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RESUMO

Este estudo busca compreender o significado social que tem a

participação das mulheres no contexto de organização do assentamento rural,

evidenciando os efeitos que tem essa participação na vida das mulheres assentadas 

e nas relações que estabelecem com a sua família e o assentamento. Os dados 

foram obtidos a partir da observação participante,  entrevistas e relatos orais, que 

possibilitaram a identificação das relações de gênero e poder construídas no

processo de organização do assentamento Arizona no município de São Miguel do 

Gostoso-RN, universo pesquisado. A análise orientou-se no sentido de desvelar 

processos em torno da luta pela terra e de captar formas de participação

diferenciada de mulheres e homens que buscam alternativas para permanecerem no 

lugar. Constata-se, nesse contexto, a participação das mulheres assentadas em 

diversas atividades inerentes à organização do cotidiano rural, sobretudo, a busca 

por melhorias de vida para si e sua família. Para isso, constroem laços de

solidariedade e amizade, ocupam espaços públicos e de decisão no assentamento e 

em nível de município. Experimentam a organização, enquanto grupo, e

desenvolvem atividades produtivas no âmbito da agroecologia. Verifica-se que as 

mulheres assentadas desempenham um papel essencial na economia doméstica, 

afirmando-se na qualidade de sujeito produtivo e social. Ressaltamos, por fim, que 

este estudo representa uma iniciativa de abertura ao debate sobre o cotidiano desse 

sujeito feminino no assentamento rural, na medida em que o substrato simbólico é 

colocado como suporte para explicar a participação diferenciada da mulher durante 

o conflito de luta pela terra e na vida cotidiana do assentamento rural. 

Palavras-chaves: assentamento rural; gênero; participação; organização.
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RÉSUMÉ

Cette étude cherche á comprendre la signification sociale de la

participation des féminine dans le contexte de l’organisation des périmétres de 

réforme agraire. Elle est construite autour de la mise en évidence des effets de cette 

participation dans la vie des femmes et dans les relations qu’elles établissent avec 

leurs familles et avec la communauté du périmétre. Les données ont été obtenues á 

partir d’observations participatives, entretiens  et discussions. Elles ont permis

d’identifier les relations de genre et de pouvoir, construites autour du processus 

d’organisation du périmétre de Arizona, dans la préfecture de São Miguel do

Gostoso, Rio Grande do Norte, région de l’étude. L’analyse s’est concentrée sur les 

dynamiques liées á la lutte pour l’accés á la terre, pour identifier différentes formes 

de participation de femmes et d’hommes, en recherche d’alternatives pour s’installer 

dans ce contexte. On constate la participation des femmes á diverses formes

d’activités inhérentes á l’organisation du quotidien en milieu rural, principalement 

pour la recherche d’améliorations des conditions de vies, pour elles et leurs familles. 

Pour cela elles tissent des liens de solidarité et d’amitié, occupent les espaces

politiques et de décision, dans le périmétre de réforme agraire et de façon plus large, 

au niveau de la préfecture. Elles pratiquent le travail en groupe, comme forme

d’organisation et développent des activités productives dans le domaine

de l’agroécologie. On constate que les femmes ont une place essentielle dans

l’économie domestique et s’affirment comme des acteurs productifs et sociaux. Il faut 

noter enfin, que cette étude est une invitation au débat, sur le quotidien de l’acteur 

féminin dans les périmétres de réforme agraire, dans la mesure oú le substrat

symbolique est avancé comme un support pour expliquer la participation différenciée 

de la femme dans la lutte pour la terre et dans son quotidien.

Mots Clés : Périmétre de reforme agraire ; Genre ; Participation ; Organisation
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INTRODUÇÃO

1.1. Os objetivos da pesquisa no contexto do assentamento Arizona

O presente estudo tem o intuito de contribuir para as pesquisas que

tratam sobre a questão de gênero nos assentamentos rurais, propondo-se a realizar 

uma investigação sobre a participação das mulheres no processo de

desenvolvimento do Assentamento Arizona, no município de São Miguel do

Gostoso-RN.

Tem ainda como propósito compreender o significado social que tem a 

participação das mulheres no contexto de organização do assentamento Arizona, 

em todo o seu processo de constituição e evidenciar os efeitos que tem essa 

participação na vida das mulheres e nas relações estabelecidas com a sua família e 

com o assentamento. 

O interesse pela questão de gênero, sobretudo pela problemática das 

mulheres assentadas, nasceu de um contexto de vivências profissionais e de

militância feminista ao longo dos últimos oito anos, a partir da realização de

assessorias com o propósito de subsidiar a organização de mulheres em

assentamentos rurais no Rio Grande do Norte. 

A escolha do Assentamento Arizona no município de São Miguel do

Gostoso, como universo desta pesquisa, foi motivada pelo contato sistemático com 

mulheres do assentamento em meados de 2004, durante a realização de atividades 

de capacitação e sensibilização em gênero com as mulheres, durante o

acompanhamento a organização de outro grupo de mulheres do mesmo

assentamento sendo que em outra agrovila. Uma das atividades realizadas

aconteceu na agrovila Arizona com o intuito de sensibilizar mulheres das demais 

agrovilas para a sua organização. 

Naquele momento, doze mulheres da agrovila Arizona apresentaram-se

enquanto um grupo que iniciava um cultivo de horta através de um esforço coletivo, 

para a limpeza de uma área, destinada em assembléia pela associação, com o 

objetivo de apoiar as mulheres para a realização do trabalho. Uma das mulheres 

apresentou-se na reunião, como a coordenadora do grupo, fez referências à
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importância das mulheres se organizarem em busca de seus direitos. Demonstrou 

ter um poder diferenciado no grupo pela liderança que assumia naquele momento.

Sem qualquer apoio financeiro ou mesmo assessoria profissional, aquelas 

doze mulheres iniciaram uma atividade que para elas lhes geraria um tipo de renda. 

Uma iniciativa das mulheres no assentamento que se destacou, na ocasião,

estimulando para que a pesquisa fosse realizada envolvendo o grupo. Os primeiros 

contatos possibilitaram uma aproximação com mulheres das diferentes agrovilas 

(Paraíso, Arizona e Novo Horizonte) e uma noção de como cada grupo de mulheres 

vinha se organizando no contexto do assentamento. 

Por outro lado, o fato de, naquele momento, eu não assessorar a

organização do grupo, foi motivação para buscar as mulheres da agrovila Arizona e 

conhecer o processo de constituição e organização de um grupo, tendo em vista o 

seu cotidiano e as relações estabelecidas no processo de convivência social.

No contexto do assentamento, optamos por desenvolver a pesquisa na 

agrovila Arizona, pois foi o espaço em que se concentrou a organização do

acampamento e onde foi constituída a primeira associação. Buscávamos, com isso, 

conhecer a sua trajetória histórica, principalmente dar voz às mulheres enquanto um 

sujeito participante do processo, por isso, foi escolhido como narradoras da história 

do assentamento. Por outro lado, buscamos compreender se a participação das 

mulheres na luta pela terra, refletia de algum modo para a organização do grupo ou 

mesmo em outros espaços de organização do assentamento .

Para consecução dos objetivos da pesquisa, escolhemos dez mulheres 

assentadas da agrovila Arizona, cuja idade se apresenta entre 25 e 71 anos de 

idade. Algumas dessas já saíram do grupo, outras permaneceram e houve aquelas 

que se incorporaram a sua organização. 

As assentadas são casadas e vivenciam relações familiares já

consolidadas. Têm, em média, cinco filhos e a maioria nasceu e viveu na região do 

Mato Grande-RN1 e são originárias de famílias agricultoras. A grosso modo lêem e 

1 A região do Mato Grande (RN), com 5.758,60 quilômetros quadrados, é formado pelos municípios 
de Bento Fernandes, Caiçara do Norte, Ceará-Mirim, Jandaíra, João Câmara, Maxaranguape, 
Parazinho, Pedra Grande, Poço Branco, Pureza, Rio do Fogo, São Bento do Norte, São Miguel de 
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escrevem com dificuldades, se bem que participem, com freqüência, das reuniões 

da associação e das atividades de formação, realizadas no município de São Miguel 

do Gostoso, no contexto do Assentamento e da Agrovila Arizona. Para os objetivos 

da pesquisa, denomino-as Maria. 

“Maria” é o nome do grupo que realiza atividades no cultivo de uma horta 

e que, no momento ainda dos contatos para a pesquisa, passou a receber

assessoria profissional, cuja orientação foi para a realização de uma horta

agroecológica2.

Cada uma das mulheres tem uma trajetória de vida própria, embora 

agreguem elementos comuns, que é o de assumirem atividades de importância 

fundamental no processo de organização no assentamento, quais sejam: a

contribuição de uma das mulheres como professora na escola local nos primeiros 

anos do assentamento; duas que assumiram respectivamente, ainda na fase do 

acampamento, a responsabilidade pela secretaria da associação e a participação no 

conselho fiscal, isto é, partilhavam de algum modo, das decisões tomadas, quando 

as normas disciplinares eram rígidas, visto que adotaram a proposta de organização 

construída pelo MST. Outras duas têm desempenhado um papel essencial em

momentos de festa e religiosidade no assentamento. 

Entre as dez mulheres envolvidas na pesquisa, cinco integram o projeto 

para cultivo de uma horta, através da organização do grupo de mulheres no contexto 

da agrovila Arizona, onde direcionam seus objetivos para fins políticos no âmbito da 

organização do assentamento. Também participam de encontros de formação

política e mobilização social, articuladas com as ações de organização da Marcha 

Mundial das Mulheres3, dividindo momentos de vivência e troca de experiência com 

Touros, Taipu e Touros. Com 203.499 habitantes, dos quais 105.371 (51,78%) vivem na área rural, o 
IDH médio do território é 0,61. Mato Grande tem 7.800 agricultores familiares, 5.081 famílias 
assentadas, 5.894 famílias de pescadores e uma comunidade quilombola.

2 De acordo com o enfoque metodológico na realização das experiências agroecológicas, esta
perspectiva deve articular os aspectos ambientais, sociais, culturais e tecnológicos como
possibilidade de fortalecer o envolvimento das pessoas. Nesse caso, a participação social tem sido 
considerada uma das questões fundamentais no processo de implantação das experiências
(Carmo:2005).

3 A Marcha Mundial das Mulheres é um movimento de mulheres organizado em nível internacional e 
que tem por objetivo lutar pela erradicação da pobreza através de mobilizações e do fortalecimento 
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grupos constituídos em outros assentamentos4 e que oportunamente se conhecem e 

se reconhecem, enquanto agricultoras que buscam construir objetivos comuns. 

Considerando a realidade em que se situa esta pesquisa, compete-nos

levantar algumas questões sobre os aspectos que envolvem a participação das

mulheres da agrovila Arizona na realização do cultivo de horta, especialmente para 

tentar responder às seguintes indagações: O que motivou a participação das

mulheres no projeto? Qual o significado disto para suas vidas? Em que medida 

participar de uma atividade coletiva e fora do espaço da casa reflete-se nas relações 

estabelecidas com a família da assentada? 

A propósito desse caso, podemos tomar como referência sobre o tema da 

participação, o anunciado de Bordenave (1994), que considera a participação,

enquanto um caminho de afirmação de si mesmo, construída pela tomada de

decisão nas diversas atividades sociais em que a pessoa se envolve e em diversos 

níveis: na família, nos grupos, nas relações com a vizinhança; nas associações,

cooperativas, sindicatos ou outros espaços de interação social.

De diferentes formas, as mulheres da agrovila Arizona contribuem para o 

processo de organização do Assentamento. Nas idas e vindas à agrovila, foi

possível observá-las envolvidas em várias e diferentes atividades. O que vale

perguntar é se elas, ao assumirem essas atividades, se consideram participando da 

vida orgânica do assentamento, ou seja, se elas se sentem realmente participantes.

da participação ativa das mulheres nos espaços de reivindicações. A MMM iniciou suas atividades no 
dia 8 de marco de 2000 através da marcha “pão e rosas” realizada no Quebec -Canadá, cuja 
mobilização realizada contribuiu para que as mulheres conseguissem o aumento do Salário Mínimo, 
mais direito para imigrantes e apoio à Economia Solidária como resultados da mobilização. Em São 
Miguel do Gostoso, as mulheres que integram o grupo “Maria” participam das atividades de
mobilizações realizadas pela MMM, participando dos encontros realizados em nível de Município, 
bem como fora dele (maiores detalhes sobre o grupo Maria e sua participação nas ações da MMM, 
ver, terceiro capítulo deste trabalho).
4 Os grupos a que nos referimos são constituídos com a finalidade de contribuir para a “auto-
organizacão” das mulheres e a busca por geração de renda. Para ilustrar, podemos destacar no 
contexto do Assentamento Arizona, o grupo de mulheres “Unidas Venceremos” da Agrovila Paraíso, 
cuja descrição mais detalhada encontra-se no terceiro capitulo deste trabalho.; o grupo “Decididas a 
Vencer”, organizado no assentamento Mulugunzinho na região oeste do Rio Grande do Norte, que 
desenvolve um projeto agroecológico e o grupo de mulheres do Assentamento Tiradentes no
município de Baraúna que realizam um projeto de Apicultura também no âmbito da proposta
agroecológica. Os grupos citados participam das ações em torno da Marcha Mundial das Mulheres.
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A participação feminina na organização do assentamento pode ser

considerada, para os objetivos deste estudo, não apenas com fins à reprodução 

social da família, mas como elemento motor que pode colaborar efetivamente para a 

vida política e social do assentamento, bem como fortalecedor da ação das

mulheres, visto que ambos se entrelaçam e se fortalecem no processo de busca e 

permanência da família no lugar. 

Tomando por abrangência o significado social que tem a participação das 

mulheres na organização do assentamento, propomo-nos analisar as relações de 

poder construídas nesse processo, tendo como referência os estudos de Foucault

(1979) sobre a constituição do poder pelo artifício do eu, que, ao ser disseminado 

pelo discurso, se difunde através de medidas disciplinares incutidas por meio de 

práticas sociais, em que, ao mesmo tempo conformam e reagem. O que enseja nova 

indagação: quais os efeitos que tem a participação das mulheres no conjunto das 

relações estabelecidas no contexto de organização do assentamento?

Como recurso teórico conceitual, buscaremos pensar a realidade social 

como um processo. Nesse aspecto, deve-se guardar como referência as

especificidades que lhe são próprias e que podem corresponder a uma época, à 

posição geográfica, ou a uma forma de vida que tem suas próprias características. 

