm para 

com seus maridos, já que eles passam longos períodos longe delas. Apesar da distância 

do seu cônjuge, a mulher deve se guardar só para ele. O fato de saberem que eles podem 

estar mantendo envolvimentos extraconjugais não justifica a mulher do redeiro dar o 
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troco ou pagar na mesma moeda. Compete-lhe “respeitar” o marido, na presença ou na 

ausência dele.  

O papel da mulher nesse universo das redes é muito importante, pois ela incentiva 

constantemente o pagamento da dívida por parte de seu cônjuge ou filho, demonstrando 

preocupação quando eles demoram a viajar. A ela compete o incentivo para que esses 

homens se mantenham honrados, pelo pagamento de sua dívida junto aos donos das 

redes. Por diversas vezes, presenciei conflitos demonstrativos do quanto elas se colocam 

como incentivadoras das viagens, levando em conta a necessidade de pagar as contas. 

Esse incentivo revela também a preocupação das mulheres e um certo zelo pela imagem 

de “ homem honrado’’. Certa vez, ao chegar à casa de Edjane, esposa, à época, de um 

redeiro-vendedor, encontrei-a discutindo com o mesmo.  Quando ela me viu, quis me 

envolver na briga, no sentido de me levar a tomar partido.  Insistiu para que eu ficasse do 

seu lado, pois ela queria que o marido já tivesse viajado. Segundo ela, a conta no 

mercadinho já estava grande, a mensalidade da escola de reforço da filha também, e o 

homem para quem seu esposo trabalhava já havia ido à sua casa diversas vezes perguntar 

quando o seu esposo iria viajar. O marido, em meio à discussão, só repetia que ela não se 

preocupasse, “que tá tudo sob controle”. 

Com o intuito de melhor esclarecer a realidade desses homens, selecionei seis histórias de vida, 

que apresento e comento a seguir, pretendendo, através delas, destacar alguns aspectos já discutidos e 

mostrar outros ainda não tematizados neste trabalho. Procuro manter a forma original como os informantes 

constroem suas linguagens.    

CAPÍTULO 6 HISTÓRIAS DE VIDA DE REDEIROS DE 

PATOS-PB  
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Acreditando que as histórias de vida dos redeiros podem ser um recurso para 

melhor compreensão do seu universo de trabalho e sociabilidade, relato seis histórias de 

homens que retratam suas experiências no “ramo de rede”.  Para Queiroz (1988), a 

diferença51 entre depoimento oral e história de vida está na maneira própria do agir do 

pesquisador quando está dialogando com o depoente, pois tudo o que é relatado deve ser 

considerado importante. 

A divisão de apresentar e analisar estas seis histórias, especificamente, se deu por 

querer contemplar as experiências desses homens, no tocante aos lugares por onde 

transitam, à idade e ao tempo de trabalho que cada um deles dentro do ramo. 

O contato com esses homens para obter deles suas história de vida se deu de 

maneira tranqüila e proveitosa. Ao abordá-los, eles se mostraram solícitos e atenciosos.   

Pareceu-me que falar sobre suas vidas dava-lhes enorme prazer, pois ficávamos horas 

conversando acerca das viagens que realizaram, das cidades e pessoas que conheceram e 

do quanto a  atividade de vendedor de redes lhes é gratificante.  

6.1. Carlos Fernandes dos Santos, redeiro -vendedor:  

Meu nome é Carlos Fernandes dos Santos. Nasci em Patos, no dia 22 de 

fevereiro de 1958; sou filho de Valdemar Amâncio dos Santos e de Olindina Fernandes 

dos Santos. Lá em casa são nove filhos. Meu pai hoje é aposentado, minha mãe também, 

mas quando meu pai trabalhava, ele era vigia da CLEITE - uma indústria de 

beneficiamento de algodão, que existia lá em Patos. Quando ela fechou, meu pai 

começou a vender comprimido nas bodegas; há mais de 20 anos ele compra 

comprimidos como Anador, Gripagil, Melhoral, Benegripe, Cibalena e outros tipos 

numa distribuidora de remédios e coloca esses comprimidos em duas sacolas e, a pé, 

                                                

 

51 Adiante farei análise dessas seis histórias de vida e essas “diferenças serão mais bem esclarecidas”. 
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percorria todos os dias vários bairros da cidade de Patos. Hoje, como ele já está com 83 

anos, só consegue fazer essa atividade três vezes por semana e agora ele só vende em 

poucas mercearias de Patos, aonde ele mora.  Até hoje ele vende.  Ele é aposentado, 

mas ainda vende.  Minha mãe quando era mais nova lavava roupa e engomava de 

ganho52 e também costurava; mas quando era toda tarde, nós tudo pequeno, ela fazia 

tapioca e também uns mói de garrancho53 e botava nós tudim pra ir vender nas portas.  

Quando nós era tudo pequeno, lá em casa todo mundo ajudava, que era muita gente só 

pra pai dar de comer.  Mãe toda vida ajudou e nós também. Só me lembro que quando 

eu tava já grandim, mãe me botou na escola, mas eu não gostava de estudar; toda vida 

eu pulava o muro do grupo e ia brincar com os meninos: de pegar passarinho, de bola, 

de pegar os burros pra andar neles. Eu só sei que eu só estudei até o 4º ano primário.  

Quando eu tava com meus doze anos eu fui pra casa do meu padrinho, que era gerente 

do Banco do Brasil e ele me botou pra trabalhar no Banco.  Eu era contínuo, fazia 

entrega de cartas e de cobrança. Fiquei lá até eu completar dezesseis anos. Foi quando 

eu fui pra São Paulo pra trabalhar lá.  Eu tinha um irmão que tava lá trabalhando, aí eu 

também fui. Quando eu cheguei lá eu fui trabalhar na Viação Cometa – uma empresa de 

ônibus, mas não gostei.  Trabalhei pouco tempo, vim embora pra Patos. Quando cheguei 

em Patos aí um amigo meu me convidou para vender redes, aí eu fui vender redes mais 

ele.  Aí nós fomos para Minas Gerais, pra Belo Horizonte.  Aí me dei bem na viagem. 

Terminamos a viagem e aí viemos embora.  Aí continuou fazendo outras viagens, 

ganhava o dinheiro, aí chegava em Patos, gastava.  Aí tomava emprestado, fazia o vale 

ao dono do carro pra voltar de novo. Aí fiz mais uma viagem noutro carro fui pra 

Brasília, quando antes de chegar em Brasília esse cabra dono do carro me deixou antes 

                                                

 

52 Termo utilizado para designar que a mãe passava ferro nas roupas e essa atividade era cobrado por ela, o  
que garantia uma ajuda na renda familiar. 
53 Gravetos de madeira, que serviam para fazer o fogo de carvão e ou de lenha. 



128  

de chegar em Brasília, me deixou liso, levou minhas roupas. Aí um moço dessa cidade 

teve dó de mim e me deu dinheiro para eu ir até Goiânia. Cheguei em Goiânia, peguei 

outro caminhão de rede que ia pro Mato Grosso, aí continuei a viagem, fomos pro Mato 

Grosso, continuemos a viagem, ai voltamos a Paraíba quando terminou. Quando eu 

cheguei em Patos, o dono do caminhão ainda veio me cobrar um dinheiro, dizendo que 

eu tava bebendo muito; também eu era muito novo, não pensava direito, depois eu 

paguei esse dinheiro a ele e ainda dei muitas viagens com ele.  

Lembro agora de uma viagem que fiz para Alagoas.  Acontece nesse ramo coisas 

muito engraçada... Nós chegamo em Penedo, a cidade do estado de Alagoas, aí fomos 

trabalhar, nesse ramo. A gente sempre faz troca de rede por objeto; nesse dia eu e meu 

amigo Maurício já era mais de três horas da tarde e ainda não tinha vendido nada, 

estava os dois colado, sem vender nada. Aí chegamos numa funerária e oferecemos ao 

dono uma rede, ele disse  que não queria porque estava sem dinheiro,  aí eu disse vamos 

trocar uma rede num caixão de defunto desse? O dono disse: vamos. Aí ele escolheu 

umas redes lá e nós fizemos um negócio no caixão de defunto. Quando  a gente chega no 

carro com esse caixão de defunto, aí o dono disse:- E esse caixão?  Nós dissemos:- nós 

trocamos as redes no caixão. Aí ele disse: e onde tá o dinheiro das redes? Nós dissemos 

a ele que a gente ia vender o caixão para pagar as redes; aí ele mandou nós vender a 

rede para pagar o caixão. Levamos o caixão, amarremos o caixão em cima do carro e 

levamos ele pra outra cidade. Quando chegamos lá, fomos numa funerária e vendemos o 

caixão, e pagamos as redes, Mas, naquele dia, a gente tinha que trocar a rede pelo 

caixão pra poder a gente comer porque a gente não tinha vendido nada. O que 

aconteceu foi que nesse dia a gente passou o dia de fome porque a gente não...  a gente 

só conseguiu vender o caixão no outro dia, em outra cidade; mas que a gente sempre 

trocava por tudo; até por vaca a gente trocava a rede; por vaca, relógio, óculos, 
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bicicleta, trocava por qualquer tipo de objeto; chegava nas lojas de roupa, trocava por 

roupa...  

