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Contextualização e objetivo  

 

Recuperar a história política de grupos frequentemente ignorados ou ativamente 

apagados pode representar um importante passo no caminho da luta contra opressões e 

tratamentos injustos no espaço social. Este projeto parece estar no centro da discussão trazida 

por Davis (2016), que recupera muito da história do movimento e da resistência de negros 

(principalmente mulheres negras) durante a história nos Estados Unidos. Este olhar político 

para o passado está intimamente ligado a uma preocupação com o presente, já que busca 

compreender como as lutas estratégicas e táticas, os embates, as alianças e os deslocamentos 

constituíram historicamente o presente. A recuperação das narrativas de grupos historicamente 

ignorados pode propiciar uma nova leitura do processo histórico, ao destacar uma história 

política, com seus conflitos e movimentos.  

Em seu trabalho de recuperação histórica, Davis (2016) analisou como práticas 

discursivas e não discursivas voltadas para manter a polução negra sob submissão se 

deslocaram em decorrência de diferentes cenários e contextos políticos. Também mostrou os 

movimentos de opressão sobre mulheres e as classes trabalhadoras, bem como as inúmeras 

articulações entre as opressões sofridas por estes grupos. Mas certamente uma das contribuições 

relevantes da autora é apresentar os momentos em a luta por resistência articulou os diferentes 

grupos, negros, mulheres e operários, demonstrando o seu grande potencial de liberação e 

transformação das relações sociais.  

  Do outro lado, Davis (2016) também aponta os momentos em que os grupos que lutam 

por mudanças sociais se dividiram e até mesmo se antagonizaram. Conforme a análise histórica 

da autora, os momentos de antagonismos entre grupo sociais oprimidos foram sempre 

momentos de perdas sociais, provocando retrocessos em diferentes segmentos. O debate sobre 

qual categoria social é mais relevante, que comumente gira em torno das categorias centrais de 

classe, raça e gênero, tem historicamente provocado divisões e lutas internas que beneficiam 

grupos dominantes, sendo mesmo incentivadas de modo estratégico por estes. As lutas contra 

o capitalismo, o patriarcado e a supremacia branca (racismo) não devem ser consideras 

separadamente, sob o risco de perderem seu potencial transformador e colaborarem, ainda que 

não intencionalmente, com as hierarquias de dominação presentes na sociedade.  

 Estas considerações põem em destaque o valor da consideração da interseccionalidade, 

que aponta a necessidade de que a análise social considere os modos como as diferentes 

categorias analíticas se entrelaçam na realidade social, com destaque às categorias de raça, 

gênero e classe. Este entrelaçamento implica que a consideração de apenas uma categoria na 



análise da realidade social pode levar a uma visão fragmentada, incompleta e simplista desta, 

enfraquecendo a crítica social e perpetuando formas de opressão em categorias não 

consideradas. Por sua vez, uma análise que considere as interseccionalidades pode representar 

um novo potencial de transformação social, ao considerar uma maior complexidade da 

sociedade e dos interesses que a movem, bem como ao unir distintos grupos em uma luta 

comum.  

O caráter político desta leitura da história parece coerente com uma analítica microfísica 

do poder, tal como desenvolvida por Foucault (2015, 2017).  Este autor compreende que o poder 

é de natureza relacional, sendo exercido em todo o tecido social por meio de múltiplas relações 

de conexão, intermediação, oposição, etc. Considera também uma positividade do poder, já que 

este não seria apenas repressivo, o dizer não, mas antes uma rede produtiva que permeia e 

constituí o tecido social em suas relações. Existe aqui um deslocamento na análise do poder, 

dos grandes aparelhos de poder (Estado e outras instituições) para as práticas cotidianas, para 

os movimentos no nível local do social e na história (CAVALCANTI; ALCADIPANI, 2011; 

PEREIRA; OLIVEIRA; CARRIERI, 2012). 

O caráter relacional do poder implica que ele não pode ser possuído, apenas exercido. 

As condições de exercício do poder, no entanto, não estão distribuídas igualmente entre 

indivíduos e grupos, já que a relação de poder é uma relação de disputa, uma relação bélica, daí 

a utilização de termos militares, tais com estratégias, táticas e deslocamentos. Como relação de 

disputa, o poder nunca está concentrado em algum dos lados, mas o acumulo sucessivo de 

vitórias permite uma posição de acesso privilegiado às condições de exercício do poder, um 

efeito de superpoder (FOUCAULT, 2015, 2017). 

Certeau (2014), em sua análise do cotidiano, também volta sua análise às práticas que 

se dão na dimensão do micro social. Neste sentido, este autor reconhece a relevância do 

deslocamento analítico efetuado por Foucault, porém considera que esta análise ainda destaca 

grupos e intuições em posições privilegiadas de exercício do poder, e não aqueles que buscam 

escapar deste exercício. Destarte, o questionamento que guia Certeau (2014, p. 40-41) é o de 

que:   

[...] que procedimentos populares (também “minúsculos” e cotidianos) 

jogam com os mecanismos da disciplina e não se conformam com ela a 

não ser para alterá-los; enfim, que “maneiras de fazer” formam a 

contrapartida, do lado dos consumidores (ou dominados?), dos 

processos mudos que organizam a ordenação sócio-política. 