Portanto, a sociedade, enquanto categoria conceitual, guarda em si processos

históricos, sociais e particulares de desenvolvimento. Nessa perspectiva, cada 

pessoa tem em particular uma vida e uma rotina, seguida de acordo com  sua 

realidade e sua própria dinâmica, através de mecanismos sociais e de resistências 

construídos no cotidiano. 

Nesse ínterim, há uma relação entre laços e afetos numa rede de

combinações e dependência difíceis de serem rompidas, pela própria estrutura que 

os fundamenta, pois as pessoas também são construções de si mesmas e parte da 

interação com as outras num constante devir através dos seus hábitus corpóreos,

enquanto algo que se repete e se reproduz, como refere Bourdieu (2003) em seus

estudos.

Na construção conceitual tomada por Berger e Luckmann (1994), sobre a 

pessoa enquanto processo histórico, há uma premissa de que a pessoa humana é 
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uma condição histórica, visto que ela nasce, cresce e se desenvolve em uma dada 

realidade, cujas especificidades são impelidas pelas estruturas sociais de que fazem 

parte; o que significa dizer que a realidade contém seus significados e suas

determinações no processo de constituição da vida em sociedade e de como nos 

relacionamos com a natureza e com o fenômeno que é a vida. 

Ocorre, porém, que esta não está prontamente acabada, os seres

humanos a tecem no cotidiano, seguem uma ordem social, cultural e histórica

especifica que tem múltiplas representações. Para Berger e Luckmann, a linguagem 

é determinante sobre o que se vive e o que se constrói sobre o mundo e tudo o que 

dele faz parte, como citam:

A linguagem é capaz não somente de construir símbolos altamente 
abstraídos das experiências diária, mas também de fazer retornar 
estes símbolos, apresentando-os como elementos objetivamente 
reais na vida cotidiana. Desta maneira o simbolismo e a linguagem 
simbólica tornam-se componentes essenciais da realidade da vida 
cotidiana e apreensão pelo senso comum desta realidade (PETER L. 
BERGER e THOMAS LUCKMANN, 1994, p. 61) 

Nessa perspectiva, o poder da linguagem constrói significados na vida 

cotidiana pelas idéias assumidas e reproduzidas no processo da vida em interação 

social, pelo campo da subjetividade humana, do reconhecimento de sua própria 

existência e de como o indivíduo se relaciona com este tempo, de como se organiza 

para viver e se sociabilizar.

Considerando ainda esta perspectiva de análise teórica, as estruturas 

sociais se constroem tendo como referência os símbolos culturalmente disponíveis e 

que fundamentam as instituições sociais cujas normas estabelecidas no convívio 

social permeiam a realidade cotidiana em construção, pela interação face-a- face.

Para construir uma abordagem, no âmbito das relações de gênero em

assentamentos rurais, faz-se mister buscar compreendê-la no processo de

construção e organização, iniciado na fase do acampamento, quando as famílias 

passam a viver nas barracas de lona, construindo-se enquanto sujeito social, através 

da organização coletiva, das novas perspectivas de interação social e dos laços de 

solidariedade e amizade, negociando com o poder público para viabilizar a política

de créditos para a implantação do assentamento. 
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Aspectos a sere considerados quando na analise das relações de gênero, 

construídas no assentamento rural, pelos aspectos culturais que influenciam o 

cotidiano e na definição dos papeis sociais assumidos por homens e mulheres

assentadas.

No âmbito da reflexão científica acadêmica, a problemática em pauta tem 

sido um fator de interesse constante por parte de estudiosos nas diversas áreas do 

conhecimento, dentre as quais destacamos: a História, a Sociologia, a Antropologia 

e as Ciências Agrárias. A questão de gênero nos assentamentos rurais apresenta-se

como um objeto recorrente em pesquisas acadêmicas, sobretudo em dissertações e 

teses.

Podemos destacar alguns estudos que tocam aspectos relacionados ao 

cotidiano das mulheres, as relações estabelecidas nos processos de convívio social, 

bem como em relação ao papel que desenvolvem na agricultura e na luta pela terra. 

Dentre estes, destacamos:

 Maria Inez Paulilo (1976), cujos estudos têm dado ênfase às

investigações acerca do trabalho familiar rural, principalmente ao que toca a divisão 

sexual do trabalho, visto que para a autora, esta categoria tem contribuído para 

analisar as relações de poder estabelecidas entre homens e mulheres no meio rural; 

Ainda nesse campo, Karem Karam Folador (2004) realizou seus estudos sobre 

novas ruralidades e pôde observar o papel de destaque das mulheres na agricultura, 

sobretudo em relação a dimensão ecológica.

Numa outra perspectiva, a análise sobre a construção social das relações 

de gênero tem sido enfatizada como uma importante contribuição para se pensar o 

processo em que se organiza um assentamento rural e o entrelaçar das relações 

nesse contexto. 

Nesse sentido, podemos destacar outras pesquisas realizadas em áreas 

de assentamentos rurais, tomando outros contextos e realidades, como destaca o 

trabalho de Giovana Ilka Jacinto Salvaro (2003), que desenvolveu uma pesquisa

sobre o MST e a questão de gênero nos assentamentos rurais, sobretudo, a

discussão em relação às diferentes jornadas de trabalho, envolvendo mulheres e 

homens de um assentamento rural e sua relação com os discursos produzidos pelo 

MST, especialmente como essas relações são construídas no processo de sua

organização.
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Cristina Bereta da Silva (2003), por outro lado, tratou de estudar sobre a 

construção das relações de gênero no campo da subjetividade no processo de

organização de um assentamento rural, sendo este, também organizado pelo MST. 

Assumiu como enfoque de sua pesquisa, tentar compreender os entrelaçamentos 

das relações no constante ir e devir dos homens e mulheres que constroem o MST 

em seu processo de organização.

Como categoria conceitual, o gênero feminino e masculino tem sido

buscado por diversas autoras e autores como um modo de pensar as relações de 

poder construídas na vida em sociedade (Joan Scott:1990). Nessa perspectiva,

buscaremos percorrer a trajetória histórica do conceito, sua origem e significação.

1.2. A Pesquisa: uma Experiência

O embrião desta pesquisa toma corpo em abril de 2005, a partir da

sistematização de dados decorrentes observação do espaço físico do assentamento, 

ocasião em que se verificou-se a singularidade de uma agrovila arborizada,

seguindo uma trajetória de nove anos de existência. 

Nesse sentido, ressaltam-se na filosofia do MST valores, como

“embelezamento”, defendidos e difundidos entre seus participantes quando versa 

em sua cartilha “Pra soletrar a liberdade5” a idéia de que a casa e o assentamento 

ou acampamento precisa estar bonito e agradável para que as pessoas que ali 

vivem possam sentir-se satisfatoriamente bem instaladas. No caso do assentamento 

Arizona em São Miguel do Gostoso, é possível verificar esse “embelezamento”

através de suas árvores de copas densas, cujas sombras convidam para uma boa 

conversa . 

Na chegada à agrovila Arizona para os primeiros contatos desta pesquisa, 

olhares curiosos para a visitante já conhecida de outros momentos. Isso porque, 

antes de iniciar a investigação, já havia realizado atividades de capacitação em

gênero, envolvendo os grupos de mulheres das três agrovilas, cujo objetivo era 

contribuir para suas organizações. Consideramos de fundamental importância para a 

qualidade do trabalho, a relação de confiança estabelecida com as mulheres e o 

5 Sobre a noção de Valores adotados pelo MST, ver caderno do educando nº 01,Pra soletrar a 
liberdade. Ano, 2000. 
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povo do assentamento, aspecto importante para o acolhimento e a realização da 

investigação.

Defendo a hipótese de que o conhecimento prévio dos sujeitos na

pesquisa, só contribui com a construção do trabalho, o que nesse caso, fora

viabilizado pela seqüência de visitas ao assentamento e em momentos de

convivência cotidiana na agrovila Arizona, o que possibilitou uma maior interação e 

veio fortalecer as informações obtidas e trocadas com as mulheres durante a

investigação.

Há de se considerar que a observação da realidade tornara difícil a 

primeira fase da pesquisa, pois nos obrigou a questionar uma situação que parecia 

tão familiar. O tema da participação, por exemplo, gerou um caráter dual decorrente

do novo papel, ou seja, o conflito de ser pesquisadora e militante feminista,

principalmente porque o referencial de gênero, adotado como análise parecia

solapar verdades antes inquestionáveis de uma categoria vitimada, cabisbaixa que 

não se contrapunha a uma realidade de opressão.

1.3. Procedimentos metodológicos no universo da Pesquisa

Com vistas a compreender o significado social que tem a participação das 

mulheres na organização do assentamento Arizona,, adotamos alguns

procedimentos metodológicos que nos possibilitaram compreender essa construção.

Buscamos então observar as mulheres no seu cotidiano, quando

participavam das atividades da associação, nas reuniões do Fórum de Organização 

por Políticas Publicas - FOPP, enquanto um espaço de representação das

associações e grupos no âmbito do município de São Miguel do Gostoso e que 

também tem se constituído como espaço de socialização para as comunidades e 

áreas de assentamentos ou mesmo como um articulação das mulheres por direitos 

de participar e de se fazer ouvida. Ouvimo-las durante a realização do trabalho na 

horta, em conversas durante a preparação do almoço, quando estavam em casa, ou 

realizando tarefas domesticas ou no quintal através do cuidado com os animais e 

organização das plantas.
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Nessa busca, o olhar esteve atento às simbologias e representações que 

entrecruzam o cotidiano rural. Buscamos olhar, ouvir, escrever e assim construir

categorias e nelas perceber o real (OLIVEIRA, 2000) e buscar entender como 

tomam forma as representações sociais fundadas pelos atos simbólicos,

reproduzidos no cotidiano, considerando as representações sociais que são, tão 

reais quanto o aspecto material da vida social (GODELIER, 1981).

Nesse aspecto, a análise deve permitir o olhar sobre as estruturas de 

significação e determinar sua base social e importância. A partir da descrição é 

possível buscar perceber os códigos que perpassam as entrelinhas do discurso ou 

mesmo aqueles que precisam ser interpretados, quando observados.

A pesquisa foi realizada, através da observação participante, de

conversas informais com as mulheres, principalmente, de dez mulheres do

assentamento, que também foram ouvidas, através da realização de entrevistas, o 

que possibilitou uma maior percepção sobre a trajetória histórica do assentamento 

Arizona, essa, contada pelas mulheres.

Para complementação de informações, consideramos como fonte de

pesquisa uma consulta aos documentos existentes na associação local, as atas da 

associação, consideradas documentos importantes pelas pessoas assentadas, pois

registram decisões do assentamento, ao longo de seus nove anos de existência.

1.4. Estrutura do trabalho

Para discorrer sobre os objetivos aqui propostos, iremos considerar dois 

componentes fundamentais no processo de constituição do assentamento rural. O 

primeiro, está na base material, articulada pela divisão de tarefas entre mulheres e 

homens de acordo com o sexo. O outro, associado aos aspectos simbólicos contidos 

nas representações sociais em torno da construção do gênero, que articulados entre 

si fundamentam essa base material, portanto alimentam-se mutuamente. 

No primeiro capítulo, serão privilegiados os aportes teóricos que

subsidiaram as elaborações conceituais da pesquisa, cuja referência se constrói no 

campo de reflexão sobre os aspectos que compõem a realidade do assentamento 
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rural, com a categoria do gênero como o referencial escolhido para a análise da 

pesquisa.

Enquanto possibilidade de se pensar o rural pela singularidade que faz do 

assentamento ser o que ele é, buscaremos, no segundo capítulo apresentar a 

caracterização física do assentamento Arizona,  no contexto do município de São 

Miguel do Gostoso e da região em que está inserido. Para isso, faremos uma 

descrição detalhada sobre sua caracterização, especialmente seus aspectos físicos 

e organizacionais.

Pretendemos, com isso, evidenciar a participação das mulheres no

processo de sua construção. O detalhamento das atividades, realizadas pelas

mulheres e homens no assentamento Arizona, poderá subsidiar o leitor e a leitora 

em relação à realidade construída, a partir do cotidiano do assentamento rural. 

Nesse percurso teórico metodológico, iremos seguir pela trajetória

histórica do Assentamento Arizona, considerando-se no contexto de sua

organização a participação das famílias na luta pela terra, em especial, como as 

mulheres se situam nesse processo.  Para isso, teceremos uma abordagem sobre 

os processos de articulação em torno da luta pela terra que tem o MST como um de 

seus principais articuladores; sobretudo, quanto às propostas voltadas para as

questões de gênero em torno da ação educativa, o que terá consistência prática e 

teórica pela historia contada a partir da experiência vivida pelas mulheres, enquanto 

sujeito participante dessa organização. 

No terceiro capítulo, será apresentada uma breve descrição sobre a

organização das mulheres através de seus grupos, especialmente o grupo “Maria”, 

na Agrovila Arizona que realiza o cultivo de uma horta. 

Tentaremos, com isso, diagnosticar a particularidade da participação das 

mulheres na agrovila Arizona, enquanto uma possibilidade histórica de afirmação de 

si mesmas, como experiência que aponta para um possível reconhecimento social e 

para a visibilidade das mulheres no contexto do assentamento Arizona. 

Para isso, buscaremos apreender a realidade, enquanto um fenômeno de 

caráter singular, construído num tempo, num lugar e numa trajetória especifica cuja 
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participação pode encontrar-se nos processos de convívio familiar, na associação, 

nos grupos de mulheres e através da participação nos espaços de formação política 

e técnica. 
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CAPÍTULO I

GÊNERO: AS MARCAS DA DIFERENÇA

2.1. As relações sociais de gênero na construção do cotidiano: os aportes 

teóricos.

Buscar perceber os emaranhados de gênero, no processo de participação 

das mulheres durante a constituição de um assentamento rural, não se concebe 

como uma tarefa simples, pois é complexa a organização da vida em sociedade. 

Nesse estudo, o gênero compõe-se numa categoria de análise no

universo das relações de poder, estabelecidas socialmente e que guardam

influências dos aspectos culturais e históricos, enquanto campo de significação

social das práticas e representações sociais, que articulam a vida do sujeito em 

sociedade e pelas relações estabelecidas no cotidiano. Como categoria de análise,

busca referências nos aspectos construídos socialmente e não pelos atributos

biológicos, visto que  conduz ao mundo dos significados que permeiam o universo 

masculino e feminino.