Quando queria voltar pra casa, que não tava devendo, era muito fácil; conseguia 

até um adiantamento já pra pagar em outra viagem. Mas já aconteceu de eu tá devendo 

e louco pra ir passar o carnaval em casa e devendo ao dono sem poder ir.  Uma vez eu 

fui escondido, quando cheguei  a polícia já tava esperando e todo mundo na cidade já 

sabia que eu tinha abandonado o carro e tinha fugido pra passar o carnaval aqui. Aí ele 

já telefonava pra polícia receber o dinheiro; só que quando eu cheguei, já negociei com 

um outro dono um vale pra pagar a esse que eu deixei e fui brincar o carnaval. Quando 

passava o carnaval aí eu ia viajar e pagar as contas, já pra tá limpo no São João; 

porque eu sempre gostei de passar o São João aqui. Teve outra vez que eu tô lembrando 

que foi quando eu fui para o Paraguai pela primeira vez. Lá era na época de junho, um 

frio danado, a gente ia vender lá, nós passava quarenta, cinqüenta dia em Assunção...Lá 

o dinheiro é o guarani, também a gente lá ganhava muito em dólar. Logo no começo era 

bom, mas como o país é pequeno, muitos caminhões foram chegando e aí não prestou 

mais, ficou muito fraco; mas até hoje eles continua viajando pra lá, tem muito carro que 

sai daqui de Patos para o Chile, Argentina, pro Uruguai, esses países do estrangeiro 

tudo eles vão vender; é um ramo muito rodado, eles rodam por todo canto.  A maior 

dificuldade que a gente tem nesses paises é de entender os idiomas deles, porque era 

difícil de entender porque as maioria dos vendedores de redes são analfabetos. 

Toda vida eu me dei bem com o patrão, mas tinha deles que dava pisa nos 

vendedor, às vezes até deixava no meio da estrada de noite. Mas também tinha uns bons 

que, quando a gente não vendia nada, emprestava até dinheiro pra gente mandar pra 

família, pagava comida pra gente. A minha melhor experiência no ramo de rede foi 

quando eu fui encarregado, ganhava mais, e era certo; todo dia tal eu recebia meu 
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dinheiro; sim que tinha que ter muita responsabilidade, mais ganhava mais. O negócio é 

que tem que saber dirigir os pau-de-arara, tem que saber fazer todo tipo de conta pra 

nada dar errado, porque se desse alguma coisa errada o dono desconta do dinheiro da 

pessoa.O que eu tenho de dizer desse ramo é que é muito sofrido, mas é divertido. Eu 

gostava de ir porque era divertido; a gente dormia nos posto às vezes no chão, mas a 

gente achava bom porque quando a gente chegava de viagem fazia aquelas farra, 

pegava aquele dinheirinho e dava pra gente farrar. Agora eu me arrependo de não ter 

estudado; passei muitos anos nesse ramo, passei 23 anos da minha vida, o que arrumei 

foi problema de coluna, uma úlcera. Tantos colegas que também viveram nesse ramo de 

rede não arrumou nada, o que arrumou estruiu54.  É um ramo pra tudo mundo se dar 

bem, porque nós falava, tinha muita comunicação com muita gente importante. Às vezes, 

eu me lembro assim quando a gente chegava em diversos tipos de lugares como os 

restaurante, não queriam que a gente comesse porque eles reclamavam porque a gente 

abria as redes dentro do estabelecimento deles. Mas já tinha outros que ajudava a gente, 

deixava a gente vender, tinha até dó da gente porque sabia que a gente precisava 

vender, e gente às vezes também, pela uma parte eles tinham razão porque alguns 

colegas iam pra zona e eles chegavam bagunçando nos restaurantes, por causa de uns 

todos pagavam. O bom que eu acho desse ramo é que, quando a gente chega na cidade 

da gente, a gente é bem recebido pelos donos dos bar, das bodega, porque eles sabiam 

que a gente chegava com dinheiro para beber e comprar as coisas de casa. Hoje eu vejo 

tantos rapazes novos entrando nesse ramo e eu fico pensando que eles estão entrando no 

ramo errado, pois podiam estudar pra não precisar sofrer tanto no meio do mundo. Bem 

o que eu tenho pra dizer, minha vida dentro do ramo é isso aí;, tem muita coisa que eu 

não me lembro. A história desse ramo é muito comprida. 

                                                

 

54 Termo utilizado por ele,designando desperdiçar. 
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6.2. Eudócio, redeiro-proprietário  

Bem, meu nome é Eudócio Rodrigues de Souza, nasci em Patos, no ano de 74, lá 

em casa era dez pessoas, tinha de irmãos quatro mulheres e quatro homens. Mas, eu 

perdi minha mãe logo cedo; eu tava com uns dois anos quando ela morreu, não lembro 

dela direito não... Quando eu era criança eu ajudava meu pai na oficina, estudava pela 

manhã e ajudava meu pai de tarde na oficina de solda de carro dele, lá no Canto do 

Rato55. Parei de estudar na 4ª série, no ano 1984. Fiquei só trabalhando com meu pai. 

Depois, eu aprendi a arte de porteiro, fiquei trabalhando com porta de carro por conta 

própria. Nesse tempo, eu me casei, já tá com nove anos que eu me case; tenho uma 

menina que tá com nove anos e o meu menino tem oito anos. Eu fiquei trabalhano no 

Canto do Rato, perto da oficina de papai, mais só que eu trabalhava por conta própria: 

consertava porta de carro. Depois, a coisa foi ficando fraca, aí foi quando eu fui 

embora para São Paulo. Lá eu trabalhei em firma, instalando aparelho de purificar 

água. De lá, mandava a despesa da família. Fiquei nesse emprego durante um ano e três 

meses. De noite, comecei a vender rede, também vendia rede de noite. Foi quando eu 

passei para o ramo de rede de vez, deixei a firma que eu trabalhava e fiquei só no ramo 

de rede. Eu comecei a trabalhar nesse ramo com João Bostinha56, fiquei com ele três 

meses, ele era um cara bom, mais as redes dele era cara porque ele já comprava a 

Aldo57, lá mesmo em São Paulo. Depois passei a trabalhar com Aldo, porque as redes 

dele era mais barata, ele mandava buscar em São Bento, carga grande, então pra ele as 

                                                

 

55 Localidade situada no início do bairro Belo Horizonte, espaço onde estão localizadas inúmeras oficinas 
mecânicas.  Um  espaço meio escondido, daí a relação com um “Canto do rato”. 
56 Dono de redes que mora em São Paulo há mais de duas décadas, se dedicando a essa atividade.  
57 Ex-dono de redes que, à época era muito reconhecido –pela grande quantidade de redes de que dispunha 
para abastecer os redeiros que vendiam em São Paulo. Atualmente se dedica ao comércio de bolsas e capas 
de carros. 
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redes saia num preço mais barato, porque ele mandava buscar lá em São Bento de 

carrada; então por isso as redes eram mais baratas e ai eu fui trabalhar com 

ele.Continuei com Aldo durante um ano e quatro meses. Nesse tempo eu morava em 

Patos e ficava indo assim: tirava um mês pra ir em casa e ficava de seis mês direto sem 

nem ir em casa, só vendendo rede, é e em São Paulo ficava uns seis meses direto só na 

Capital vendendo direto , sem parar por até seis meses. Vendia nos Bares, nas portas, 

nos postos de gasolina, em restaurante; isso no período de chuva lá em Saulo, porque 

quando chegava o inverno descia todo mundo pras praias para vender lá; ficava lá uns 

quatro meses direto, todo o verão, porque ra época boa de ganhar dinheiro.  