      

Certeau (2014) toma os processos e procedimentos próprios dos grupos e indivíduos 

que ocupam as posições menos favorecidas no embate sobre o poder como o centro de sua 



análise. Assim sendo, o autor volta a sua atenção ao “homem ordinário”, ou seja, ao cotidiano 

do homem comum, aos seus processos de utilização, às suas práticas, às suas criações e 

ressignificações. O homem ordinário, individualmente ou em grupo, busca desembaraçar-se de 

uma rede de força e de representações estabelecidas, pois utiliza-se do espaço constituídos por 

outros, por não contar com lugar próprio.   

Certeau (2014) destaca os embates estratégicos e táticos, observando que a utilização 

de uma ou outra modalidade será marcada pela posse ou não de um lugar. Aquele que recorre 

a estratégia tem acesso um lugar circunscrito que pode chamar de próprio, uma base de onde 

gere as relações com uma exterioridade, sejam alvos ou ameaças. Neste sentido, a estratégia 

corresponde ao cálculo “das relações de força que se torna possível a partir do momento em 

que um sujeito de querer e poder é isolável de um ‘ambiente’” (CERTEAU, 2014, p. 45).  

Conforme acena Certeau (2014), a demarcação de um próprio conduz à efeitos de poder. 

Uma primeira distinção significativa é a de que lugar próprio, base da estratégia, possibilita 

uma vitória do lugar sobre o tempo, permitindo preservar as vitórias, preparar expansões e obter 

maior segurança contra a incerteza das circunstâncias. O próprio também permite o domínio do 

lugar por meio da vista, transformando forças estranhas em objetos passíveis de observação, 

medição e controle. Esses efeitos de poder que advêm da demarcação de um próprio e do acesso 

a possiblidade a uma estratégia se assemelham a um efeito de superpoder, como descrito por 

Foucault (2015). 

Por sua vez, aquele que faz uso da tática não acesso um próprio, de modo que ocupa um 

lugar que não lhe pertence. Destarte, a tática corresponde a “ação calculada que é determinada 

pela ausência de um próprio [...] E por isso deve jogar como terreno que lhe é imposto tal como 

organiza a lei de uma força estranha”. Isso implica que a tática sempre está no campo de visão 

do inimigo, de modo que não tem condições de manter uma distância segura, e não possuí um 

lugar para estocar suas vitórias. Resta a tática aproveitar as ocasiões, as oportunidades que lhe 

surgem, sendo sempre necessário mobilidade e a astucia para se aproveitar de brechas que 

circunstâncias específicas abrem nos emaranhados de poder, oportunidades estas que duram um 

apenas um instante.  

Tendo estas referências como base, considero pertinente conciliar o olhar histórico 

político e a consideração da interseccionalidade na análise social, presentes na obra de Davis 

(2016), com uma analítica microfísica do poder, considerando as estratégias, táticas e 

deslocamento nas práticas cotidianas, inspirada nas obras de Foucault (2015, 2017) e Certeau 

(2016). Neste sentido, Barros e Carriari (2015) defendem que uma aproximação entre história 

e cotidiano com os estudos organizacionais pode favorecer a valorização de outras práticas e 



saberes, afirmando a importância das singularidades, ao invés de teorias gerais, e do olhar para 

os grupos esquecidos. 

Entre grupos locais que cuja história de lutas e práticas cotidianas tem sido ignoradas, 

destaco as mulheres trabalham com a renda da Renascença na cidade de Poção, localizada no 

interior de Pernambuco. As atividades relacionadas renda da Renascença são de importância 

relevante para a economia, a organização social e a tradição desta pequena cidade, que segundo 

a estimativa do IBGE (2018) conta com apenas 11.268 habitantes. Esta atividade é realizada 

majoritariamente por mulheres, tanto na atividade artesanal da produção da Renascença quanto 

no comércio da mesma, o que implica com frequência os deslocamentos para outras cidades e 

Estados para a participação de feiras e o encontro de clientes.  

Há décadas rendeiras e comerciantes se envolvem ativamente na economia, possuem 

suas práticas de organização da vida social, rompem com expectativas tradicionais de gênero 

no capitalismo ao dar suporte financeiro para a casa e ao aventurar-se em outras cidades e 

Estados na atividade do comercial da renda.  O olhar histórico para as práticas das rendeiras e 

mulheres comerciantes da renascença potencializa uma história de luta de mulheres para sua 

sobrevivência e organização de suas vidas no contexto local. A partir destas considerações este 

estudo tem como objetivo recuperar a história das práticas e vida organizativa de mulheres que 

trabalham com a renda da Renascença na cidade de Poção-PE.  