Segundo estudos realizados por Faria e Nobre (1997), a construção social

dos gêneros, nos permite pensar que identidades e papéis masculinos e femininos 

não são fatores biológicos, vindos da natureza, são historicamente e socialmente 

construídos, portanto podem ser modificados. Leva-nos a noção de que as práticas 

diferenciadas de acordo com o sexo estruturam o conjunto das relações sociais. 

Nesse aspecto, não há uma oposição entre o que é especifico, como sendo da 

mulher e o que é geral como uma questão da sociedade. Os mundos do trabalho, da 

política, da cultura, também se organizam a partir dos papéis masculinos e
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femininos. A análise das relações de gênero deve considerar, portanto, a condição 

da pessoa no contexto em que está inserida e sua relação com a classe, a raça, a 

idade. Se ela vive na cidade ou no campo. 

Ao tomarmos o gênero como ferramenta de análise, trazemos a reflexão 

para as desigualdades sociais que permeiam as relações entre homens e mulheres, 

entre mulheres e mulheres, entre homens e homens, concomitantemente, as

relações de poder que o engendram, pois a discussão de gênero conduz à reflexão 

sobre as relações de poder, o que no sentido “foucaultiano” (1979) um poder, difuso, 

periférico, múltiplo, cuja verdade já é poder. 

De acordo com a abordagem foucaultiana, a verdade das coisas, os 

sentidos das palavras são construídos sobre a lógica e pela construção do discurso. 

A forma como se reproduzem determinados modos de pensar, influenciam

comportamentos, modelam corpos, formam o mundo e suas próprias ideologias e 

verdades.

Para Foucault (1979), o sujeito, enquanto referência de análise está aqui 

representado pela ação do indivíduo, o que ele é, o que pensa, um sujeito que parte 

de si e do outro, que transgride, fala, produz, vive. Um sujeito dotado de querer e de 

ser, pensado a partir de suas próprias objetivações.

Por ser uma categoria relacional, o gênero considera o um e o outro no 

campo das relações de poder, no que pese a hierarquização entre os papéis

masculinos e femininos socialmente e culturalmente construídos, cujos lugares

reservados para homens e mulheres têm uma fundamentação galgada na

construção social do gênero. a depender de que lugar, tempo ou cultura relacionada, 
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homens e mulheres podem ocupar as mesmas esferas, no entanto as marcas da 

diferença de gênero, possibilita tambêm relações sociais desiguais.

Para tanto, é possível considerar uma abordagem de gênero que

possibilite uma reflexão permeada por todos os campos da vida social: o econômico, 

o político, o social, o cultural e o religioso. Daí porque, para esse trabalho, será 

privilegiada a análise sobre a participação das mulheres que vivem no

assentamento, considerando a especificidade do ser mulher em que a mesma se 

encontra, na condição de “pessoa assentada”, no caso específico, a agrovila

Arizona.

Nesse sentido, faz-se necessário compreender o assentamento, enquanto 

um campo de singularidades, visto que faz parte de um processo de organização e 

luta, em que várias famílias se articulam para conquistar uma terra e nela produzir 

bens e serviços, viver e reproduzirem-se a partir de advindos de sua construção 

social e  que não surgem a priori, mas a partir da convivência coletiva e familiar, de 

vivência e construção de laços afetivos, da busca pela garantia das condições

materiais básicas para a sobrevivência das famílias no lugar.

O assentamento, diferente de outros espaços de moradia, é uma área 

articulada, planejada e efetivada com o envolvimento de homens e mulheres, que 

precisam assumir diferentes responsabilidades e papéis, como as articulações da 

associação local, junto ao poder público, nas relações estabelecidas em espaços de 

decisão coletiva, no processo de adaptação das famílias no lugar. 

No contexto da luta pela terra, os emaranhados de gênero tendem a se 

construir pelos aspectos articulados em torno da complementaridade de papéis e a



26

ajuda mútua, mas também, pelas situações de disputas e conflitos na hora das 

decisões. Essas relações não se constóem como um universo tranqüilo e sem

tensões, à medida que esses papeis se organizam de modo somar privilégios aos 

aspectos que compõe o sujeito masculino, quando são as mulheres a assumir 

grande ou total parte das responsabilidades com a reprodução social da família, 

sobrecarregada com suas tarefas cotidianas.

No entanto, assim como as mulheres, os homens, são tensionados/as 

pelas vivências do cotidiano familiar, pela falta de estrutura no assentamento e

dificuldades enfrentadas nos processos de organização. Mas, é no assentamento 

que se busca uma mudança de vida, uma nova realidade, um novo jeito de

caminhar.

Os atributos que compõem as relações de gênero no assentamento 

Arizona, trazem, em sua particularidade o MST, que coordena a sua organização. 

Com vistas às relações estabelecidas no seu interior, principalmente na fase do 

acampamento quando famílias precisam adaptar-se a realidade do viver coletivo, 

onde a solidariedade e o engajamento de homens e mulheres se constituem regra 

de convivência, faz parte do discursos militante do MST, a busca pela igualdade de 

gênero no assentamento, mesmo que isso não altere, no cotidiano as relações.

Em suas diretrizes estratégicas o MST, refere-se ao gênero, como um 

discurso a ser desenvolvido numa perspectiva de se construir um novo homem e 

uma nova mulher. Para isso, adotam estratégias que buscam privilegiar a

participação das mulheres no processo de organização do assentamento, desde a

fase do acampamento, como afirmam nos seus cadernos de formação em uma

cartilha dirigida ao setor de gênero que diz:
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Trata-se da gestação de uma nova cultura (...) trata-se de mudar o 
modelo de homem e de mulher e de romper com os mitos que dão 
suporte a este modelo. Por isso, não é uma luta só das mulheres. O 
engajamento dos homens é tão urgente e tão indispensável quanto 
o engajamento das mulheres. Não num gesto solidário, mas
assumindo um duplo desafio: a construção de uma nova
masculinidade, que permita aos homens viver as dimensões
humanas que são hoje abafadas e a construção de relações mais 
igualitárias na família e na sociedade. A mulher nova e o homem 
novo, não surgem por casualidade.A mulher nova e o homem novo 
vão nascendo na prática da reconstrução da sociedade (...)
Aprender a superar o individualismo, o egoísmo é também sinal da 
mulher nova e do homem novo (MST, 2003, p 30, 31).

Nessa perspectiva, o MST parece querer contribuir para a produção de 

subjetividades em seu interior, envolvendo as famílias assentadas, investindo sobre 

o que se quer de novo em relação a homens e mulheres militantes por uma nova 

sociedade e um novo jeito de participar.

Ao acompanhar um processo de organização de um assentamento rural,

o MST coloca em evidência, nas suas publicações, uma série de questões

relacionadas à participação, tendo em vistas o envolvimento das mulheres

assentadas em todas as etapas do processo, desde a mobilização para o

acampamento até a organização do assentamento.

Proposta que se constrói galgada no fortalecimento de uma política

fundamentada em processos de formação política e mobilização social, envolvendo 

as famílias. No que toca a participação das mulheres, a discussão de gênero tem 

permeado os encontros que deliberam sobre a política do MST, bem como tem 

realizado lançamentos de revistas e jornais sobre os aspectos que compõem a 

participação das mulheres.

Essas práticas educativas são elucidadas pela pesquisa realizada por

Irene Paiva (2003), em que o trata como um movimento dotado de singularidades. 
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Para a autora, o MST elabora e difunde uma crítica social através de sua criatividade 

revelada pelas suas formas de luta cuja estrutura organizativa está permeada de 

simbologias e especificidades que fazem do MST, um movimento diferente dos

demais. Chama atenção para as ocupações, as marchas, as mobilizações de massa 

que demarcam o potencial de articulação do MST, ao buscar reivindicações para 

aqueles e aquelas que não têm acesso aos direitos fundamentais.

No que se refere à participação das mulheres na organizações do MST, o 

movimento define em suas estratégias  mecanismos  que buscam envolver as

mulheres nas instâncias de decisão e atividades organizativas, no sentido de

atender à luta das mulheres por igualdade de gênero nos assentamentos. Para isso 

definiu como objetivos: combater todas as formas de discriminação social e buscar a 

participação igualitária da mulher, homem, jovem, idoso e criança, o que se

consolida com a criação do chamado setor de gênero do MST e a constituição de 

núcleos com a deliberação de uma representação igualitária de homens e mulheres 

em suas instâncias de decisão como os seus núcleos e coordenações (Morissawa,

2002).

No entanto, o que se coloca pelo MST  como valores, normas, disciplinas

e modos de pensar, podem bem não se difundir como o movimento espera, as 

contradições em torno desse processo são apresentadas por outros estudos

realizados nas áreas de assentamentos rurais.

Anita Brumer (2005), ao examinar como se constroem as relações entre 

mulheres e homens em assentamentos de reforma agrária no Sul do Brasil, dando 

ênfase à situação das mulheres jovens que vivem nesses espaços, observa uma 

agricultura predominantemente masculina, visto que as meninas jovens saem cedo 
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do assentamento para estudar, enquanto que os meninos continuam suas atividades 

na lavoura.

Em outra pesquisa, a mesma autora destaca que nas áreas de

assentamento, há uma segmentação do trabalho por sexo, ficando as mulheres 

quase exclusivamente com a responsabilidade das atividades domésticas e das

tarefas agropecuárias da horta e do cuidado com pequenos animais. Por outro lado, 

a gestão e a comercialização da produção fica, em sua maioria, sob a

responsabilidade do homem da casa, o que deve influenciar na maneira em que são 

pensados os aspectos que se referem à propriedade da terra. Brummer, mesma 

constata que, apesar do MST demonstrar clareza em relação aos seus objetivos no 

combate as desigualdades de gênero, a maioria dos assentamentos ainda

reproduzem as mesmas práticas que fundamentam as relações de gênero e de 

poder vigentes na agricultura familiar tradicional, onde o homem é considerado o 

chefe da família. 

Em outros estudos sobre a mulher no meio rural, que privilegiam uma 

abordagem no âmbito das relações de gênero e de poder, tem-se percebido

particularidades que demonstram haver uma diferenciação em relação ao acesso à 

herança da terra e que, em última instância, as mulheres são as últimas a serem 

beneficiadas com esse direito, o que acontece, na maioria das vezes, quando a terra 

não tem mais importância como meio de produção, ou quando a mulher cuida de 

seus pais, até que eles morram, sendo o homem considerado o principal

responsável pela posse da terra (PAULILO:2003).

Dentre as investigações e estudos realizados por Maria Inez Paulilo

(1976), vale destacar resultados de uma de suas pesquisas sobre o trabalho
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realizado pela mulher rural. Paulilo constata que as atividades assumidas pelas

mulheres podem ser consideradas como uma sobrecarga e não como uma

independência, pelo fato de não ser remunerado e ser realizado em conjunto com 

outros integrantes da família, e que na maioria das vezes esse trabalho não tem 

valor social, sendo considerado uma tradição. 

A autora, também analisa (1986), os trabalhos agrícolas em duas regiões 

do Brasil, Paraíba e Santa Catarina, e verifica que há uma diferença em relação ao 

que se chama de trabalho leve, atribuído a atividades realizadas por mulheres e 

crianças e trabalho pesado, enquanto uma atividade masculina, portanto realizada

por homens. Para a autora, não é a atividade em si que determina se a atividade é 

leve ou pesada, mas quem o executa, inclusive o que diferencia o seu valor. Se for 

realizada pela mulher tem um valor, se for realizada pelo homem tem outro valor, 

sendo esta última mais valorizada socialmente, o que comprova a reflexão dos

valores atribuídos ao gênero feminino e masculino no processo de organização 

social.

No assentamento rural, as relações de gênero são construídas tendo 

como referencia a luta pela terra. Nesse aspecto, toda a família passa a desenvolver 

um papel fundamental no período da ocupação. Na fase do acampamento, os

homens é que assumem o comando de sua organização e as mulheres ficam em 

casa guardando os filhos e organizando a bagagem para a mudança.

Quando liberada a terra para a família trabalhar é ao homem que é 

concedido o direito de ser o dono da terra e de ser ele o sujeito nato a participar da 

associação que define e articula os rumos do assentamento. Possivelmente o papel 

assumido pela mulher na reprodução social da família, responsabilidade por ela 
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assumida na sua condição de gênero, a impede de um maior envolvimento ou talvez

porque a mulher assentada já se sinta participando.

Buscaremos compreender como a participação das mulheres se constrói

no processo de organização do assentamento Arizona, a partir de uma análise

fundamentada na construção social do gênero e de seus emaranhados enquanto 

campo de significação social, no âmbito das relações de poder.

O conceito de gênero nasce e se desenvolve no seio do movimento 

feminista anglo-saxão e francês, que o tem utilizado para pensar as relações entre 

mulheres e homens, enquanto uma ferramenta de análise para se pensar as

relações de poder socialmente construídas. Remonta uma trajetória vinda das raízes 

iluministas e da Revolução Francesa do século XIX, na efervescência do movimento 

feminista revolucionário, cujas exigências por igualdade sexual e pelo sufrágio

universal efervesceram a luta das mulheres e marcaram grandes mobilizações

emancipatórias, buscando se constituir como um movimento social de caráter

internacional, com identidade autônoma, teórica, organizativa.

Constata-se, principalmente nas duas últimas décadas 80 e 90 do século 

XX, que o conceito de gênero tem sido utilizado como ferramenta para analisar os 

aspectos culturais, que marcam desigualdades sociais no âmbito das relações entre 

homens e mulheres, mulheres e mulheres, homens e homens, podendo ser utilizado 

independente do tempo, em que cultura ou de como ele se expressa. 

São saberes, baseados na definição das identidades feminina e

masculina, como elemento motor para a existência de papéis sociais distintos e 

hierárquicos e, como tal, podem contribuir na construção de desigualdades e
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assimetrias existentes entre mulheres e homens. Os estudos de gênero partem do 

pressuposto que esses papéis, hierarquias, simbologias, assimetrias e

desigualdades sociais não fazem parte de um destino biológico, mas são

socialmente construídos, têm, portanto influências da cultura e da organização social 

que se tenha como referencia. 

Na diversidade em que se constroe o conceito de gênero, Scott (1991) a 

esse se refere como o primeiro campo onde o poder é articulado, sendo constituído 

pelas representações simbólicas e contraditórias em relação ao masculino e ao 

feminino, inscritos nas representações sociais, contidas nos mitos, valores e

tradições, legitimados e historicamente reforçados pelas gerações. O gênero é um 

elemento constitutivo das relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas

entre os sexos, o gênero é um primeiro modo de dar significado às relações de 

poder (SCOTT:1991, p.14).