Comecei a trabalhar com relógio para a renda aumentar, também trabalhei com 

calculadora depois fiquei só com rede de novo. Foi quando eu comecei a vender pra 

Fiim58. Trabalhar com Fiim foi bom demais, eu comecei a vender pra ele eu era só 

corretor, ele fazia uns “vale’’ comigo pra eu pagar de todo jeito. Sei que toda vez que 

eu ia vender pra ele eu deixava minha família com feira, aluguel de casa pago 

adiantado já bem dois meses, eu não passava aperreio com ele. Depois ele me botou 

como encarregado das redes, ele confiava muito em mim, mas também eu trabalhava 

direitinho nunca dei prejuízo a ele. Quando eu fui ser encarregado das redes, ele me 

adiantou um dinheiro que foi quando eu comprei o meu carro. Aí eu ainda passei uns 

dois anos, mais de dois anos com ele. Foi quando eu vendi meu carrinho e comprei 

todinho de rede e passei a trabalhar por conta própria. Só sei que é muito bom a gente 

trabalhar pra gente mesmo; tem dia que eu tô aperreado porque, às vezes as vendas 

afracam, mais também quando o preço das redes sobe, aí eu fico com a cabeça quente 

pra poder pagar as contas e também viajar pra São Bento pra comprar 

mercadoria.Agora mesmo eu fui fazer uma compra de rede lá e todas as redes tinham 

                                                

 

58 Dono de redes residente em Patos. 
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aumentado de preço; o pior é que quando eu vou aumentar o preço das redes pros 

corretor eles ficam mordidos comigo, dizendo as coisas comigo, porque as redes 

aumentou, e eles já não ganham nada, mas eu digo a eles que eu também tenho prejuízo 

quando a rede sobe. Mas sei que mesmo assim eu tô satisfeito em vender por conta 

própria... Hoje estou vendendo redes em Maceió, lá eu tenho uma casa alugada onde 

mora comigo seis vendedores. Vivo nesse ramo porque dá pra arrumar as despesas, mas 

minha vontade era morar em Patos, ficar de vez lá, só que a cidade não me dá condição 

para eu viver lá. Porque não tem emprego, a profissão que eu tenho de porteiro já tem 

muita gente em Patos que trabalha nela. Lá em Maceió eu consigo a despesa minha e da 

minha família, e pouco ou muito, a gente tá sempre ganhando e em Patos não tem como 

arrumar as despesas. Tenho dois filhos pra criar e as despesas são altas, e o que eu 

ganho ainda não é o bastante, por isso tenho que estar sempre viajando. 

6.3. Damião, redeiro-vendedor  

Meu nome é José... José Damião Alves dos Santos; nasci em Patos, num Sítio 

Pia, no ano de 1981.  Sou filho de José Alves dos Santos e de Maria de Fátima dos 

Santos Alves. Quando eu era criança trabalhava com o meu pai; trabalhava plantando 

roçado no Sítio Pia, em Patos. Lá eu plantava feijão, milho, melancia e jerimum... 

batata. Fiquei no sítio até dezoito anos, junto com os meus pais e meus irmãos que são 

cinco. Estudei até a 6ª série lá mesmo no sítio.Quando eu tava com dezoito anos passei a 

morar em Patos, aqui mesmo no Bairro da Vitória.  

Quando eu cheguei nessa cidade, com dezoito anos eu comecei a trabalhar como 

engraxate: trabalhava engraxando sapatos, de oito horas da manhã até onze da noite, 

ganhava vinte reais; trinta reais por dia. Todo o dinheiro eu dava a mainha, pra ela 

comprar os troços de casa; era feijão, era arroz, macarrão, café, açúcar, esses troços.   

Nesse tempo meu pai trabalhava como chapeado, até hoje ele trabalha como chapeado, 



134  

minha mãe trabalhava de empregada na casa de dona Terezinha do Hotel. Meus irmãos 

trabalhavam... Um trabalhava arrancado toco, o outro trabalha na roça com meu pai; 

meu pai trabalhava como chapeado e também na roça, e o outro meu irmão também 

trabalhava mais meu pai  e o outro pegava balaio na feira. Quando eu deixei de ser 

engraxate, eu fui trabalhar com o meu pai, de chapeado. Quando eu tava trabalhando 

como chapeado, eu ganhava mais, que eu ganhava quarenta reais. Quando eu deixei de 

ser chapeado, eu fui ser redeiro. Entrei no ramo de rede desde dezoito anos. A primeira 

vez que eu fui: viajei mais Edílson59 lá do Jatobá; pra eu poder ir, eu disse que queria ir, 

porque eu já conhecia ele, conhecia ele lá do Jatobá; a viagem foi para Santa Catarina. 

Ele não me deu “ vale’’, porque ele não me conhecia muito, não tinha a confiança de me 

arrumar dinheiro. A viagem com Edílson foi o seguinte: nós saímos de caminhão, foi 

uma viagem sofrida  porque era muita gente dentro do caminhão, tinha na base de umas 

vinte pessoas e o  caminhão tava cheio de rede. Saimo de Patos bem cedo, quando 

paramos a primeira vez já era duas da madrugada, todo mundo com uma fome grande, 

paramo para comer e dormir.  Comemos nesse dia sopa com pão, o dono pagou sopa 

pra todo mundo; quando a gente terminou de comer, a gente dormimos no post; uns 

dormiram dentro do carro e outros dormiram no posto, armaram as redes e  acordamos 

bem cedinho; era umas nove horas, ele pagou café pra tudim com pão pra gente, aí nós 

lavemo(partiram); dentro do carro a gente vai no aperto; lá dentro do carro a gente 

joga baralho, porrinha dominó, todo mundo doido pra chegar logo... Nós só paremo 

uma duas vez. Lá nesse canto, tiramo direto para Santa Catarina. Quando a gente 

chegamo lá, ficamo numa casa que Edílson tinha alugado. Lá, quando foi pra trabalhar, 

saia pra trabalhar oito horas da manhã, com um mói de rede nas costas com dez redes 

pras praias, ia sempre só; só parava pra comer, quando vendia, porque ele não dava 

                                                

 

59 Dono de caminhão, residente na cidade de Patos-PB. 
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dinheiro pra comer, o redeiro é que tem que se virar. Tinha dia que eu ia comer onze 

horas da noite, era uma fome danada que eu passei nessa viagem. Nessa viagem eu 

passei quatro meses. Tinha dia que eu ganhava bem, às vezes, eu ganhava cinqüenta; 

desse dinheiro, eu nunca deixei de mandar dinheiro pra mãe. Quando acabou essa 

viagem, eu fiquei em casa mesmo, nunca mais eu fui vender porque eu queria dar mais 

um tempo em casa pra poder viajar. As outras viagens que eu dei já não foi mais 

nenhuma com rede; eu tô sempre viajando com calçado.  

Durante esse tempo que eu não trabalhei mais com rede, eu fiquei só em casa 

com o meu pai ajudando ele no roçado. Agora que eu tô indo para Maceió, agora vou 

pegar rede.  O acordo que eu fiz pra ir agora foi só de cinco reais, eu sei que se eu 

quisesse mais ele me dava mais, mais eu só quis cinco, já pra não ir devendo muito, 

porque eu já tenho que mandar dinheiro pra minha mãe. Eu gosto muito de ser redeiro 

porque eu sempre gostei de andar no meio do mundo. Eu gosto muito de Patos, mas é 

que Patos não tem emprego, ai eu tenho que viajar, mais eu gosto de vender redes, 

porque eu gosto de andar no meio do mundo.  

6.4. Francisco Cândido Lucena, redeiro- vendedor   

Da minha infância o que eu posso contar é que o meu pai era machante. Eu era 

dezesseis irmãos, muito moço ainda meu pai adoeceu e eu tive que pegar balaio na feira 

aqui mesmo em Patos fiquei pegando balaio até os meus dezesseis, dezessete  anos de 

idade. Lembro que meu pai ficou doente acamado, em cima de uma cama sem poder 

trabalhar para dar de comer a nós todos, e quando eu tava com uns onze pra doze anos 

meu pai, de tanto sofrer com a doença, morreu. Então, minha foi lavar roupa de ganho e 

minhas irmãs foram todas trabalhar de empregada domestica nas casas dos ricos, e 
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como só tinha eu de homem lá em casa... Quando eu completei dezoito anos, eu tive que 

ir servir o Tiro de Guerra aqui em Patos, mas eu não só servia o Tiro de Guerra não; eu 

também trabalhava e trabalhava muito, porque eu trabalhava como servente de pedreiro 

para ajudar minha mãe, meu pai e todas as minhas irmãs. Só sei que era um aperreio 

grande lá em casa; ninguém estudou porque todo mundo lá em casa precisava 

trabalhar, mas mãe soube criar nós tudo direito; lá em casa somos todos direito, 

ninguém errou na vida, todo mundo é trabalhador, tem sua arte de viver. Eu mesmo, 

quando eu já tava com dezenove anos, um amigo meu me chamou pra eu ir pra Bahia 

vender redes; nessa época as vendas de redes só era até a Bahia, o canto mais longe que 