   

Metodologia e resultados esperados 

 

Como argumenta Creswell (1997) e Merriam (2009), pesquisas qualitativas investigam 

problemas sociais ou humanos, enfatizando a necessidade de uma visão ampla e complexa do 

fenômeno estudado, voltando-se para compreender como os indivíduos percebem seu mundo e 

suas experiências neste.  Considerando estes aspectos, para alcançar o objetivo deste estudo 

será realidade uma pesquisa de campo qualitativa. 

A pesquisa será de natureza biográfica, ou seja, envolverá o estudo dos indivíduos a 

partir de seus relatos, podendo, também, utilizar-se de documentos e outros materiais para a 

análise. (CRESWELL, 1997). Dentre as possibilidades biográficas, será utilizada a história de 

vida, observando a recomendações de Patai (2010). O recurso a história de vida é oportuno já 

que muito da história das lutas e práticas organizativas das mulheres que trabalham com a 

atividade de renda não é documentado. Neste sentido, serão realizadas entrevistas abertas e 

semiestruturadas com rendeiras e mulheres comerciantes envolvidas na atividade da 

Renascença em Poção. 



A análise será empreendida a partir de uma analítica tendo por base a microfísica do 

poder de Foucault (2015) e a análise do cotidiano de Certeau (2014). Destarte, as relações de 

poder serão apreciadas enquanto práticas cotidianas e relacionais disseminadas por todo o 

tecido social, observando as estratégias e táticas de distintos grupos em disputa neste campo 

social.  

A análise também será pautada pela percepção da interseccionalidade na análise social. 

Considerando a presença maciça de mulheres tanto na renda quanto no comércio da renascença, 

gênero se apresenta coma uma categoria analítica indispensável. Por sua vez, a questão de classe 

se destaca inicialmente na relação entre rendeiras e comerciantes, já que estas últimas formam 

uma espécie de pequena burguesia e se apropriam de parte do trabalho das primeiras. 

Finalmente, a questão da raça não é facilmente percebida, mas deve ser observada 

principalmente considerando a raça com um índice, ou um mapa, de lutas sociais históricas, 

conforme defende Segato (2010). 

Celentani (2014) aponta que as lutas locais das mulheres na América Latina possuem 

suas características próprias divergindo do que se pode chamar de um feminismo Ocidental. 

Neste sentido, espero com este estudo contribuir para recuperar a história das lutas e das práticas 

organizativas das mulheres que trabalham com a renda da Renascença neste contexto local, que 

certamente trazem seus próprios questionamentos, dificuldades, oportunidades e 

desenvolvimentos.  

Destarte, trata-se de recuperar uma história de organização, vida, práticas e lutas de 

mulheres no contexto local, com suas próprias determinações, caraterísticas e necessidades que 

podem não corresponder ao que se considera por lutas das mulheres no mainstream.  Estas 

práticas organizativas neste cotidiano também podem fugir de uma mainstream nos estudos 

organizacionais, apresentando, ao invés disto, saberes locais e “não legitimados”. Este olhar 

histórico e cotidiano torna-se relevante ao enfatizar os “esquecidos” ou “deslegitimados” pela 

administração. (BARROS; CARRIERI, 2015; WANDERLEY; BARROS; COSTA; 

CARRIERI, 2016).  

 

Conclusões 

 

Este estudo tem como objetivo recuperar a história das práticas e vida organizativa de 

mulheres que trabalham com a renda da Renascença na cidade de Poção-PE. Para tanto, 

inspirado em Davis (2016), parto de uma histórica política de grupos ignorados, ou esquecidos, 

buscando recuperar suas lutas e movimentos e colaborar para uma releitura do presente. Este 



olhar histórico não dispensa uma consideração da interseccionalidade na análise social, 

admitindo que as categorias sociais se entrelaçam na realidade social.  

Busco aliar a esta consideração histórica uma analítica microfísica do poder e das 

práticas cotidianas com base principalmente em Foucault (2015, 2017) e Certeau (2014). Isto 

implica considerar as relações de poder em sua capilaridade, em sua dispersão pelo emaranhado 

social nas práticas cotidianas. Estes deslocamentos dão ênfase as práticas das mulheres 

“ordinárias”, mulheres comuns, e a consideração das estratégias, táticas e embates que se dão 

campo social. 

As mulheres que trabalham com a renda da Renascença em Poção possuem suas 

próprias lutas e práticas organizativas, participando ativamente da economia local e desafiando 

papeis tradicionais de gênero, ao sair de espaço doméstico e se lançarem no comércio da renda 

em outras cidades e estados. Estas mulheres trazem suas próprias lutas, desafios e interesses, o 

que pode escapar ao que se considera em um mainstream feministas, permitindo um olhar 

múltiplo sobre as lutas das mulheres. Além disto, recuperar a história das práticas destas 

mulheres, aproximando história e cotidiano, colabora ao trazer outros olhares e práticas aos 

Estudos organizacionais. 
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