Na análise concebida por Scott, as relações de gênero são construídas 

mediante as relações de poder, regularizadas através de normas socialmente 

disponíveis e que dão sentido aos símbolos, transformando-os em consenso social, 

legitimados por instituições sociais, religiosas, políticas, jurídicas e educativas,

operantes no processo de regulamentação dessas normas, por sanções e tabus 

fundantes para a construção das relações sociais e que se firma através da relação

estabelecida entre mulheres e homens, no processo de interação social sendo que 

são articuladas  nas diversas esferas da vida social:  econômica,  política,  social e

cultural.

Para essa matiz do pensamento, faz-se necessário a interpretação dos 

fenômenos, seus aspectos simbólicos e normativos, considerar as instituições e toda 
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a sua conotação simbólica e valorativa da vida em sua organização social e a

construção das identidades subjetivas. Nesse sentido, o conceito de gênero surge 

como ferramenta de análise para pensar as relações de poder a partir de papéis 

hierarquicamente estabelecidos entre mulheres e homens como definidores na

organização da vida das homens na sociedade. 

Buscar compreender a construção das relações sociais significa pensar o

campo em que se constrói as relações de poder, tomado aqui, no sentido

foucaultiano, o poder exercido pela pessoa, a qual é dotada de significados de 

verdade (Foucault, 1979), instituindo-se como uma força desigual pelas relações 

hierárquicas entre homens e mulheres, homens e homens, mulheres e mulheres, a 

depender da classe, raça ou como se constroem pela cultura, o que, no caso do 

assentamento rural, tem a luta pela terra como contexto para se articular

(Lechat:1996).

No assentamento Arizona, na noite da ocupação, os homens seguiram na 

frente, só depois as mulheres se deslocaram para o local, ficaram cuidando dos 

filhos e da casa, batalhando e cozinhando o alimento para a família e para o marido 

que aguardava no acampamento o momento da liberação da terra, cujas atividades 

eram a preparação da barraca, limpando a área coletiva, participando das decisões 

sobre divisão das terras para o lote, negociando com o poder público juntamente 

com o MST, alguns homens ainda trabalhavam como assalariados, nesse caso, 

ausentavam-se da área de ocupação e as mulheres é quem guardavam as barracas.

No acampamento, as atividades foram divididas de acordo com o sexo, 

obedecendo aos papéis de gênero feminino e masculino historicamente vivenciados. 

Nessa perspectiva os homens encarregavam-se de limpar a área para plantio,
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enquanto as mulheres cozinhavam nas barracas e cuidavam dos filhos e filhas, 

seguindo tradicionalmente a responsabilidade assumida como mãe e dona de casa. 

À medida que foi sendo estruturada a área do lote para o plantio, as mulheres se 

incorporaram a produção, realizaram atividades de plantio e colheita, principalmente 

no período do inverno, seguindo de demais atividades assumidas através do

trabalho doméstico.

A realidade da mulher camponesa tem sido retratada pelos estudos como 

uma condição histórica e cultural e guarda particularidades que devem ser

consideradas, como pode ser confirmada por Lechat (1996).

A situação da mulher camponesa é muito específica pois guarda a 
particularidade de a mesma fazer parte de uma unidade familiar de 
reprodução e produção, constituindo-se como um processo único. 
Os membros que dela participam se organizam conforme o  sexo e 
idade, em função do ciclo anual das culturas, bem como do ciclo de 
desenvolvimento das famílias (LECHAT:1996. 96).

No que concerne à responsabilidade da família na organização do

assentamento, o MST constrói uma proposta de participação, tendo o gênero como 

perspectiva, estimulando o envolvimento de todos (mulheres, homens e jovens) nas 

atividades, nesse caso, a família passa a ter um papel fundamental.

A família assentada, enquanto rede de interação social no assentamento, 

se constitui um espaço de troca, de conflitos e tensões, vivenciadas pelas relações

estabelecidas no cotidiano, pelas diferentes atividades assumidas de acordo com o 

gênero, no que toca às responsabilidades assumidas pela mulher no contexto da 

produção e reprodução social da família, muitas vezes impedindo-a de participar da 

dinâmica mais ativa na vida do assentamento, nos espaços de decisão. A mulher 

assentada, ao buscar participar dos espaços, precisam também aprender a lidar 

com o tempo.
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 Quando se trata de pensar o lugar atribuído ao gênero, em que pesem as 

representações sociais sobre o feminino e o masculino, os  estudos realizados por 

Cyntia Sarti (1994) são bem ilustrativos. A autora estuda a família enquanto espaço 

de construção social e considera os aspectos que permeiam o campo subjetivo da 

vida das mulheres e homens como a concretização de vínculos afetivos em razão 

dos laços de parentesco e pela aliança atribuída ao casamento

Nessa perspectiva, a família se constitui enquanto um espaço de vivência 

dos laços afetivos, assim, as subjetividades interpõem-se na forma como as crianças

são socializadas, o que tem sido pautado numa educação diferenciada e sexista, 

que reforça relações hierárquicas e de poder dos homens em detrimento das

mulheres.

Foi possível verificar que, no âmbito familiar, enquanto unidade de

produção e de reprodução, o gênero inscreve-se nos processos de organização da 

família assentada, o que significa a realização de diferentes atividades, que podem 

variar de acordo com a idade e o sexo, segue uma ordem de hierarquia, quando se 

trata de pensar a construção do gênero feminino e masculino, pelos atributos

culturais e simbólicos em torno da figura da mãe e do pai, enquanto responsáveis 

pela reprodução social da família. No caso, tem sido a mulher a principal

responsável pelas atividades que garantem a reprodução social da família, através 

da incumbência direta na criação dos filhos e em relação às tarefas domésticas.

No assentamento Arizona, as mulheres não se ocupam apenas de

responsabilidades no ambiente familiar, pois uma diversidade de oportunidades lhes 

surgem como possibilidade de participação e de visibilidade da mulher como
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agricultora. Nesse caso, verifica-se uma participação em várias ações em torno da 

organização social e da ação coletiva que envolve o assentamento..

No contexto de organização dos assentamentos rurais no município de 

São Miguel do Gostoso, os processos de participação têm-se construído a partir do 

fórum de organizações, sindicato, associações e grupos. Nas reuniões realizadas, 

decisões são tomadas, envolvendo os assentamentos e comunidades rurais,

espaços em que se articulam as parcerias com organizações governamentais e não-

governamentais, através de apoio à realização de projetos sociais, econômicos e 

políticos, o que pode contribuir para outros olhares daquelas famílias para a vida e 

sonhos.

Nos estudos realizados por Leite (2004), a constituição do projeto de

assentamento rural possibilita uma nova realidade para as famílias assentadas, na 

medida em que surge a necessidade de se construir uma relação para “fora”. Com a 

criação do assentamento, uma nova dinâmica surge na vida das famílias

assentadas: a necessidade de se estabelecer um diálogo com o poder público

(municipal, estadual, federal). 

Daí a importância que têm os grupos organizados, através de suas

associações, na busca de se inserir na dinâmica política local. No contexto em que 

se insere o universo desta pesquisa, existem três associações, os grupos de

mulheres e jovens, o sindicato e o fórum de organizações por políticas públicas -

FOPP.

Em relação à ação coletiva dos assentamentos, no município de São 

Miguel do Gostoso, O FOPP tem-se constituído como unidade de articulação
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política, que congrega interesses dos mais diversos, como a aquisição de políticas 

públicas para o assentamento, bem como um espaço de articulação e de

mobilização das pessoas, organizações e grupos que ali participam.

É nesse espaço que se definem as comunidades ou assentamentos que 

serão beneficiados com as políticas de combate à pobreza, como a aquisição de 

cisternas de placas6, projetos produtivos, a exemplo do projeto de horta

agroecológica que beneficiam as mulheres do assentamento Arizona, bem como a 

implantação de créditos e aprovação de projetos sociais apoiados por ONG´s que 

atuam no município.

O sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais em nível de

Município e a associação de cada agrovila, são espaços de articulação de mulheres, 

homens e jovens em busca de melhoria para o assentamento. Na agrovila Arizona, a 

associação, enquanto unidade política de organização das famílias tem

desenvolvido um papel de congregar múltiplos interesses, visto ser um espaço de 

decisão coletiva do assentamento como a definição de políticas públicas que

beneficiem as famílias assentadas, bem como questões de interesse organizativo do 

assentamento.

Desse modo, a associação tem se evidenciado como espaço de

articulação de mulheres em torno da luta por direitos sociais e políticos no

assentamento, através da mobilização de grupos organizados e em processo de 

organização, garantindo condições para a realização de reuniões, encontros,

oficinas, cursos, entre outras. Vale ressaltar que o assentamento Arizona tem-se

6 As cisternas de placas, fazem parte do Programa 1 Milhão de Cisternas (P1MC) apoiado pelo 
governo federal sob coordenação da Articulaçao Nacional do Semi-Árido-ASA, que visa contribuir 
para o abastecimento das famílias que vivem no semi-árido com escassez de água.
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destacado pela participação das mulheres através de seus grupos específicos,

sendo que no assentamento Arizona integram diferentes histórias, fazendo de cada 

grupo, um universo social em construção. 

Como estratégias de organização social, os grupos de mulheres fazem 

parte de uma proposta construída pelos movimentos feministas, sobretudo, aqueles 

cuja inspiração fundamentavam a luta pela autonomia das mulheres frente ao poder 

patriarcal, enquanto um sistema de dominação, baseado na dominação de classe e 

raça e que tem fundamentação nos ideais de igualdade e liberdade.

Nesse postulado, a idéia de que o patriarcado se configurava enquanto 

um centro de dominação, que mantinham a mulher no espaço privado em detrimento 

da estrutura familiar. A partir do pensamento feminista, portanto, surgem as

iniciativas dos grupos de mulheres e suas atividades questionadoras da família e do 

patriarcado enquanto sistema de dominação masculina7.

No entanto, no assentamento Arizona, os grupos de mulheres surgem, 

tendo como referência outros sentidos. Têm se constituído enquanto uma alternativa 

de ação coletiva das mulheres com vistas à aquisição de projetos agrícolas e não 

agrícolas, destinados à melhoria de renda para as assentadas e suas famílias, o que 

tem sido considerada como uma complementação à renda familiar. À medida que o 

grupos se organiza, outras alternativas de participação lhes surgem. No

assentamento Arizona, as mulheres participam de atividades articuladas em torno do 

movimento feminista a Marcha Mundial das Mulheres. Para isso, participam de

encontros, oficinas, datas que unem as mulheres em dia de luta.

7 Maiores informações a respeito da história dos movimentos feministas e seus postulados teóricos 
organizativos, ver também: Alvarez (2002) e Ergas (1991), Machado (1992) 
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Vale salientar, de antemão, que não pretendemos aqui desenvolver uma 

análise comparativa entre os três grupos, uma tarefa que poderá ser realizada em 

um estudo posterior. Para os propósitos do presente trabalho, põe-se em destaque 

uma breve descrição sobre a situação de cada um e de como surgiram no contexto 

de organização do assentamento Arizona. Possibilita uma reflexão de que cada 

grupo guarda particularidades que devem ser consideradas.

O grupo “Juntas Venceremos”, da agrovila Paraíso, teve início no ano 

2002, envolvendo a participação de 21 mulheres entre 18 e 55 anos de idade, cujo 

objetivo seria iniciar uma atividade agrícola. Para isso, solicitaram através do FOPP 

a aquisição de um projeto de apoio à produção de hortas e galinha caipira. Nesse 

início, contaram com o estímulo do presidente da associação e logo se propuseram

a buscar apoio para realizar uma atividade produtiva agrícola e foram contempladas 

através do apoio financeiro da AACC – Associação de Apoio às Comunidades do 

Campo8, que já desenvolvia atividades envolvendo a organização das famílias

assentadas. A partir daí, em 2003, a AACC passou a assessorar o processo de 

organização do grupo, através de reuniões que tinha o propósito de promover

reflexões sobre auto-organização de mulheres e outras problemáticas. 

Pode se considerar nesse processo que o grupo de mulheres da agrovila 

Paraíso, exerce forte influência na organização da associação e da agrovila. O

referido grupo, também participa de articulações em nível de município, onde uma 

de suas integrantes faz parte da coordenação do FOPP e participam das ações

8 AACC - Associação de Apoio às Comunidades do Campo do Rio Grande do Norte é uma
organização não-governamental, criada em 1985 e tem como missão “Gerar processos de
aprendizagem e autonomia dos trabalhadores e trabalhadoras visando a uma sociedade sustentável." 
Desenvolve suas ações, especialmente na Região Oeste e na Região do Mato Grande-RN (maiores 
informações ver: www.aaccrn.org.br) através de parceria com a cooperação internacional e com 
instituições nacionais.
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realizadas pela Marcha Mundial das Mulheres. No período em que a pesquisa foi 

realizada, o grupo contava com a participação de 10 mulheres, organizadas através 

de duas atividades produtivas, a criação de galinha caipira e o cultivo de uma horta.

 O grupo “Maria”, da agrovila Arizona, também iniciou seu processo de 

organização em 2002, porém diferente do grupo “Juntas Venceremos”, não recebeu 

assessoria para a sua organização, seja enquanto construção política ou através de 

apoio financeiro, mesmo assim, doze mulheres assentadas com idade entre 25 e 55 

anos de idade, se reuniram com o propósito de iniciar um cultivo de horta, com fins 

de melhoria de suas rendas e de sua família. Nesse processo, assumiram

responsabilidades na qualidade de grupo: começaram a freqüentar as reuniões do 

FOPP, organizaram reuniões e passaram a se identificar como grupo de mulheres 

na agrovila para planejar e refletir a problemática das mulheres participantes do 

grupo.

Como referência para este início, sempre enfatizam uma reunião

realizada com uma assistente social do INCRA, sobre o PRONAF-Mulher, programa 

destinado pelo governo federal com a finalidade de oportunizar às mulheres, o 

acesso às linhas de credito para o desenvolvimento de projetos produtivos através 

dos grupos coletivos. Esse primeiro contato com as políticas públicas, pode ter

acrescido nesse grupo a busca pelos seus direitos na agrovila, quando

apresentaram uma reivindicação, na assembléia da associação, de utilizarem uma 

parte da área coletiva do assentamento, próximo da casa de farinha, para iniciarem 

a atividade produtiva. 