a gente ia vender era na Bahia, hoje não, hoje eu já fui até o Paraguai, pro  Uruguai, 

pra Argentina, pra Bolívia e até pro Chile. Mas, naquela era de 70, o canto mais longe 

que se ia pra vender era na Bahia. Sei que a primeira viagem que eu dei foi com 

Raimunda das Porta;  como servente, naquele tempo, eu ganhava pouco e queria ter 

meu  canto, me casar  e foi quando eu via que os homens que iam vender redes 

chegavam com roupas bonitas, com dinheiro, com relógio, comprava  bicicleta...  Ai foi 

quando eu me animei pra ir também , só sei que eu acertei a viagem com Raimundo  pra 

ele ir me pegar lá em casa de mãe, só sei que mãe; todo vida me deu muito apoio pra eu 

ir ser redeiro; porque naquele tampo as viagens eram rápidas, porque redes eram 

novidade em todo canto. Sei que em toda viagem a gente vendia tudo ligeirinho e 

ganhava muito dinheiro. Fui muitas viagens pra Bahia, pro Goiás, Espírito Santo, do 

lugar que a gente ia gente já voltava, porque as viagens eram rápidas, no máximo trinta 

dias. Quando eu tava já com uns vinte e dois anos, eu me casei, comprei minha casa, 

meus troços de casa, até carro eu cheguei a comprar com essas vendas de redes, porque 

dava, o ramo era bom, até hoje eu não posso dizer nada do ramo, o ramo é bom, mas o 

negócio é que tem muita gente vendendo redes e, pra completar, ainda tem aqueles que 
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escracha o ramo, vende barato demais as peças de redes. Ainda hoje eu tô indo pra São 

Paulo vender redes, passo de ano fora de casa; não ganho mais dinheiro como ganhava 

antes. O que ainda me sustenta dentro desse ramo é que eu não tenho outra profissão, 

não sei ler nem escrever e ainda é nesse ramo que eu tenho a confiança dos donos de 

rede pra fazer “vale’’. Já tô há trinta anos nesse ramo nunca roubei ninguém, sou 

trabalhador; mesmo estando muito cansado, eu ainda trabalho nesse ramo porque é só 

isso que eu sei fazer. Só sei que é um ramo bom, porque eu criei meus quatro filhos tudo 

dentro desse ramo, dei de comer a tudim como pobre não faltava nada, estudo dei a 

todos. Não se formaram porque não quiseram. Hoje em dia passo mais tempo em São 

Paulo vendendo redes, mas como as vendas são fracas, quase não vendo nada, demoro 

muito a vir em casa, já fiquei até de um ano sem puder vir em casa ,além das vendas 

fracas, devendo muito, não tenho condições de vir passear e ver a família. Agora mesmo 

eu fui em julho pra São Paulo e só pude vir agora passei foi onze meses sem vim em 

casa, mas eu tava doido pra vim; mais como eu tava devendo muito  o dono não deixou 

eu vim. Já vou ter que ir agora depois do São João.  A minha vida agora depois de velho 

tá sendo só de viajar. A cada dia que passa eu tenho que viajar mais pra poder me 

manter e manter a minha  família, porque quem menos tem condição, mais tem que 

trabalhar e sofrer no meio do mundo; se eu tivesse condição de botar um negócio aqui 

em Patos pra mim, eu já tinha acabado com esse negócio de tá viajando direto no meio 

do mundo. Pois é, Maria, o que eu tinha de dizer da minha vida no ramo de rede era 

isso.   

6.5. Manoel Dias de Oliveira, redeiro-proprietário     
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Eu nasci em Patos, no ano de 1956.A vida do povo lá de casa foi muito sofrida, porque 

meu pai abandonou nós tudo pequeno; nós somos em cinco irmãos, duas mulheres e três 

homens. Minhas irmãs trabalhava todas duas em casa de família, minha mãe também saia todos 

os dias pra trabalhar em casa de família. Todos os dias quando ela saia levava o meu irmão 

mais novo com la, só ficava em casa eu e meu irmão mais velho. Quando o dia já tava claro, nós 

dois saia pra pegar balaio na feira, por lá mesmo na feira nós comia; a gente só voltava da feira 

de tardezinha; aí com pouco minha mãe chegava com o meu irmão caçula, e logo depois 

chegava as minhas duas irmãs; todo dia era assim, nós só se via de noite.E ficamos assim até um 

dia quando chegou uma carta dando a notícia do meu pai, que tinha ido embora quando eu tava 

dentro dos oito anos; só lembro que quando essa carta chegou eu já tava com os meus dezenove 

anos. Nós morávamos numa casa pequena de taipa, sem luz e sem água; só lembro que nós 

sofremos muito. Quando mãe abriu a carta que deu pra minha irmã ler, ela já logo chorando,  

foi dizendo   que  mãe tinha que ir com urgência para Brasília, porque meu pai tinha morrido de 

um acidente de carro. Então só lembro que mãe não tinha nem um tostão para viajar, mas 

apareceu um compadre dela que pagou a passagem dela e foi até em Brasília com ela, resolver 

tudo pra receber uma indenização, Quando mãe chegou de Brasília com o dinheiro que ela 

trouxe da indenização ela comprou a casa que hoje ela mora e onde terminou de criar o resto da 

família.  Até esse tempo, só sei que nós sofremos demais; tudo só foi melhorar mais quando 

fomos morar aqui no São Sebastião. Quando já fazia bem um ano que nós já tava morando aqui 

no São Sebastião, um amigo meu, me chamou pra gente ir vender redes lá pelo Sul. Esta foi a 

minha primeira viagem. Me dei bem, ganhei um dinheirinho até bom, esta viagem foi para o 

Paraná; nesse tempo nós ganhava até um dinheiro bom Depois que eu fui essa viagem, não quis 

mais ser balaieiro, porque ganhava pouco, e com as redes eu ganhei bem, dessa primeira 

viagem eu comprei umas roupas pra mim, me vesti bem. Depois já de umas três viagens pra 

frente eu comecei a me arrumar para casar. Comprei geladeira, televisão, fogão, camas e outros 

troços de casa; só sei que quando eu aprontei a casa, eu me casei. Depois de casado, continuei a 

trabalhar no rede da rede e toda viagem que eu ia eu ia juntando um dinheirinho, até que 
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quando eu tava com uns cinco anos no ramo eu já deixei de viajar nos pau-de arara comecei a 

comprar umas redes e viajar de ônibus para Belo Horizonte. Quando eu vendia aquelas redes 

que eu levava, eu mandava o dinheiro para minha mulher já ir comprar outras e mandar pelo  

ônibus. Sei que eu passei muitos anos assim, até hoje eu vivo assim; só que hoje, quando eu vejo 

que tá fraco pra rede, eu já compro outros tipos de artesanato pra vender lá em Belo Horizonte. 

Hoje, já levo no meu carro as mercadorias e os corretores que vão pra vender pra mim. Posso 

dizer que pra mim o ramo é muito bom, porque soube segurar o meu dinheiro e até hoje tô 

sabendo investir tudo o que ganho no ramo. Foi nesse ramo que eu criei meus três filhos, todos 

eles estudando em escola particular. Não tenho do que me queixar, porque hoje tenho minha 

casa própria, tudo tirado desse ramo. Eu acho que o ramo só é ruim para quem não sabe 

economizar, e isso é em todo ramo, quando as pessoas sabem economizar, elas se dão bem. Com 

o esforço que eu fiz dentro do ramo, hoje eu posso dizer que eu tô bem, e agora  continuo 

trabalhando menos e ganhando mais. Tem muitos amigos meus que trabalharam comigo nesse 

ramo e que hoje não tem nada, porque perderam tempo com bebedeira, jogos, drogas, e 

mulheres, porque eu acho o seguinte que o homem tem que saber que ele tem que ter sua 

responsabilidade na vida. Hoje, com os meus 45 anos, vivo dentro do ramo, gosto do ramo, 

porque ele me dá condições de viver bem com minha família, tenho uma casa própria que é a 

minha maior riqueza, meu carrinho e o controle dos meus negócios que é de onde eu tiro 

tudo pra viver. É um ramo bom, que pra quem sabe viver vive bem dentro dele. Toda 

vida eu fui controlado, fazia meus “ vales’’ pouco e sempre cumpri com todos os vales 

que eu fazia. Pois a melhor coisa do mundo é você ter a confiança dos donos dos carros. 

Todo mundo aqui dentro de Patos me conhece e sabe que eu sou um homem respeitado 

no ramo.  

6.6. José Gerôncio Lopes, redeiro-vendedor   
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O que eu posso contar da minha vida é que eu nasci em Patos no ano de 1950.  

Lá em casa era quatro irmãos: eu, meu irmão, Mário, e duas irmãs. Meu pai trabalhava 

com peixe e minha mãe também. Então, desde de pequeno nós todos ia pro Mercado 

Central, trabalhar na barraca de pai, tratando e vendendo peixe o dia todo. Nenhum de 

nós nunca estudamos, porque nós era muito pobre e todos precisavam trabalhar com 

pai. Só sei que toda vida eu trabalhei, nunca tive infância não, porque toda vida eu tive 

que trabalhar na minha vida. Eu lembro que até uns dezessete anos e meio eu trabalhei 

vendendo peixe com pai. Depois disso, eu fui servir o Tiro de Guerra, prestar o serviço 

Militar prestei aqui mesmo em Patos. Quando acabou o tempo do serviço militar, um 

amigo meu me chamou para a gente ir vender rede lá no Pernambuco; nesse tempo só se 

vendia rede por aqui por perto mesmo; era: Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, 

mas o lugar mais longe que a gente ia era a Bahia. Mas a minha primeira viagem foi 

para o Pernambuco. Fiquei viajando pra lá assim: ia pro Pernambuco, trabalhava lá 

vendendo as redes, quando era no final de semana voltava. Todo final de semana eu 

passava aqui em Patos; fiquei viajando pra lá durante uns três anos. Essas viagens pra 

mim eram boas porque dava pra eu comprar minhas roupas, dava pra eu comprar o que 

eu queria; eu tinha radiola daquelas primeira viagens, tinha meus LPs, todo ano eu 

podia trocar minha radiola, tinha bicicleta, tudo com o dinheiro das redes. Sei que eu 

fiquei assim, só indo pra o Pernambuco por uns três anos. Depois outro amigo que fazia 

a Bahia, vendia na Bahia me chamou pra eu ir com ele; com ele já era uma viagem mais 

sossegada porque a gente ia na caminhonete dele e ficava lá direto, vendendo as redes, 

passava só um mês e já voltava porque vendia tudo logo. E quando voltava pra casa 

ficava direto uns quinze dias. Eu só sei que esse ramo dava até um troquinho bom, um 

dinheirinho bom, cheguei a comprar um Fusca pra mim. Quando eu comprei o Fusca, 

eu achava muito bom ficar só aqui em Patos, porque enchia o carro de gente e a gente ia 
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tudo farrar ,beber, curtir por aí. Só sei que fiquei viajando direto pra Bahia durante uns 

oito anos, isso direto. . Foi quando eu conheci Ana e começamos a namorar e, com 

pouco tempo, eu roubei Ana porque a família dela não queria que a gente namorasse, 

porque eu gostava muito de farra, era muito mulherengo, bebia muito. Ai pra gente 

poder casar eu tive que roubar ela, levei ela pra casa da minha irmã  que morava em 

João Pessoa, deixei Ana lá e  fui de novo pra Bahia. Essa viagem eu dei pra me aprontar  

pra casar, quando eu voltei, eu já casei no civil. Aí botei Ana na casa de mãe por uns 

dias, aí viajei de novo pra Bahia; dessa vez demorei mais, fiquei uns cinco meses, direto, 

pra poder Ana alugar uma casa e já comprar os troços de casa. Quando voltei dessa 

viagem, já foi pra dentro da minha casa. Nesse tempo, já tinha redeiros viajando pra 

Minas Gerais, e um amigo meu que tava indo pra lá me chamou dizendo que lá era 

muito bom pra vender redes, então foi quando eu deixei de ir pra Bahia e já passei a 

viajar para Minas. Lá era muito bom mesmo de venda; o negócio lá era porque eu a 

gente tinha que demorar mais. Toda viagem que a gente ia, tinha que demorar de  três a 

quatro meses, sem vim em casa, ficando direto lá vendendo as redes. Lá era tão bom pra 

ganhar dinheiro, que a primeira viagem que eu dei pra lá já troquei meu Fusca num 

Opala. O tempo que eu tava indo pra Minas, nasceu minha primeira filha, depois nasceu 

menino e por último a minha caçula, tudo eu viajando pra Minas. Aí...Toda vida eu fui 

um bom vendedor, trabalhava direito, não dava trabalho a ninguém, cumpria com 

minha responsabilidade, aí o dono do caminhão que eu viajava me ofereceu um 

adiantamento em dinheiro para eu comprar minha casa. Nesse tempo, ainda não tinha 

esse negócio de “ vale’’, mas depois que o finado Leônidas me adiantou aquele 

dinheiro, só via gente pedindo vale pra ele, eu acho até que foi assim que o “ vale’’ 

surgiu no ramo da rede, porque antes não tinha isso não.  A gente pegava em dinheiro 

só depois que a gente vendia alguma coisa; não tinha esse negócio de adiantar dinheiro 
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pra ninguém. Mas, depois que o finado Leônidas me cedeu aquele dinheiro pra eu 

comprar minha casa, todo mundo passou a querer também dinheiro adiantado, queria 

fazer “ vale’’. Aí o “ vale’’ pegou mesmo no ramo da rede. Hoje em dia, qualquer 

redeiro só viajar se o dono fizer logo um “ vale’’, se não fizer ninguém vai. Só sei que 

comprei minha casa fazendo as viagens pra Minas. Passei indo pra Minas uns dez anos 

da minha vida, direto só pra lá. Com um tempo já começaram a fazer também Espírito 

Santo, Rio de Janeiro, e até São Paulo, foi quando eu comecei a ir também pra esses 

lugares. Trabalhei vendendo redes já no Rio Grande Sul, Argentina e Chile. Mais eu 

passei indo pra esses lugares por pouco tempo, porque eu não gostei não.  O lugar que 

eu gosto mesmo de trabalhar é no Rio de Janeiro; já tem mais de quinze anos que eu 

viajo direto pra lá; todo ano eu vou passar o verão lá. Todo ano eu saio de casa no mês 

de outubro e só volto no mês abril. Fico lá direto nesse tempo; só volto quando acaba o 

verão. O que eu posso dizer do ramo de rede é que pra mim, até hoje, é um ramo bom, 

não pude estudar, mas foi nesse ramo que pude dar estudo aos meus filhos, formei uma 

filha e a outra já tá pra fazer vestibular. O meu filho seguiu a minha profissão de 

vendedor de rede. Mas dei estudo também a ele, dei estudo a todos; quem quis se fazer 

se fez, tudo o que eu tenho hoje eu devo ao ramo de rede. Pra quem sabe se fazer é um 

ramo bom, eu não tenho do que reclamar desse ramo. Pra mim mesmo, é um ramo que 

ainda hoje dá pra quem tá nele. Eu mesmo já tenho mais de trinta anos como vendedor; 

toda vida comi dele e criei meus filhos que, como pobre, são bem criado. Bem, o que 

tinha de dizer sobre a minha vida dentro do ramo era isso. 

6.7. Análise das histórias de vida  

As seis histórias de vida que exponho neste capítulo retratam experiências de 

pessoas que buscam incessantemente alcançar a sua sobrevivência e a do seu grupo 

familiar através da venda de redes e de outros produtos artesanais.  
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São homens oriundos de famílias pobres, que encontram no trabalho a forma de 

viverem com “dignidade e respeito”. Em cada uma das histórias de vida percebe-se o 

quanto cada um desses homens coloca-se como disposto a trabalhar em qualquer parte 

do Brasil e do mundo.   

6.7.1. 1ª História  

“Viajava vendendo redes. Voltava pra Patos, gastava o que havia ganho; pedia 

emprestado, fazia vale ao dono do carro pra voltar de novo”.  

“Quando não estava devendo que queria voltar pra casa era muito fácil. 

Conseguia até adiantamento, já pra pagar em outra viagem (...)”. "Aconteceu que eu tava 

devendo e louco pra passar o carnaval em casa, devendo ao dono (...) fui escondido; 

quando cheguei a Polícia já tava esperando e todo mundo na cidade já sabia que eu tinha 

abandonado o carro e fugido. (...) Quando cheguei, já negociei com outro dono um vale 

pra pagar a esse que eu deixei, e fui brincar o carnaval...".   

“Tem patrão bom, que às vezes até empresta dinheiro pra mandar pra família 

quando o redeiro não vendeu nada. Tem patrão ruim, que bate no redeiro e que o 

abandona na estrada”.  

“A melhor experiência foi quando fui ser encarregado; ganhava mais (...). Se 

alguma coisa der errada, o dono desconta do dinheiro da pessoa”. 

“[ser redeiro] Era divertido, quando chegava de viagem fazia aquelas farras, 

pegava aquele dinheirinho e dava pra gente farrar”. 