A dinâmica de organização das mulheres, para o inicio da construção do 

grupo, parece lhes dar um diferencial em relação aos demais, talvez porque algumas 
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participantes desse grupo, sobretudo as duas coordenadoras que estimularam as 

demais para o inicio do processo, ocupando espaço nas reuniões, uma delas,

participante ativa no processo de luta pela terra e que destaca um discurso, que 

pode se dizer militante, onde termos como: “luta, resistência, direito da mulher , 

organização e participação” se fazem presentes em suas falas, quando se referem 

ao grupo “Maria” e seu processo de organização. São essas particularidades que 

parecem diferenciar o grupo “Maria” dos demais, razão pela qual o terceiro capitulo

deste trabalho dedica maior atenção ao processo de reconstrução histórica do grupo 

e de como esse tem se articulado para realizar o desenvolvimento produtivo de uma 

horta agroecológica. 

Na agrovila Novo Horizonte, as mulheres se reuniram com o intuito de 

constituírem sua própria associação. Convém salientar a participação de vinte sócias 

envolvidas, dizendo-se motivadas por um contexto em que lhes era negada a 

participação na associação dos assentados, como tem sido denominada a outra 

associação que existe na agrovila, constituída a partir do momento em que o 

assentamento foi desmembrado nas três agrovilas. O objetivo inicial, para a

organização das mulheres da agrovila Novo Horizonte, foi o de adquirir um projeto 

para trabalhar com o artesanato. 

Criada a associação, buscaram alternativas econômicas, pois o projeto de 

artesanato não foi viabilizado. No entanto, a associação das mulheres, aceitou o 

desafio de participar de atividades agrícolas como um plantio de árvores frutíferas e 

culturas como o feijão, o milho e a criação de abelhas ou apicultura e que

denominam, como lhes foi orientado pela assessoria técnica da AACC de “projeto da 

agrofloresta”, como refere-se a presidente da associação das mulheres. 
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Também assumiram a responsabilidade com a construção de uma casa 

de farinha, que irá beneficiar as famílias da agrovila. Na proposta da casa de farinha, 

as mulheres são responsáveis pela coordenação do espaço, diferentemente das 

outras agrovilas que são os homens que geralmente o fazem. Com vistas à

organização, o grupo reúne-se uma vez ao mês, nos sábados à noite.

Ao situar o contexto de organização das mulheres do assentamento

Arizona é, também, propósito deste trabalho descrever sobre a estruturação física e 

organizativa do assentamento e da agrovila Arizona, no que for possível tentar

identificar a participação das mulheres nesse contexto, considerando, sobretudo, as 

particularidades em que se observa o processo de sua constituição, qual seja, a 

contribuição do MST, a participação das mulheres em sua história de organização, 

as práticas cotidianas, os discurso, a simbologia, a linguagem e a cultura que 

definem a vida em sociedade, cujos emaranhados de gênero permeiam os

processos sociais em curso.
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CAPITULO II

A CARACTERIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO ARIZONA E SUAS DIVERSAS
FORMAS DE ORGANIZAÇAO

Neste capítulo, uma breve descrição sobre o assentamento Arizona

quanto a algumas características que são peculiares a sua organização, seus

aspectos físicos e estruturais e a organização das famílias assentadas. O

assentamento, enquanto espaço de organização e moradia, tem particularidades

que devem ser consideradas em todo o seu processo de construção, o que o faz, 

um lugar diferente dos demais, quais sejam: a luta pela terra, a organização das 

famílias, a relação destas estabelecidas com organizações governamentais e não-

governamentais em busca de melhoria viver e trabalhar. 

Quando é concedida a posse da terra, uma nova realidade se apresenta 

para as famílias: a necessidade de se relacionar com o poder púb lico. Para isso, as 

associações que se constroem no processo de organização do assentamento

passam a ter um papel fundamental, pois é através delas que se regularizam as 

políticas de apoio à agricultura familiar9.

Enquanto um dos articuladores do processo, o MST10 desempenha um 

papel fundamental na articulação e mobilização social, bem como em relação aos 

aspectos educativos em que se propõem a acompanhar. Para isso, desenvolvem 

uma ação estratégica de organização através da formação política e de uma ação 

militante destinada à reflexão sobre a ação coletiva na luta pela terra. Nessa

perspectiva,  propõe a organização de núcleos e grupos, bem como realiza no 

9 Para mais informações sobre a política de assentamentos ver: Sergio Leite (2004)
10 Não é nossa pretensão com este trabalho, uma analise sobre a prática política do MST. Para este 
objetivo, os estudos de Irene Paiva  (2003) são bem ilustrativos. 



44

acampamento momentos de reflexão necessários à disciplina, à solidariedade e à 

ajuda mútua, fatores que contribuem para a construção das relações sociais, no 

momento posterior, que é a fase do assentamento, quando outras expectativas são 

criadas, em face da busca por políticas que venham contribuir para a permanência 

da família no lugar. 

A seguir, uma breve passagem pela caracterização física e organizacional 

do assentamento, de modo a situar a área estudada, bem como o papel do MST no 

processo de sua constituição e organização. 

3.1. Caracterização do município de São Miguel do Gostoso e do

assentamento Arizona

O jovem município de São Miguel do Gostoso, emancipado no dia 16 de 

julho de 1993 e até então pertencente ao município de Touros, está localizado na 

mesorregião leste potiguar e microrregião do litoral Nordeste, conforme a divisão 

territorial do Brasil.

De acordo com dados obtidos no censo demográfico do IBGE-2000, a 

população é de 7.546 habitantes e é predominantemente rural (61,52%) . O clima é 

do tipo semi-árido, com período chuvoso entre os meses de março a julho. Uma das 

características principais do município são as praias, envolvidas pelas lendas e

histórias contadas pelo povo do lugar. 

Uma das suas principais atividades é a agricultura, com as culturas do 

abacaxi, coco, umbu, castanha de caju, hortas caseiras, mandioca, milho, manga, 

pinha, entre outras; a pesca também tem sido considerada como uma produção 

importante no município.
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Em virtude de suas belas praias, o turismo tem sido destacado como um 

dos aspectos que compõem a atividade econômica do município, além do

artesanato,com a confecção de labirintos, rede de pesca, crochê, trabalho em palha 

e cipó. Em sua raiz cultural, destaca-se o folclore, o ”bumba meu boi”, o pastoril e o 

coco de roda.

A uma distância de 14 km da cidade de São Miguel do Gostoso, situa-se

o assentamento Arizona, numa área geográfica de 5.914,363 ha, segundo dados 

obtidos no PDA-INCRA (maio de 2000).

Figura 01 – Mulher e homem  se deslocam na  carroça no interior da agrovila Arizona. 
Acervo: Marialda – abril de 2005
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O acesso ao assentamento é bastante precário, por uma estrada de

barro, com várias ondulações em seu percurso, a qual se transforma em verdadeiros 

reservatórios de água, no período de chuva. Com a acumulação de água nos

buracos, há sempre possibilidade de se encontrar um atoleiro, situação que pode 

ainda ser agravada, no período da noite; o que demonstra a deficiência no trato com 

as políticas públicas, quanto à construção de estradas e rodagens 11.

Figura 02 – Um jovem e um menino chegam à agrovila Arizona com uma carga de lenha. Acervo: 
Marialda – abril de 2005

11 No âmbito das políticas publicas o assentamento enfrenta outras dificuldades estruturais como
saneamento básico, iluminação publica, saúde etc, cuja descrição não foge à problemática que 
envolve o campo das políticas públicas no contexto da organização dos assentamentos rurais no Rio 
Grande do Norte e que precisam de um estudo mais detalhado. 
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O assentamento Arizona é um lugar com pouca movimentação de carros, 

porém, as motos existentes são de grande valia no período de inverno o que pode 

facilitar a locomoção nos desvios existentes. Alguns desses são construídos durante 

a travessia de pessoas que circulam na área, entre os assentamentos ou

comunidades e até a cidade de São Miguel do Gostoso. Também circulam bicicletas 

e carroças, estas em sua maioria puxadas por um boi ou cavalo. É usual, no 

Assentamento, a utilização da carroça como um meio de transporte, entre as

agrovilas, o que tem sido bem utilizado para apoiar na organização da produção 

agrícola e o carregamento da lenha para a casa ou mesmo para locomoção de 

seus/suas  moradores/as.

    No verão, o mato seco, típico do Nordeste, marca o dia quente de sol. O 

assentamento, contudo, guarda a particularidade de ser bem arborizado,

possibilitando aos seus moradores abrigo e sombra na frente das casas. No inverno, 

uma vasta paisagem verde compõe a região. São macambiras, jupirangas, juremas, 

urtigas, entre outras culturas nativas. Merecem destaque os plantios de mandioca, 

que ocupam grande parte da lavoura produzida pelas famílias rurais e que, na 

estrada, se intercala com a vegetação nativa. 

Quanto à estrutura física e social do assentamento, as três Agrovilas têm 

poço artesiano, que é de uso coletivo, e distribui água para as casas. Foi construída, 

em cada agrovila, uma escola, as quais têm sido mantidas por uma rede de

professores e de funcionários do município de São Miguel do Gostoso. Também há 

uma casa de farinha em cada agrovila, sendo que em Novo Horizonte a mesma 

encontra-se, no momento da pesquisa, em fase final de construção, como foi

observado in loco.
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Após dois anos no acampamento, foram iniciadas as construções  das 

casas, cuja estrutura segue o mesmo padrão: uma sala, dois quartos e uma cozinha, 

com acesso ao banheiro. Há, no entanto, algumas casas que o banheiro ruiu e as 

famílias improvisaram um tipo com palhas de coqueiros e tábuas disponíveis, ao 

fundo do quintal. Próximo à cozinha, costumam construir pequenas palhoças que 

servem de abrigo para o fogão à lenha ou para a lavagem de louça e roupa, como 

parte da organização do espaço doméstico. 

O quintal, espaço da casa aberto, geralmente protegido com uma cerca,

costuma ser utilizado para o plantio de frutíferas, plantas medicinais, ornamentais, 

entre outras. Observa-se nesse espaço à criação de pequenos animais, como

galinhas e patos, Podendo ainda, encontrar aí animais de porte maior, como o boi e 

a vaca. A produção do quintal tem sido comumente utilizada com fins a segurança 

alimentar da família os excedentes são comercializados. Outro aspecto fundamental 

a ser considerado é o tema da soberania alimentar, enquanto uma possibilidade de 

se pensar o acesso ao alimento como uma ação que vai além do combate a fome12.

Outra questão que nos chamou atenção no assentamento foram as

alternativas de lazer e sociabilidade das famílias. A visita entre estas tem sido uma 

pratica habitual, especialmente pelas mulheres, como uma das possibilidades de 

saírem de suas rotinas diárias, visto que outras formas de sociabilidade são

utilizadas, em sua maioria, por homens e jovens, como por exemplo, o campo de 

futebol e os bares.

12 O tema soberania alimentar tem ganhado força nos contextos dos movimentos sociais e
organizações da sociedade civil, especialmente, impulsionado pela via – campesina, enquanto uma 
rede internacional de movimentos sociais que tem articulado a discussão. Esse debate vem sendo 
realizado concomitante a reflexão em torno do tema da segurança alimentar, sendo esta, definida 
como o acesso contínuo da população aos alimentos em quantidade suficientes para uma vida ativa e 
saudável. (fonte: FAO, 1983, in’Clio Presvelou, 1996). 
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Um time de futebol feminino, todavia, compõe o universo populacional da 

agrovila Arizona, por isso é possível encontrar homens e mulheres jovens realizando 

essa atividade no final da tarde, especialmente aos sábados e domingos.

Parte das integrantes do time de futebol feminino se organiza através de 

uma experiência intitulada “batuk feminista”. Para isso, articulam uma atividade de 

percussão através do uso de latas, reaproveitam copos descartáveis e confeccioam 

adereços que despertam a atenção. Agregam a essa atividade, reflexões temáticas 

relacionadas com as ações da Marcha Mundial das Mulheres, especialmente em 

relação às discussões sobre a utilização do corpo da mulher como víeis de

propaganda na mídia, o que vale indagar, é. em que medida essa ação tem

contribuído ou contribui para alterar o nível de consciência crítica das mulheres 

jovens do assentamento Arizona. Uma reflexão que merece um estudo mais

aprofundado.

O forró, também aparece nesse contexto. Festa típica nordestina que 

acontece principalmente no mês de junho em comemoração ao dia de São João e 

de São Pedro. A comida de milho: canjica, pamonha, bolo, o próprio milho assado 

ou cozido, e o leilão, realizado geralmente com a utilização de prendas doadas pela 

comunidade (galinha caipira já assada, bolos, entre outros tipos de brinde),

compõem o arsenal da festa. Nesses momentos, é possível verificar a presença de 

famílias participando e arrematando galinhas, o que precede o início do forró. 

Em uma das visitas ao assentamento, durante a realização do leilão,

acompanhei a participação de uma família na festa. No dia, compunham a mesa 

dois casais. Um deles com duas filhas adolescentes e duas crianças, o outro o 

homem e a mulher grávida e ainda outra mulher com duas crianças. Na mesa uma 
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grande movimentação de pessoas que circulavam na festa e que chegavam a 

cumprimentar o casal. Entre essas, jovens que buscavam a companhia das

adolescentes que estavam à mesa. O forró seguiu até as três horas da manhã. 

Quanto aos aspectos de religiosidade do assentamento Arizona, uma vez 

ao mês o padre da paróquia local vai ao assentamento realizar o que chamam de 

missão, um ritual que envolve a confissão, a comunhão e a realização da missa 

campal que possibilita a participação de grande parte das famílias, principalmente 

mulheres e jovens. No espaço religioso, há um grupo de jovens formado por

meninos e meninas com faixa etária entre 12 e 25 anos. O grupo participa da

organização da missa e da festa do padroeiro local, que se realiza em meados de 

abril, com uma programação de leilão e forró.

Uma pequena parte da população freqüenta a assembléia de Deus. Há 

ocasião em que o pastor desloca-se da sede do município até o assentamento e 

realiza um culto na agrovila Arizona. Maria S., assentada, realiza uma oração diária 

como contribuição ao aspecto de religiosidade da agrovila.