Na vida de Carlos, o trabalho aparece como uma constante: ainda criança, em 

Patos-PB, teve as primeiras experiências, sob o comando da mãe - "nós tudo pequeno, 

ela fazia tapioca, juntava uns garranchos...".  
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Ao exercício dessas atividades estavam associadas, já nesta fase, umas noções 

de responsabilidade, o sentido de uma ação coletiva da unidade familiar; nas lembranças 

do entrevistado, aparece aí uma finalidade bem clara que remete à importância do 

trabalho no âmbito da família. 

Ainda nesse recuo que faz aos "tempos de menino", o entrevistado se vê, 

mesmo que por um breve período, em meio à responsabilidade do trabalho e o dever de 

freqüentar a escola. Com esta última "obrigação" confessa haver se envolvido pouco - 

"só estudei até o 4º ano primário" - uma vez que seu interesse maior era pelas 

brincadeiras com os amigos de rua, às escondidas da mãe.  

Na mesma cidade, dos doze aos dezesseis anos de idade, levado pelo gerente 

do Banco do Brasil, que era seu padrinho, trabalhou nessa instituição como contínuo. Em 

seguida, foi para São Paulo e trabalhou por algum tempo numa empresa de ônibus. De 

volta a Patos, entrou na "rede" dos redeiros, ou seja, começou a trabalhar, vendendo 

redes feitas na cidade vizinha, São Bento...  

O ingresso no "ramo" se deu através do convite de um amigo. Numa dessas 

viagens, foi "largado" em Brasília pelo dono do caminhão. Nesta experiência, no mundo 

do trabalho, sentiu-se como que "apunhalado pelas costas", uma vez que, no universo do 

"ramo das redes", em geral, predominam relações de solidariedade, de compromisso-

firmado e cumprido. Na ocasião, contou com a ajuda de um desconhecido e pode seguir 

para a cidade de Goiânia; lá foi aceito por outro dono de carro, com quem viajou até o 

Mato Grosso, regressando depois a Patos...  

6.7.2. 2ª História  
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“[o dono] Ele fazia vale comigo pra eu pagar de todo jeito. Toda vez que eu ia 

vender pra ele, deixava minha família com feira, aluguel pago adiantado...E não passava 

aperreio com ele.”  

“Quando fui ser encarregado, ele me adiantou um dinheiro; foi quando eu 

comprei meu carro. Ainda passei mais de 2 anos com ele. Foi quando vendi o carro e 

comprei todinho de rede e passei a trabalhar por conta própria. É muito bom a gente 

trabalhar pra gente mesmo (...)”.  

“Mesmo assim, tou satisfeito em tá vendendo por conta própria (...)”.  

“Hoje, tenho uma casa alugada em Maceió, onde moram comigo 6 vendedores 

(...). Vivo nesse ramo porque dá pra arrumar as despesas (...) consigo a despesa minha e 

da minha família (...) tenho 2 filhos pra criar e as despesas são altas”.  

O trabalho é um dado presente, também, na vida de Eudócio, desde a sua 

infância. Assim, ainda menino, estudava pela manhã e, à tarde, ajudava o pai na oficina 

[mecânica de carro]. Na 4ª série, parou de freqüentar a escola e ficou só trabalhando com 

o pai. Depois, trabalhou por conta própria, instalando-se, próximo à oficina do pai, como 

consertador de portas de carro.  

Em seguida, migrou para São Paulo. Nesta cidade, trabalhou por algum tempo 

instalando purificador de água. Simultaneamente, ingressou no "ramo das redes" - 

"vendia rede à noite". Largou depois as outras atividades ainda em São Paulo e "passou-

se de vez para o comércio de redes". Voltou para Patos. Ficava, às vezes, 6 meses 

viajando "pelo meio do mundo", nas vendas.  

Ampliou depois o comércio, incluindo outras mercadorias (relógios, 

calculadoras...), ao mesmo tempo em que permaneceu como redeiro. Depois de algum 

tempo, voltou a comercializar apenas com redes.   
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6.7.3. 3ª História  

“Quando viajei a 1ª vez, foi pra Santa Catarina. Ele não me deu vale porque não 

me conhecia muito, não tinha confiança em me arrumar dinheiro (...)”. 

“Paramos pra comer às 2 da manhã. O homem pagou sopa com pão pra todo 

mundo”. 

“ De manhã, ele pagou café com pão pra gente tudim Quando chegamo em 

Santa Catarina, ficamo numa casa que o Edílson tinha alugado Ele não dava dinheiro pra 

comer; o redeiro tinha que se virar”.  

“Agora, vou pegar rede pra vender em Maceió. O acordo que fiz foi só com 5  

reais; se quisesse mais ele me dava, mas eu só quis 5, já pra não ir devendo muito, 

porque já tenho que mandar dinheiro pra minha mãe...". 

   Damião é outro que conheceu o trabalho ainda na sua meninice, 

acompanhando o pai na lida dos roçados; permaneceu nesse "ramo" até os seus 18 anos, 

quando se mudou para a cidade de Patos-Pb, começou a trabalhar como engraxate, "das 

8 da manhã às 11 da noite"; nesta ocupação, "arrecadava" de 20 a 30 reais  por dia, e 

entregava todo o seu "ganho" para a mãe.  

Estudou até a 6ª série, em uma escolinha no sítio onde morava com seus pais.  

Na cidade, o pai passou a trabalhar como chapeado, embora mantivesse ainda 

uma roça. De engraxate Damião passou a chapeado; assim, voltou a trabalhar ao lado do 

pai; ganhando em torno de 40 reais/dia. De chapeado passou a redeiro, entrando neste 

"ramo" aos 18 anos.  

Como redeiro, fez uma única viagem, que durou quatro meses. Ao retornar, 

retomou as atividades na roça, com o pai. À época desta pesquisa, vendia calçado, 

viajando também e  já havia feito acordo para  vender redes em Maceió. 
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6.7.4. 4ª História  

“Eu mesmo quando eu já tava com dezenove anos um amigo meu me chamou pra 

eu ir pra Bahia vender redes, nessa época as vendas de redes só era até a Bahia o canto 

mais longe que a gente ia vender era na Bahia, hoje não, hoje eu já fui até o Paraguai, pro 

o Uruguai, pra Argentina, pra Bolívia e até pro Chile”. 

“Mas naquela era de 70 o canto mais longe que se ia pra vender era na Bahia. Sei 

que a primeira viagem que eu dei foi com Raimunda das Portas”. 

Deixou de ser servente de pedreiro para passar a vender redes indo a primeira vez 

para Bahia. 

Valoriza tudo aquilo o que foi possível comprar com o seu trabalho como 

vendedor de redes: “casei, comprei minha casa, meus troços de casa, até carro eu cheguei 

a comprar com essas vendas de redes”. 

Fala do quanto ele é valorizado dentro do ramo como um homem confiável, 

quando diz: 

“O que ainda me sustenta dentro desse ramo é que eu não tenho outra profissão, 

não sei ler nem escrever e ainda é nesse ramo que eu tenho a confiança dos donos de 

rede pra fazer vale. Já tô a trinta anos nesse ramo nunca roubei ninguém, sou 

trabalhador”. 

6.7.5. 5ª História 

Manoel, como é comum a história dos outros cinco redeiros, retrata uma 

infância no seio de uma família pobre, no entanto trabalhadora esses aspecto é valorizado 

em todas as narrativas dos redeiros. 

Rememora a sua inserção no ramo da rede desta forma:  
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“Quando já fazia bem um ano que nós já tava morando aqui no São Sebastião, um amigo 

meu, me chamou pra gente ir vender redes lá pelo  Sul. Esta foi a minha primeira viagem. Me dei 

bem ganhei um dinheirinho até bom, esta viagem foi para o Paraná, nesse tempo nós ganhava até 

um dinheiro bom”. 

“ Quando eu vendia aquelas redes que eu levava eu mandava o dinheiro para minha 

mulher já ir comprar outras e mandar pelo  ônibus. Sei que eu passei muitos anos assim, até hoje 

eu vivo assim, só que hoje quando eu vejo que tá fraco –pra rede eu já compro outros tipos de 

artesanato pra vender lá em Belo Horizonte”. 

Expõe como ele consegue fazer para investir no “ramo”:   

“Até hoje tô sabendo investir tudo o que ganho no ramo. “Que eu criei meus três filhos, 

todos eles estudando em escola particular”. Hoje com os meus 45 anos vivo dentro do ramo, 

gosto do ramo, porque ele me dá condições de viver bem com minha família, tenho uma casa 

própria que é a minha maior riqueza, meu carrinho  e o controle dos meus negócios que  é de 

onde eu tiro tudo pra viver. Todo mundo aqui dentro de Patos me conhece e sabe que eu sou um 

homem respeitado no ramo”.  

6.7.6. 6ª história  

Menciona o fato de ter trabalhado desde tenra idade, não só ele como todos os 

seus irmãos: “Meu pai trabalhava com peixe e minha mãe também, então desde pequeno 

nós todos ia pro Mercado Central trabalhar na barraca de pai, tratando e vendendo peixe 

o dia todo”. 

Relaciona esse fato a não ter tido infância, pois fala: “Só sei que toda vida eu 

trabalhei nunca tive infância não, porque toda vida eu tive que trabalhar na minha vida”. 

Como nas demais histórias de vida, José também foi introduzido no “ramo da 

rede” por um amigo, dessa forma ele narra:“Quando acabou o tempo do serviço militar, 

um amigo meu me chamou para a gente ir vender rede lá no Pernambuco, nesse tempo 
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só se vendia rede por aqui por perto mesmo era: Pernambuco, Bahia, Rio Grande do 

Norte, mas o lugar mais longe que a gente ia era a Bahia. Mas a minha primeira viagem 

foi para o Pernambuco. Fiquei viajando pra lá assim: ia pro Pernambuco trabalhava lá 

vendendo as redes quando era no final de semana voltava, todo final de semana eu 

passava aqui em Patos, fiquei viajando pra lá durante uns três anos”. 

Destaca o valor que esse “ramo” lhe dá: “Aí... Toda vida eu fui um bom 

vendedor, trabalhava direito, não dava trabalho a ninguém, cumpria com minha 

responsabilidade, aí o dono do caminhão que eu viajava me ofereceu um adiantamento 

em dinheiro para eu comprar minha casa”. 

Já vendeu redes pelos estados da Bahia, Pernambuco, Mina Gerais, Espírito 

Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e até nos países: na Argentina e no Chile, mas gosta 

mesmo de trabalhar no Rio de Janeiro. Dessa forma ele afirma: “O lugar que eu gosto 

mesmo de trabalhar é no Rio de Janeiro já tem mais de quinze anos que eu viajo direto 

pra lá todo ano eu vou passar o verão lá. Todo ano eu saio de casa no mês de outubro e 

só volto no mês abril fico lá direto nesse tempo; só volto quando acaba o verão”.   

Fala do valor que o “ramo” tem para si e para sua família: “Eu mesmo já tenho 

mais de trinta anos como vendedor; toda vida comi dele e criei meus filhos que como 

pobre são bem criado”.  

De acordo com os relatos apresentados por Carlos, Eudócio, Damião, 

Francisco, Manoel e José alguns aspectos chamam a atenção. Em primeiro lugar, a tenra 

idade com que se iniciaram no mundo do trabalho. Todos foram socializados tendo o 

trabalho como central em suas vidas.  

Um outro dado significativo, diz respeito a compreender o tecido das 

sociabilidades desenvolvidas entre redeiros, como parte de um sistema ocupacional  

particular. A partir da análise das histórias de vida foi possível perceber que há uma 
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pessoalização ou personalização das relações no universo do trabalho em que esses 

homens vêm se inserindo ao longo da suas vidas.  

Isso aparece não só no que se refere ao trabalho na condição de redeiros, e sim 

nas diferentes experiências pelas quais têm passado os entrevistados. Ou seja, já na 

infância, conduzidas pelo pai ou pela mãe, aquelas crianças vão ingressando no mundo 

do trabalho, embora este possa ser visto como um espaço de "gente grande" (adultos). 

Assim é possível dizer que, na medida em que cada um vai crescendo, o seu acesso, 

como adolescente, jovem ou mesmo adulto, a outras formas de trabalho tem se dado, 

quase sempre, através de relações pessoais.  

A trajetória de Carlos é exemplar neste sentido. Descortinando a história de 

cada um desses homens, vamos encontrando mediadores: o padrinho, o irmão mais 

velho, um amigo, um conhecido ou alguém com quem eventualmente manteve um outro 

contato; enfim, a conquista do lugar no mundo do trabalho parece baseada (parece ter 

como base) em relações personalizadas.  

Ressalto que este fenômeno da personalização não pode ser traduzido como 

"informalidade" nas relações de trabalho. Conforme os relatos dos informantes, no "ramo 

das redes", por exemplo, essas relações têm uma sistemática, seguem normas, são 

pautadas por certas regras das quais os envolvidos não podem se afastar. Apenas para 

ilustrar, refiro-me, assim, à necessidade de o redeiro cumprir compromissos assumidos, 

sob pena de cair no descrédito do "fornecedor de vales" e de vários outros 

"fornecedores" de serviços e mercadorias, na localidade onde mora. Refiro-me, também, 

às regras de inserção, como redeiro, de acordo com a hierarquia inerente a esse "mundo 

do trabalho", dentre outras.  

Um outro aspecto que chama a atenção: nenhum dos entrevistados mencionou 

haver passado por experiência de qualificação profissional, ou por algum tipo de 
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"treinamento escolar"; mesmo aqueles que exerceram (ou exercem) certas práticas 

ocupacionais que, supostamente o exigiam, como "consertador de portas de carro" ou 

"instalador de purificador de água". Assim, a aprendizagem na "escola da vida" parece 

um outro ponto comum a esses homens que hoje têm "a venda de rede pelo mundo 

afora" como principal atividade a lhes garantir o sustento e o de suas famílias, em Patos-

PB.  

Em todas as histórias de vida, se pode perceber o quanto o “ramo da rede” 

garante a esses homens e suas famílias a honra, a dignidade e o respeito diante da suas 

comunidades, sejam as de origem, quanto as de trânsito, onde são efetivadas as vendas 

de redes e outros produtos têxteis artesanais. 

É interessante ressaltar que as histórias de vida desses redeiros contam muito da 

sua luta, no fluxo de vida que eles tecem cotidianamente. A contração da dívida, ao 

contrário do que pode parecer - já que o endividamento é visto geralmente como 

negatividade -, no caso específico dos redeiros, traz nuanças e particularidades que 

ordenam as relações sociais entre esses homens e mulheres enquanto sujeitos inseridos 

na comunidade de vendedores, na comunidade local e nas de trânsito.                
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Nesta última parte do trabalho, não tenho pretensão de fazer uma conclusão 

final, o que, aliás, não considero tarefa possível para um cientista social, que lida com 

seres dinâmicos. Fazê-la, me expõe ao risco de querer abarcar todo o dinamismo inerente 

às interações sociais do grupo estudado. Contudo, ouso fazer algumas considerações 

sintetizadores da análise dos dados coletados, quer através das entrevistas e histórias de 

vida, quer através da observação direta que realizei. 

De maneira muito sábia, Lúcia Morales60, em um dos nossos encontros de 

orientação, me lembrou que “a vida é inacabada”. No momento em que essas palavras  

me foram ditas, deram-me grande conforto. Não posso dizer que elas se perderam no 

tempo ou num espaço vazio. Hoje, mais do que quando elas foram ditas, me confortam 

ainda mais, pois nesse momento em que finalizo este trabalho, o maior sentimento que 

tenho é o de não haver descrito adequadamente o verdadeiro significado das teias que 

são tecidas cotidianamente pelos redeiros em seu grupo familiar e comunitário.  

Explorei aqui um universo até então não explorado; por isso a minha 

responsabilidade para com esses atores sociais e para com a ciência se faz ainda maior e 

evidente. Da mesma forma que me apoiei em Weber (1981) para introduzir este trabalho, 

me utilizo dele  também agora, enfatizando que outras perspectivas podem ser lançadas 

sobre o universo dos redeiros. O meu olhar foi apenas um possível dentre tantos em 

relação a esse objeto de estudo. Partindo de pistas deixadas por sociólogos e 

                                                

 

60 Minha primeira orientadora no Mestrado em Sociologia na UFC. Logo após a defesa do meu Projeto, 
Ela passou a orientação para outro docente do programa (Drª Sulamita Vieira), pelo fato de Lúcia haver 
deixado o Departamento de Ciências Sociais.  
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antropólogos de inúmeras correntes de pensamento, além da minha inserção no campo, 

foi possível perceber aspectos interessantes, que merecem atenção. 

Perceber as atitudes, anseios, desejos e posturas dos redeiros como sendo 

construídas culturalmente, sendo eles mesmos construtores de seus destinos, é antes de 

tudo ter o conhecimento e reconhecimento de outras realidades nas quais há uma 

variação do padrão cultural. As formas de se alimentar, de se vestir, de se comunicar, 

sentar, entre outras, se dão maneira diferentes, de cultura para cultura. Perceber cada 

forma na sua diferença, é importante para se fazer o exercício da sensibilidade de 

respeitar a diversidade cultural na nossa própria sociedade, quanto na do outro. 