No que se refere à estrutura educacional, o assentamento conta com uma 

escola em cada agrovila, que funciona nos três turnos. As escolas seguem o mesmo 

padrão, no que consiste a sua estrutura física: duas salas de aula, uma cozinha, dois 

banheiros, uma sala de secretaria, para o apoio às atividades da diretoria, dos

professores e professoras. Também dispõem de uma área aberta que tem sido 

utilizada para o lazer das crianças, possibilitando também sua ampliação, num

momento posterior. Como estrutura de ensino, funciona uma creche e turmas de 

primeira à quarta série do ensino fundamental, no horário matutino e vespertino. À 
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noite, há o programa de educação de jovens e adultos, com o apoio da rede

municipal.

Jovens e adolescentes que moram nos assentamentos e comunidades

rurais do município e que estudam no ensino fundamental, a partir da quinta série, 

deslocam-se nos horários da manhã, tarde e noite. Um ônibus da prefeitura

municipal passa pelas três agrovilas e por outras comunidades existentes no

percurso até a sede do município. O ônibus também tem sido uma alternativa para 

pessoas que vão à cidade, a fim de resolver problemas ou atender a necessidades 

do cotidiano do assentamento; mas, para isso, é necessária uma conversa com o 

motorista do ônibus, que analisa a possibilidade de concessão da carona, visto que 

já há uma superlotação de estudantes. Mesmo sem outros passageiros, uma parte 

dos estudantes viaja todo o percurso em pé e as estradas esburacadas não

contribuem para que esta seja uma viagem confortáve l. Nas segundas-feiras, um 

carro transporta os assentados e assentadas para a feira municipal. Nesse dia, não 

é comum a utilização do ônibus para o transporte de pessoas, senão aquelas que 

vão à escola.

Duas vezes ao mês, uma equipe de profissionais da secretaria municipal 

de saúde, realiza visitas ao assentamento Arizona, em apoio ao programa saúde da 

família, do governo federal. A equipe é formada por uma médica, uma enfermeira, 

uma auxiliar e um agente de saúde que mora no assentamento. A médica realiza o

atendimento e a enfermeira é responsável pelo exame de prevenção nas mulheres. 

A auxiliar se responsabiliza pela distribuição de fichas e apóia o atendimento da 

medica e da enfermeira. O agente de saúde também acompanha a equipe e
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contribui com as atividades. Esse mora no próprio assentamento e diariamente visita 

as famílias assentadas. 

O agente de saúde realiza um trabalho de orientação sobre o tratamento 

do lixo e de prevenção contra as doenças epidemiológicas: controle da dengue, 

pesagem das crianças, verificação da pressão das pessoas idosas, realização do 

censo anual sobre a situação de saúde em que se encontram as famílias,

levantamento mensal de quantas pessoas moram em cada casa. Enviam a

secretaria de saúde do município, um relatório com os dados obtidos. Há também, 

na Agrovila Arizona, um carro (de um assentado), mantido pela secretaria municipal, 

disponível para os casos de emergência, como um parto ou um acidente.

No assentamento há assistência técnica de organizações governamentais 

e não governamentais, que contribuem com o desenvolvimento de projetos de apoio 

à organização, como o programa de ATES - Assistência Técnica Social e Ambiental, 

com recursos do INCRA - Instituto Nacional Colonização e Reforma Agrária, em 

parceria com o IDE – Instituto de Desenvolvimento Econômico13

Durante visita ao assentamento, tive um encontro com a atual secretária 

da associação da agrovila Arizona 14. Na ocasião, ela precisava enviar ao INCRA 

uma ata das atividades desenvolvidas pelo IDE. Segundo suas informações, a

assistente social visita o assentamento com mais freqüência, por ocasião da

assembléia da associação, quando discutem sobre a necessidade de projetos e 

programas para o assentamento como o PRONAF - Programa Nacional de apoio à 

13 IDE é uma organização não governamental  que, no momento da pesquisa, estava responsável 
pela assessoria.
14 28 anos, casada, dois filhos, cuja responsabilidade tem sido a de mobilizar as Assembléias, manter 
bem guardados e conservados os Livros de Atas da Associação, considerados por ela, registros de 
grande valor para o Assentamento, pois guardam sua história. Durante as Assembléias anota toda a 
discussão, registrando na Ata as decisões tomadas.
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Agricultura Familiar. O assentamento Arizona também conta com o apoio da AACC –

Associação de Apoio as Comunidades do Campo, através de uma assessoria aos 

grupos que desenvolvem projetos agroecológicos.

A estrutura física organizacional faz parte do processo de constituição do 

assentamento, que tem a especificidade de ser dividido em três agrovilas; uma delas 

é a agrovila Arizona sobre a qual discorreremos a seguir, numa tentativa de

perceber como as mulheres participam das atividades de socialização do

assentamento, consideradas suas diversas formas de organização.

3.2. Agrovila Arizona: O reconhecimento do lugar

Figura 03 – Vista do acesso a  uma das ruas da agrovila Arizona
Acervo:  Marialda Moura em abril de 2005
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A agrovila Arizona é enriquecida por árvores de grandes copas, cuja 

sombra abriga uma boa conversa e trazem beleza ao lugar. O cultivo das árvores 

realizado no inicio do assentamento foi desenvolvido ao longo de dez anos de sua 

existência, com uma variedade notável de plantas nas ruas e quintais.

Provavelmente as famílias foram estimuladas a organizar o espaço de moradia, 

também como parte do processo de sua organização. 

De acordo com a proposta política do MST, o embelezamento do lugar se 

constitui um valor. Assim se expressam em sua cartilha: Nossa casa, nosso

assentamento ou acampamento tem que ser bonito e agradável. Precisamos viver 

em harmonia com a natureza. As pessoas têm que achar bonito e se sentir bem 

(MST, 2002, 17).

O MST acrescenta a noção de embelezamento a toda à simbologia em 

torno da bandeira do MST, como um dos símbolos de luta e divulga outros valores 

como a conservação ambiental e o cuidado com a terra, que acolhe a semente que, 

viva, produz vida. Propõe como alternativas para embelezar o assentamento, um

nome que fale da história de luta das famílias, a organização da moradia por

agrovila, a construção de praças, o plantio de flores, árvores frutíferas e de sombras 

junto às casas do assentamento, a produção de hortas e ervas medicinais e toda a 

estrutura necessária para o fazer um lugar belo. Para os valores do MST, a estrutura 

física do assentamento, posto de saúde, escola, locais para o lazer e a assistência 

técnica também fazem parte do embelezamento do assentamento (MST, 2002, p. 17 

e 18) 

Nos dez anos do assentamento Arizona, é possível se visualizar os frutos 

desse investimento, como pode ser observada em relação à quantidade de árvores 
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que compõe o cenário da agrovila Arizona, a escola, a casa de farinha e a área em 

que as famílias utilizam para cultivar o seu alimento. No contexto geral do

assentamento Arizona, é perceptível a sua ampliação, resultado de novas

conjugalidades.

 Como parte da ampliação de algumas casas do assentamento, foi

construído um quarto que chamam de puxada, usualmente aproveitado como um 

quarto para os filhos adolescentes, especialmente, quando há moças na casa, no 

intuito de garantir certa privacidade a esses/as moradores/as. Quando não se

constrói esse espaço, é comum a utilização da sala como dormitório para os

rapazes. A puxada também pode servir como funcionamento de uma pequena 

mercearia, ou um bar, um apoio para a venda do gás e que tem sido utilizada no 

assentamento como uma alternativa para a melhoria de renda para a família.

O número atual de moradores do assentamento é superior ao do início, o 

que pode ser considerado como fruto de novos enlaces entre filhos e filhas dos 

assentados, após esses dez anos, o que tem sido algo recorrente no assentamento 

Arizona.

Aliás, o que chama atenção na agrovila Arizona é que o casamento chega 

cedo na vida dos/as jovens. Observa-se uma realidade em que as meninas “fogem” 

de casa para viver com o namorado. Essas jovens, com idade entre catorze e 

dezesseis anos, às vezes já saem de casa grávidas de rapazes que têm, em média, 

vinte e dois anos de idade. Fugir de casa é um termo comumente utilizado na região 
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para caracterizar as jovens que saem de casa para viver com o namorado e que não 

seguem os padrões tradicionais de realização do casamento (religioso e civil)15.

Nesse aspecto, a construção de casas de barro ou taipa tem sido uma

alternativa encontrada para acolher esse novo ciclo populacional como

conseqüência de sua ampliação, podendo se destacar maior ocorrência na agrovila 

Arizona, que dispõe de uma pequena vila de casas de barro, ocupando seu cenário. 

Esse espaço tem sido denominado favela. No entanto, as mulheres que têm filhos 

morando no local demonstram um sentimento de incômodo sobre essa terminologia 

utilizada que, por ser pejorativa, não corresponde ao que, para elas, faz parte da 

ampliação do assentamento e é onde moram os seus filhos e filhas, como pode ser 

verificado a seguir. 

15 A situação da juventude que vive nos assentamentos merece um estudo mais aprofundado, o  que 
indica a necessidade de uma pesquisa, a ser realizada posteriormente.
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Figura 04– Uma vila chamada “Favela”ou “Rua Nova” na agrovila Arizona. Acervo:  Marialda Moura 
em abril de 2005

Maria R, assentada desde a fase do acampamento, diz que não gosta do 

termo e expressa seus sentimentos: Tem gente que chama favela, mas eu não 

acho, lá é onde mora meu filho, onde eu saio pra passear, pra ver meus netos

(assentada, 71 anos). O que é complementado por Maria L, quando diz: rua nova é 

o melhor nome, é onde moram os filhos dos assentados, mas o povo chama de 

Favela, comparando com as favelas de Natal que junta toda qualidade de gente.

(assentada, 55 anos).

As duas falas permitem-nos observar: primeiro, o cuidado das mães em 

relação aos estigmas em torno da favela, como lugar que guarda a violência e não 

como um lugar de moradia, o que poderia condenar as pessoas que ali vivem; 
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depois, como na fala de Maria R, a visita na casa de um filho apresenta-se como um 

lazer diante das poucas alternativas de lazer ali existentes.

Quanto ao aspecto educacional, funciona a escola Margarida Alves, a 

primeira a ser construída e que pode ser considerada uma homenagem à agricultora 

assassinada, quando em mobilização na luta pela terra. No período do

acampamento a escola, funcionava no galpão e chamavam no Assentamento de 

“Escola do MST”, visto os seus professores, eram pessoas assentadas

disponibilizadas, no período do acampamento e a proposta pedagógica era

direcionada, para esse fim. 

Figura 05 – Escola Margarida Alves. Acervo Marialda - abril de 2005

A escola, que atualmente faz parte da rede municipal de ensino, funciona 

em quatro turnos. Pela manhã, uma creche e a primeira série. No horário vespertino, 
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a terceira e quarta séries. No período da tarde, o pré-escolar e a quarta série. À 

noite, funciona o EJA – Educação de Jovens e Adultos e o programa Lendo e 

Aprendendo. Os/as professores/as e a diretora da Escola foram disponibilizados 

pela prefeitura municipal. Fazem parte da equipe uma diretora, que também é 

professora, duas assistentes de serviços gerais, sendo uma assentada e cinco 

professores/as.

Figura 06 – Galpão da associação, local de reuniões e festas . Acervo Marialda - abril de 2005.

Ao lado direito da escola, encontra-se disponibilizada uma caixa para 

abastecimento da água. Uma das mulheres do grupo “Maria” tem-se

responsabilizado, junto com o marido, por ligar e desligar a torneira. Para isso, todos 

os dias, às quatro horas e às dezesseis horas, realizam essa tarefa. Na sua
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ausência, outra mulher do grupo assume a responsabilidade. Ao lado da caixa de 

água, há um galpão que serve para a realização das reuniões da associação ou dos 

grupos específicos (mulheres e jovens). 

Nesse espaço, também são realizados cursos de capacitação, através 

das entidades de assessoria, como também as festas ou o tradicional forró no mês 

de junho. Adiante, funciona a casa de farinha, e mais adiante, é possível conhecer o 

projeto da horta agroecológica. 

Em visitas realizadas, foi-me possível observar o interesse do homem e 

da mulher  pela produção no quintal, ostentada pela forma como apresentam a 

produção de frutíferas e a criação de animais. Viver no assentamento significa, para 

essas famílias, a oportunidade de ter uma terra para trabalhar e o mínimo de 

sustento para a sua família.

3.3. A luta pela terra: uma história contada pelas mulheres

No processo histórico do assentamento, outros atores sociais como o 

SAR – Serviço de Assessoria Rural, ligado à igreja católica e o STR – Sindicato de 

Trabalhadores Rurais de Touros, também colaboraram com o processo de

organização das famílias, visto que foram dois momentos em que se construiu sua 

trajetória, durante a primeira ocupação, dez anos, antes da participação do MST, 

como lembra um das assentadas em conversa realizada. 

Buscamos situar uma reflexão em torno da participação das mulheres na 

luta pela terra, considerando a trajetória histórica em que se organizou esse

processo, sobretudo como foi vivenciada a experiência de ocupação, momento 

singular de sua constituição. 

A luta pela terra no assentamento Arizona, diferencia-o de outros na 

Região em que está situado, visto que segue uma trajetória com dois momentos 

distintos. O primeiro é marcado por momentos de violência em que as famílias
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precisaram enfrentar os donos da fazenda, inclusive quanto ao sentimento de

ameaça que vivenciaram as primeiras famílias ao morarem na área, a então fazenda 

Arizona, como podemos verificar no depoimento a seguir. 

Maria L, assentada, titular da terra, foi secretária da associação e

relembra os momentos que marcaram o início de um processo de conquista pela 

terra, envolvendo os agricultores e agricultoras. Segundo ela:

Em 1988 começou o primeiro conflito, foi com os trabalhadores de Serra 
Verde. Iniciou o conflito na terra onde hoje é a agrovila Novo Horizonte, que 
foi desmatada, plantaram cajueiro e outras cultura. Foi iniciado um conflito 
de terra, mas não ganharam, a fazenda Arizona veio e mandou passar o 
trator. Arrancou tudo que foi plantado. Depois ocupamos outra área, do lado 
esquerdo, nessa terra eram 15 famílias (...), daí foi um conflito muito grande, 
mas dessa vez nos ganhamos, era pouca terra, mas nós ganhamos (...) 
permanecemos na terra até serem feitas às barracas.  Quando a terra foi 
desapropriada, nós viemos e fizemos o cadastro, mas já fazia sete anos de 
trabalho na área, já tinha sítio de cajueiro nessa terra. (...) Plantamos muito 
feijão e cajueiro na fazenda. Houve ameaça dos donos de passar o trator, 
mas nos reunimos pra dizer pode passar o trator, se não passar por cima de 
nós, pode passar. Eles viram a coragem da gente. Ainda deram duas 
viagens, quebrando o milho e um campo de algodão. Depois disso o
sindicato tomou as providências e eles foram embora. Essa foi a última vez 
que eles vieram pra cá. Quem primeiro se envolveu foi o sindicato, depois o
MST (Maria L, assentada, 55 anos)

De acordo com estudos já realizados (Garcia:2005), na década de 90, os 

movimentos sociais da região do Mato Grande foram marcados pela mudança da 

correlação de forças do movimento sindical rural, oportunizando a entrada de novas 

organizações e movimentos sociais na Região, sobretudo, MST que iniciou uma 

atuação, realizando mobilizações em prol da luta pela terra envolvendo famílias

assalariadas, agricultores/as sem terra, incluindo, em média, duzentas famílias na 

ocupação da fazenda Arizona.

O MST tem sido considerado como um dos principais interlocutores da 

luta pela terra, com merecido destaque pelas iniciativas e particularidades que o 

fazem ser um movimento social diferente dos demais (Paiva:2003).

O que reforça a fala de Maria L e de Maria A quando fazem referência ao 

MST:

O MST foi uma grande força. Os militantes se aproximaram e saíram 
convidando as pessoas, a maioria de Cana Brava que formou as cento e 
oitenta famílias. O MST deu aquela força e então o pessoal entendeu, que 
as pessoas só não resistiam. Não iam resolver nada. A gente se reuniu todo 
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mundo num grito só da terra e que eu tenho lembrado muito...que era 
ocupar, resistir e produzir. As três agrovilas e ficaram aqui todo mundo nas 
barracas (Maria Soares, assentada, 55 anos). 

O MST passou bem cedinho nas casas do povo dizendo que o pessoal 
viesse pra cá. Avisou que haviam arrumado um carro que mais tarde
passaria e que era para o povo se arrumar (...) O MST é um movimento 
unido, se organizam pra adquirir as terras para o povo trabalhar (Maria A, 
assentada, 46 anos).

O MST tem sido reconhecido pelo papel fundamental no processo de

ocupação da fazenda Arizona, quando realizou reuniões, mobilizou as famílias e 

providenciou o carro para o deslocamento da comunidade até o local do

acampamento, iniciado no dia 26 de agosto de 1996. A ocupação foi realizada no 

período da noite e faz parte da lembrança de Maria C, assentada e titular da terra, 

participante do conselho fiscal por duas gestões consecutivas e mora no

assentamento desde os primeiros dias da ocupação, onde vivenciou as dificuldades 

enfrentadas na fase do acampamento.

Tudo aconteceu numa noite de chuva, foi quando o caminhão do MST 
passou para pegar as famílias para ocupar a fazenda Arizona, noite
atribulada, aquela, pois a chuva molhou tudo que era rede, lençol e as 
roupas. Só no outro dia é que fizemos uma barraca direito (Maria C, 
assentada, 55 anos).

A assentada também revelou que na noite da ocupação, os homens foram 

na frente, apenas algumas mulheres, inclusive ela, acompanhou todo o processo. A 

maioria das mulheres ficou em casa com os filhos e filhas e só alguns dias, depois 

de construídas as barracas, mudaram para o local.

No período do acampamento, algumas famílias continuaram trabalhando 

como assalariadas nas fazendas e municípios vizinhos, alternativas encontradas 

para continuarem vivendo no acampamento a espera de políticas estruturais, como: 

a construção das casas, energia, água, escola e aquisição de recursos para a

realização dos primeiros plantios, como enfatiza a continuação da fala de Maria C: 

Primeiro veio o projeto pra comprar um milheiro de telha, o que ajudou a 
melhorar as barracas, depois veio o projeto (crédito habitação) pra fazer as 
casas e as coisas foram melhorando, depois veio à partilha dos cajueiros, 
que tem uns quatro hectares de terra, veio também o credito do PRONAF-A
(Maria C, assentada, 55 anos)

O acesso ao crédito agrega grande importância no contexto de

organização do assentamento, visto que através dessa política pública, as famílias 
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podem desenvolver suas atividades produtivas no lote como o plantio de sequeiro, o 

chamado roçado durante o inverno e o plantio de macaxeira, que chamam de roça e 

que tem contribuído significativamente com a renda das famílias.

Mudar da condição de empregada, para a condição de assentada

significa para essas mulheres uma conquista, um avanço na vida, quando em

comparação ao que viviam pela dependência de um trabalho assalariado, o que 

pode justificar o desabafo de Maria R, quando diz: Antes, na época da fazenda, a 

gente era só trabalhadora, hoje a gente é dona (Maria R, assentada, 71anos ).

Nesse caso, Maria ª complementa esse raciocínio quando pronuncia sua satisfação 

em relação à terra adquirida no assentamento . Antes a gente não tinha terra, agora

temos um lote pra trabalhar (Maria A, assentada, 46 anos).

A mudança surge como algo significativo na vida das mulheres e homens 

do assentamento. A passagem que marca esse processo, a condição de empregada 

para a condição de dona da terra esta na oportunidade vivenciada na participação 

do processo de busca por uma terra para plantar e produzir bens para si e sua 

família, algo que aparece na vida das mulheres como uma mudança significativa em 

suas vidas, o que pode ser reforçado com o depoimento de Maria S, assentada que 

mora no assentamento desde a fase do acampamento, que integra o grupo de 

mulheres “Maria”, assumindo a responsabilidade com a coordenação do grupo. Ela 

reflete sobre a diferença entre o momento anterior e o momento posterior a sua vida 

no assentamento. Senão, vejamos:

É muito diferente por que lá eu tinha minha casinha, pequena de taipa. Num 
tinha terra pra gente trabalhar uma roca. O que plantava era no quintal, 
plantava uma cebola, um feijãozinho, hoje nos tem terra pra trabalhar e tem 
uma grande diferença. (...) Lá eu não tinha uma cisterna dessa que botasse 
minha água doce, tinha de carregar na cabeça pra beber, depois foi aí que 
inventaram a água encanada nas casas, toda vida eu carreguei da casa dos 
vizinhos, carregava na cabeça pra lavar roupa. Hoje eu gosto muito daqui, 
na chegada achei meio ruim por que não tinha água. Hoje temos água pra 
beber, pra dar pros animais pros nossos filhos  eu achava ruim. Sofremos 
um bocadinho. Hoje eu me sinto muito feliz. Tem nossa terra pra trabalhar,
temos o lote, uma horta (Maria S, assentada, 43 anos)

A fase do acampamento marcou a vida das mulheres que viveram o seu 

cotidiano, enfrentando dificuldades estruturais como a falta de água, energia e a 

comida, mesmo aquelas que não viviam no acampamento, mas que o freqüentavam 



64

nos finais de semana e nos dias das reuniões. Essas mulheres se ajudavam,

partilhavam a mesma comida, a mesma barraca, dividia o pouco que tinham. 

Indo na mesma direção em que reflete Maria X, ao trazer em suas

recordações os momentos de enfrentamento de dificuldades, como a escassez de 

água, considerada como uma das principais dificuldades vivenciadas, como ela 

mesma se refere anteriormente, visto que a água existente, era fornecida através de 

um carro pipa, disponibilizado pela prefeitura municipal e as mulheres precisavam 

economizar o pouco a que tinham acesso, como diz a assentada: a gente utilizava 

um balde de água para o banho de três crianças, com a falta de água, o sofrimento 

era grande, isso era o pior no assentamento (Maria X, assentada, 53 anos).

É possível afirmar que havia, no período do acampamento, um espírito de 

solidariedade existente entre as mulheres, principalmente aquelas que já dispunham 

de um grau de amizade construído anterior à ocupação, como é o caso de Maria X e 

Maria S que já eram vizinhas, quando moravam no município de Cana Brava e que, 

segundo Maria S, as duas viviam como uma família. Cozinhavam na mesma panela, 

ajudavam-se mutuamente e o seu marido também dividiu a responsabilidade de 

construir as casas com o companheiro de acampamento.

Apesar das dificuldades enfrentadas, as assentadas lembram com alegria 

o período do acampamento, relaciona com início das políticas de apoio a sua 

organização, como se expressa Maria X, em seguida:

Era tão bom morar no acampamento, aquelas fileiras de barraca. Era mais 
alegre, mais contente... quando é logo assim no começo do assentamento 
era bom, tinha mais benefício pras famílias, a gente recebeu feira,  era 
muito carro aqui e todas as vezes que tinha reunião, mesmo sem eu tá 
morando aqui eu vinha de lá (da comunidade que morava), pra aqui...o povo 
de Paraíso, de Novo Horizonte, era tudo aqui, isso era tanta gente aqui, por 
isso que era bom (Maria X, assentada, 53 anos).

Nesse mesmo sentido, outra assentada e também servidora pública

municipal, demonstra o seu sentimento em relação à fase do acampamento, visto 

que só fez sua mudança, quando foi construída a escola e as casas, pois segundo 

ela:

Nesse período os meninos estudavam, não podiam perder o ano. O mais 
velho já estava na quinta série e foi estudar em São Miguel do Gostoso, os 
outros menores faziam a  segunda e terceira série. Antes de vir para o 
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assentamento, eu trabalhava na escola de Vila Israel em Touros onde
morava. Só vim para o assentamento quando as casas estavam prontas, a 
escola tinha sido construída e também porque passei no concurso de ASG 
(assistente de serviços gerais). Quando vim morar no assentamento fui 
trabalhar como merendeira da escola. Pela manhã assumia as tarefas de 
casa e da roçado, de tarde a escola, até hoje é assim.  Na época do 
acampamento, quando tinha as barracas era muito animado, eu só ia para o 
acampamento no final de semana, nos feriados e na época do inverno, 
quando tinha roçado de milho e feijão. Chegava no sábado de manha ia 
embora no domingo à tarde. Apanhavam feijão verde, se acomodava
embaixo de um cajueiro, perto do roçado. Levava panelas e verduras, 
apanhava uma panela de feijão verde botava no fogo, passava a tarde com 
ele (o marido) e os meninos, depois a gente ia embora, por que os meninos 
tinham que estudar e poderia se prejudicar...eu trabalhava na escola onde 
morava antes de vir para o assentamento (Maria A, assentada, 46 anos).

A ausência das mulheres nas atividades de organização do assentamento 

tem ocorrido muitas vezes por que se encontram no seu papel de mãe e dona de 

casa, atividades consideradas femininas e que no assentamento fica quase sob total 

responsabilidade das mulheres, quando não podem contar com a ajuda de uma filha 

adolescente ou quando necessário do marido, como foi observado. 

Importante destacar que, ao assumir as atividades no âmbito produção e 

reprodução social da família, as mulheres também contribuem com o

desenvolvimento do assentamento, no entanto, há de se considerar que essa

responsabilidade a impede muitas vezes de assumir atividades no espaço da

associação, pois as reuniões e atividades desenvolvidas, muitas vezes são

incompatíveis em relação ao trabalho desenvolvido pelas mulheres no espaço

doméstico e que ocupam grande parte do seu tempo.

Convém destacar que a participação na associação e nos espaços de 

formação agrega elementos que envolvem a ampliação de conhecimento e

aprendizagem, como ilustra a fala de Maria L que já assumiu o cargo de secretária, 

participando de todas as assembléias, fato acrescido a sua condição de titular da 

terra, dando-lhe o direito como sócia fundadora, o que lhe possibilitou uma maior 

participação nas tomadas de decisões. 

Em entrevista a mesma foi bastante enfática ao se referir à associação 

como um dos espaços mais importantes existentes no assentamento, visto que para 

ela é um espaço de decisões e participação e reconhece que a conquista da terra 

como uma mudança importante em sua vida. Maria S., pouco sabe ler, diz que 

nunca foi a escola, mas teve a oportunidade de aprender com um irmão que lhe 
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ensinou as primeiras letras, como chama o alfabeto. Já adulta, freqüentou a escola 

do acampamento, que tinha um militante do MST como professor, então, vejamos:

 “Depois da área de assentamento eu aprendi muita coisa, aprendi a me 
desenvolver, porque a gente sabe, quando a gente ta só, as coisas são 
mais difíceis. No assentamento conheci nossos direitos, reconheci que um 
grupo de gente reunido, pagando todos os seus direitos tem mais
autoridade de receber e de falar. Mudou muita coisa, nós recebemos a 
terra, porque a gente não tinha terra pra trabalhar, recebemos um cajueiro, 
um recurso. Tudo isso foi melhor. (Maria L, assentada, 55 anos.)” 

O fato de essa assentada ter vivenciado o período do acampamento, 

assumindo responsabilidades políticas no espaço da associação, agrega-lhe outros 

valores, como as reflexões sobre seus direitos como assentada e conhecimentos 

advindos da participação nos espaços coletivos de decisão e formação, o que pode 

acrescentar em virtude da participação nas ações de formação realizadas pelo MST, 

no período, o principal articulador da organização do assentamento.

Na concepção do MST sobre participação, tem sido dada ênfase a

valores que fundamentam uma participação ativa nas reuniões, mobilização e

organização social, como demonstram em sua cartilha “Pra soletrar a liberdade”, 

quando se referem à participação da seguinte maneira:

Uma das primeiras lições, quando juntamos a vida com a luta, é a
necessidade de participar. Participamos das reuniões para conversar o
porque não tínhamos terra para trabalhar, Participamos de ocupações, 
mobilizações, lutas, Participamos de reuniões para saber como está a
conjuntura e decidir quais os passos que devemos seguir. Participamos da 
comunidade do assentamento, dos núcleos de base ou grupos de família. 
Participamos de festas e celebrações. Participação tornou-se um valor para 
nós. Ser sem-terra é participar (MST, 2002, p. 31)

O MST tem adotado uma proposta política de organização do

assentamento que privilegia alguns princípios organizativos, entre eles a democracia 

participativa que inclui: a assembléia, as reuniões, comissões e grupos de trabalho e 

os núcleos. São espaços que buscam privilegiar uma participação ativa de mulheres 

e homens na  tomada de decisão e também onde são estabelecidas as regras de 

convivência cotidiana como: o respeito a coletividade, o cumprimento de tarefas e 

obrigações, a crítica e a  auto-critica. Dentre as normas estabelecidas, a disciplina, 

significa, sobretudo, um princípio organizativo que o MST adota como um dos

caminhos para a organização do assentamento (MST, 2005).
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Nessa perspectiva, ainda se faz presente na memória das mulheres as 

regras estabelecidas pelo MST como mecanismo de envolvimento das pessoas

assentadas, sobretudo, em relação ao descumprimento das normas, inclusive,

passível de punição, como testemunha Maria X, em uma de nossas conversas.