Outro aspecto percebido diz respeito à forma pela qual a sociabilidade dos 

redeiros é demarcada, através da reciprocidade obrigatória da dívida, a qual garante a 

esses homens a construção e o fortalecimento de laços sociais.  

Entre os redeiros é possível perceber que a construção da sociabilidade se dá, 

também, a partir da dívida que eles contraem, sendo através dessa dívida que os mesmos 

se expressam como homens capazes de criar regras de convívio, estabelecendo assim um 

certo tipo de contrato social. Neste sentido, pode-se afirmar que entre os redeiros de 

Patos-PB, os princípios da moral e da economia regem as transações humanas, sendo a 

reciprocidade forjada pela contração da dívida. 

A noção de honra se expressa de várias formas, nos diferentes lugares e papéis 

sociais dos entrevistados. Seguindo a hipótese da honra como ordenador social do 

convívio desses homens e mulheres, foi possível perceber que o trabalho, assim como a 

sociabilidade desse grupo, é regida pela divisão entre os sexos.  

Ainda destaco o fato de que a forma de organização desse grupo, ao mesmo 

tempo em que gera capital simbólico para alguns, enaltecendo-os, pode causar a morte 

simbólica de outros. Tudo dependerá do tipo de transações que promovam a troca de 
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honrarias, pois essa é que determina o lucro material que se apresenta nesse jogo de 

rivalidades dissimulado sob a busca incessante da maximização de lucro simbólico61. 

Sendo assim, percebe-se que a função da reciprocidade é social, atuando no 

sentido de construção de formas de relacionamentos e de coesão entre esses homens e 

seus grupos. Nesse sentido, as formas de comércio desenvolvidas pelos redeiros não 

podem ser entendidas apenas a partir das relações comerciais estabelecidas nas 

sociedades modernas, calcadas na lógica mercantilista. 

No que se refere a família, esta tem um importante papel na organização social do 

“ser e estar redeiro no mundo”, dando o apoio necessário às idas e vindas desses homens. 

Esse aspecto é percebido pelo papel social cotidiano das mulheres frente às migrações 

que seus cônjuges realizam, na busca não só da sobrevivência, mas na construção de uma 

forma específica que eles encontraram para desenvolver formas de trabalho e 

sociabilidades. 

As “bebedeiras” destes redeiros nos diferentes espaços - comunidade de origem e 

de trânsito - devem ser vistas como expressões de uma cultura particular, na qual a honra 

é o principal elemento definidor das práticas. Assim, cada comunidade determina que 

aspectos caracterizam a honra de seus homens e mulheres. 

Ao interagirem, os elementos trabalho-dívida-honra dão forma particular à 

comunidade redeira, o que nos conduz à idéia de que a dívida deve ser pensada a partir 

das práticas a elas relacionadas.  

Além dos três elementos socializadores que marcam a honra do redeiro, há de se 

levar em conta a relação que essa honra estabelece  entre os espaços de origem e de 

trânsito, pelos quais os redeiros de Patos-PB  realizam as vendas de redes e de outros 

produtos artesanais. Primeiro, porque a honra desses redeiros é vivenciada no seu espaço 

                                                

 

61 Para melhor ver essa questão, é interessante recorrer ao texto de Bourdieu, “O senso de honra”. In: 
Corrêa Mariza (org). Textos didáticos. Campinas: IFCH/UNICAMP, 1995. 
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de origem, tendo o reconhecimento de toda a comunidade redeira. Nessas comunidades 

se mensura a honra desses redeiros pelo valor da dívida que eles podem ou não contrair. 

As pessoas dessas comunidades não vêem a dívida como crime, nem se admiram do 

montante que se deve.  Não se percebe nenhum absurdo nessa rede de endividamento; 

não se aponta nenhum redeiro na rua por ser ele um homem que deve; não lhe são 

atribuídos estigmas que possam manchar sua imagem diante do seu grupo familiar, de 

trabalho, ou social. O fato de dever garante um certo status, o qual se desdobra em 

atributos, tais como os de responsável, digno, respeitável.  

Segundo, porque as dívidas contraídas pelos redeiros têm função (gerar honra) 

que vão para além daquelas que se restringem à sobrevivência natural do grupo dos 

redeiros. A comunidade redeira estabelece quais são as regras que promovem a honra 

para eles, as quais podem se diferenciar das regras estabelecidas na comunidade de 

origem e de trânsito.  

No que se refere ao trabalho, esse é um dos principais aspectos para que a dívida 

se concretize ou não, e assim promover a honra entre os redeiros que se expressa através 

da dívida negociada ou não. Para esses homens redeiros, o trabalho, independente de 

onde ele se desenvolva, traz para si e todo o grupo familiar oportunidades de se exporem, 

de se mostrarem como pessoas honradas diante da suas comunidades de origem e de 

trânsito. O trabalho desses redeiros está diretamente associado com aspectos como 

honradez, respeitabilidade e dignidade. 

Mas não é só o trabalho desses redeiros o único aspecto determinante na 

dinâmica do “ser e estar redeiro no mundo”. Ao depender do cumprimento da dívida, a 

honra do redeiro tem na presença e intervenção da mulher do redeiro um meio 

significativo e especial, pois é dela o grande peso da responsabilidade de levar o seu 

cônjuge e seus filhos redeiros a cumprir as obrigações para com o fornecedor da dívida.  
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Assim, o papel e a posição da mulher na configuração redeira se fundamenta na 

responsabilidade. Elas constantemente apóiam o desenrolar da atividade redeira, 

influenciando desde o controle dos gastos até o estímulo do pagamento regular e preciso 

dos compromissos contraídos pelos cônjuges e filhos, como também à frente da chefia 

do lar e da família, nas ocasiões das migrações e farradinhas dos homens redeiros. 

A disposição das mulheres em se manter na chefia do lar, com ou sem a presença 

dos seus cônjuges, explicita a importância do papel social que essas mulheres 

desempenham no âmbito das migrações temporárias dos seus cônjuges e filhos redeiros. 

Como controladoras e incentivadoras no tocante ao cumprimento das dívidas contraídas 

pelos seus maridos e filhos, cabe à mulher se manter numa atitude “honrosamente 

respeitável” diante da comunidade de origem do redeiro, para que se tenha um 

reconhecimento público da honra masculina, a qual se faz atrelada à feminina.   

O trabalho do redeiro tem uma ligação direta com os aspectos da dívida como 

geradora da honra entre eles. A honra desses redeiros está submetida à negociação, 

cumprimento e renegociação da mesma, no que concerne ao produtor junto ao 

proprietário e deste último para com o corretor. As diversas expressões da honra dos 

redeiros em seu espaço de origem se desenvolvem no interior de inúmeros espaços já 

mencionados no decorrer do texto. Os redeiros de Patos-PB, ao se mostrarem 

publicamente, oferecem à sua comunidade oportunidades de reconhecê-los como sujeitos 

cumpridores de suas obrigações no âmbito das vendas de redes. 

Com base na pesquisa, afirmo que a honra entre os redeiros deve ser pensada a 

partir de suas práticas, e estas são culturais. No caso específico dos redeiros de Patos-PB 

encontrei elementos - trabalho-dívida-honra - expressivos no que se refere à cultura 

redeira de Patos-Pb de modo geral e à construção da honra de modo particular. 
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Conheci entre os redeiros uma realidade em que a dívida, ao contrário do que o 

senso comum diz, não denigre a imagem deles. Mas que gera honra para os redeiros que, 

imersos nas migrações temporárias, realizam vendas de redes e outros produtos 

artesanais, por todos os espaços do Brasil, estendendo-se também a outros países. 

As noções que apresentei destes vários aspectos contidos na vivência da honra 

pelos redeiros são legitimadas pela comunidade redeira de Patos-PB.  Preocupei-me com 

a compreensão que os redeiros e seus cônjuges têm dessas noções, pois quase tudo o que 

se tem sobre honra não se refere às vivências de pessoas  pobres.  

Foi também pensando nisso, que optei em dar voz a esses redeiros de Patos-PB, 

aos seus grupos familiares e à comunidade da qual fazem parte, descobrindo e 

descrevendo a sua vivência, seu trabalho, suas festividades, seus mitos e superstições, 

suas experiências de vida, de dívida e de honra, numa interação constante em seu fluxo 

de vida. 

Descortinei este universo dos redeiros de Patos-PB a partir  da contextualização 

dos espaços de origem e de trânsito e a partir do compromisso maior de mostrar a 

riqueza e a beleza de uma cultura particular, merecedora de todo o respeito pela sua 

diferença. Respeitar as diferenças é o primeiro passo para se lançar um olhar 

relativizador, necessário a todo agrupamento humano.           
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