Quando alguém fazia alguma coisa errada era chamado no pé da bandeira, 
podia até ser excluída do grupo de assentado. Era o MST que fazia a 
assembléia, sempre no pé da bandeira vermelha. Quando tinha problema, a 
pessoa era chamada em assembléia, ia pro pé da bandeira, se fosse um 
caso grave ele ia pra rua...eles conversavam que era pras pessoas se 
comportar, se unir uns com os outros, se não fosse unido botava pra fora, 
mas dava até três chances (Maria X, assentada, 53 anos).

Nesse sentido, o pé da bandeira, lugar das assembléias, das decisões 

coletivas sobre os rumos do assentamento, de prestação de contas com aqueles/as 

que o constroem. Um lugar de alteridade. A esfera publica, enquanto lugar de

alteridade fornece às representações sociais o terreno sobre o qual elas podem ser 

cultivadas e se estabelecer, a alteridade também é condição necessária para o 

desenvolvimento simbólico do eu (JOVCHELOVITH, 1995, p.65).

Nessa perspectiva, pode se considerar que a associação, através de suas 

assembléias e reuniões, se compõe enquanto um espaço de aprendizagem e de 

desenvolvimento da pessoa, visto que há ali, informações sobre programas e

projetos, entre outros benefícios para o assentamento. Constitui-se também como 

espaço de desenvolvimento das pessoas assentadas.

A associação da agrovila Arizona, é uma unidade política, que envolvem 

sócios e sócias e uma diretoria estatutariamente renovável a cada dois anos. Por ser 

um espaço de decisões, aprova políticas públicas (programas e projetos), entrada e 

saída das famílias no assentamento, aceitação de novos/as sócios/as. Essa, foi a 

primeira a ser fundada, ainda na fase do acampamento, em assembléia realizada no

dia 30 de setembro de 1997, que até então, envolvia cento e oitenta sócios e sócias, 

quando foi desmembrada em três, a associação da agrovila Arizona, a de Paraíso e 

a de Novo Horizonte.

O fato dos homens assentados serem considerados como os principais

titulares da terra, têm lhes dado o direito de serem sócios fundadores da associação 

e de assim também, as mulheres titulares da terra serem sócias fundadoras. As 
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demais assentadas ou novos assentados que desejarem essa condição, precisam 

passar por uma assembléia que os/as aprove como sócio/a como reza em seu 

estatuto.

Assim aconteceu, em relação à aprovação das novas sócias da

associação, as integrantes do grupo “Maria”. No período em que foi realizada a 

pesquisa, a associação contava com 55 sócios e 17 sócias, incluindo as mulheres 

do grupo “Maria”, uma diretoria composta por seis membros (presidente, vice-

presidente, tesoureiro, vice-tesoureiro, uma secretária e uma vice-secretária) e um 

conselho fiscal, também com seis participantes: três titulares e três suplentes.

Na entrevista realizada com Maria L, a mesma refere-se à associação 

como um espaço importante no assentamento, pela característica de ser também 

um espaço de  representação política, onde a mesma demonstra uma certa

indisponibilidade de contribuir após já ter participado e pelo fato de não sentir

reconhecimento de outras pessoas sobre a sua importância e quanto às

responsabilidades que todos/as devem estabelecer com a organização, como ela 

mesma dá o seu testemunho. 

A gente tem por obrigação que ter no assentamento, pois precisamos ter uma 
representação. Por que quando é pra resolver um problema não pode ir todo 
mundo. Assim a associação tirando os primeiros, os principais que é o presidente, 
o tesoureiro e o secretario, que pode representar e o resto ficar. Já fui secretária, 
mas não tenho mais paciência de trabalhar para muitas pessoas e brigar pelos 
nossos direitos, pois é preciso cumprir com as responsabilidades pra nunca faltar 
recursos, se não fosse isso, eu nunca que tinha saído da diretoria, mas eu não 
quero porque eu não tenho esse gosto (Maria L, assentada, 55 anos). 

Enquanto participação na vida política, a associação local tem se

constituído como um espaço de decisão coletiva e que, portanto, há existência de 

conflitos e tensões em torno das questões de gênero, pois em seus nove anos de 

existência, foi verificada uma participação das mulheres com pouca expressividade 

no que se refere a uma opinião emitida nas reuniões, resguardado esse direito 

apenas a quem fosse sócia da associação durante o início da organização do 

assentamento.

Convém destacar o depoimento de Maria L, em que expressa sua opinião 

sobre a participação das mulheres na organização do assentamento, o que nos 

remete a uma reflexão acerca de um tipo de participação diferenciada.
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A participação das mulheres era assistir uma reunião, resistir mais os 
maridos, não saindo das barracas. Quase todas que estão hoje ficaram todo 
o tempo. Foram poucas que faltaram. As mulheres também participavam 
das reuniões, mas nem todas falavam como ainda é hoje, mas
permaneciam nas reuniões escutando e às vezes mostrando o ponto de 
vista de cada uma e também fazendo as coisas em casa (Maria L,
assentada, 55 anos)

Nessa perspectiva, a participação pode ter um significado contido apenas 

na presença da mulher nos espaços. A resistência e a permanência na terra,

enquanto mecanismo de participação parece ter maior grau de relevância para essa 

assentada, demonstrando que, para ela, só a presença no espaço de decisão já 

pode ser considerada um tipo de participação.

Nas cinco assembléias que acompanhei no período da pesquisa, pude 

observar a participação das mulheres e homens no espaço. É importante destacar 

que, nesses momentos, a participação de mulheres e homens foi quantitativamente 

equivalente.

A participação das mulheres, nas instâncias de decisão da associação 

tem seguido na história do assentamento e da agrovila, a ocupação de cargos como 

a secretária ou conselho fiscal, como atualmente é possível observar com o

envolvimento de duas mulheres na secretaria, o que pode até ser considerado um 

avanço, visto que no inicio da realização da pesquisa, pudemos observar que 

apenas homens ocupavam os cargos da diretoria. 

A nova diretoria da associação foi constituída no decorrer da pesquisa, só 

então, mulheres filhas de assentados/as puderam participar do pleito eleitoral, pois 

segundo informação recebida, apenas as mulheres consideradas as titulares da

terra é que poderiam participar dessa instancia de decisão. Justifica-se, nesse 

aspecto, a inserção das ONG,s  no município de São Miguel do Gostoso, realizando 

atividades com vistas à organização das mulheres no assentamento.

A atual secretária, Maria F, 28 anos, filha de uma assentada, foi eleita no 

final de 2005 secretária da associação, juntamente com uma jovem de 20 anos, 

como segunda secretaria. É sua responsabilidade guardar o livro de atas,

considerado como um dos documentos mais importantes da associação, pois

guarda informações sobre a sua trajetória histórica. 
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Maria F sente-se sobrecarregada pelas atividades que tem assumido,

mas questiona a ausência de outros participantes da diretoria no processo de 

mobilização das assembléias e acusa certo desinteresse dos demais. Considera que 

o presidente da associação tem um maior poder de mando e não se responsabiliza

pelas atividades, o que desestimula a sua participação, visto a responsabilidade que 

tem assumido.

Conforme Scott (1991), quando se refere ao gênero como um campo 

onde o poder é articulado, faz-se necessário enfatizar que as atividades

tradicionalmente assumidas pelas mulheres nos cargos de secretária, professora, 

entre outras, carregam consigo toda uma simbologia em torno da figura da mulher 

passiva, obediente, cujo conteúdo simbólico permeia o universo feminino. 

No entanto, o poder é algo que se exerce, pois é múltiplo e desafiador, 

como diz Foucault (1979) e talvez por isso, a secretária da associação, mesmo sem 

se aperceber, tem coordenado processos no âmbito da organização da agrovila, 

mobilizando reuniões, buscando sensibilizar e estimular a participação de outras 

mulheres e homens ausentes, inclusive sendo reconhecida por esse diferencial em 

sua participação na associação.

A particularidade da agrovila Arizona, dentre as demais se expressa

também pelos aspectos construídos em torno do cotidiano do assentamento, através 

das relações sociais do universo familiar. Tem uma fundamentação nos aspectos 

simbólicos que permeiam a participação das mulheres assentadas, a partir das

relações de gênero socialmente construídas, cujas representações sociais se

constroem pelo universo simbólico do que é ser mulher e do que é ser homem, 

considerados padrões de comportamento socialmente e historicamente construídos 

e que são atribuídos ao masculino e ao feminino, enquanto norma social e de

convivência cotidiana.

Essas normas e regras estabelecidas no cotidiano do assentamento 

fundamentam a divisão de tarefas e a construção social do cotidiano rural, o que 

poderá ser bem mais detalhado com a descrição referente às atividades no contexto 

da casa de farinha e do cotidiano envolvendo mulheres e homens assentados. 
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Como já mencionado anteriormente, durante a pesquisa foi percebida a 

participação das mulheres em vários espaços, dentre os quais a casa de farinha, 

que se constitui uma atividade produtiva de cunho familiar, cujo valor tem atribuição 

no seu aspecto econômico e cultura tradicional e envolve todos que integram a 

família: homem, mulher, jovem ou até mesmo criança.

Na casa de farinha, cabe as mulheres (adultas e jovens) realizar a

atividade do descasque da mandioca e o preparo da goma, aos homens (adultos e 

jovens) moer e torrar a mandioca, também são eles que transportam e descarregam 

a mandioca até a casa de farinha. 

A venda da produção tem sido realizada no comércio local, uma atividade 

que tem o homem como o principal responsável, o que não impede que as mulheres 

o façam, como foi observado durante o período da pesquisa, o que não significa 

dizer uma mudança na hierarquia estabelecida na relação familiar, visto que as 

mulheres o fazem quando acontece do homem se ausentar da casa. 

Figura 07 – A casa de farinha. Acervo Marialda – abril 2005.
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Como o descasque da mandioca é considerado uma atividade de

responsabilidade das mulheres, os homens não se sentem responsáveis por isso, 

mesmo que em algum momento, o realize. Durante algumas visitas à casa de

farinha, foi possível observar alguns homens (adultos e jovens) nessa atividade, 

“ajudando” as mulheres. Quando questionados porque estavam desenvolvendo a 

atividade, uma mulher respondeu: “Estamos pagando cinco reais pra ele fazer”, 

outra colocou “eles estão ajudando”. Um homem comentou: “quando não se tem 

nada para fazer, os homens vão raspar mandioca”.

Considerando que as mulheres são as principais responsáveis por essa 

atividade, quando remuneradas, recebem um valor bem inferior ao que os homens 

recebem, pois a atividade que realizam é considerada leve em detrimento daquela 

que o homem realiza, considerada uma atividade pesada16.

A atribuição da raspa da mandioca sob única responsabilidade das

mulheres parece lhes ser algo bastante oneroso, visto que a atividade realizada, 

anos a fio sentadas no chão, pode lhes trazer danos à saúde, especialmente em 

relação a problemas de coluna. É o que demonstrou uma conversa com duas

mulheres que hoje sofrem com o problema. Algo que se agrava pelas atividades no 

roçado, no cuidado diário com afazeres domésticos e no cuidado com as crianças. 

Na casa de farinha, a rotina diária é: as mulheres chegam pela

madrugada para iniciar o descasque ou a “raspa”. A farinhada, como se chama o 

processo produtivo, pode ser realizada por uma família inteira (mãe, pai, filhos/as e 

agregados/as). Nesse período, as mulheres e homens acordam bem cedo na casa, 

por volta de três ou quatro da madrugada; o que, de resto, é algo rotineiro na vida da 

maioria das famílias. Quando a disponibilidade de mão de obra familiar é pequena, 

ocorre de se contratar mão-de-obra de outras mulheres, mas há também os casos 

em que duas famílias podem trabalhar juntas e se ajudam, podem dar uma

contribuição à atividade e serem recompensadas com um ou dois quilos de farinha 

para o consumo doméstico.

16Enquanto as mulheres recebem 0,80 centavos por 50 kg da produção, os homens recebem uma 
diária de RS 30,00 para secar e torrar a mandioca.
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Figura 08 - Mulheres e jovens trabalhando na Casa de Farinha na agrovila Arizona, sentadas no 
chão,  realizam o descasque da mandioca. Acervo:  Marialda Moura em abril de 2005.

Na pesquisa, verificou-se ainda que a maioria da mão-de-obra contratada 

é de mulheres jovens, entre doze e dezenove anos de idade, dizem que buscam, 

com isso, uma forma de não ser tão dependente financeiramente do pai ou da mãe. 

Também algumas mulheres com trinta e cinco anos de idade, em média, podem 

envolver-se na atividade remunerada.

Participar do trabalho na casa de farinha não isenta as assentadas de 

desenvolver suas atividades em casa, exceto se houver meninas adolescentes, o 

que segundo uma dessas participantes, o fato de ser realizada na sombra, tem a 

sua execução facilitada, embora seja pesada, pela duração, repetitividade e baixo 

valor pago, se levar em conta o tempo gasto. 

De acordo com pesquisa realizada por Maria Inez Paulilo (1986), uma 

atividade pode ser considerada pesada ou leve, pois, não é o tipo de atividade, mas, 
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na realidade, quem a está desenvolvendo, o que a define é, se a mesma é

considerada feminina ou masculina, inclusive determinando sobre o seu valor social. 

A prática da raspagem de mandioca parece dar-se de forma quase

mecânica, pelos anos a fio, tornando-se uma prática habitual das mulheres que a 

realizam sem pensar no que estão desenvolvendo. Tal rotina pode ocasionar algum 

corte acidental, coisa considerada pelas mulheres como de pouca incidência. A

atividade de raspar e preparar a produção da farinha e da goma pode ocupar grande 

parte do seu tempo e essas dedicam em média doze horas por dia.

Vale salientar que tal atividade, considerada tradicional no espaço rural, 

vem dos tempos em que várias famílias se ajudavam mutuamente. Em sua

organização, eram realizadas as partilhas dos beijus (bolos) e da farinha,

beneficiando igualmente todas as famílias, como contam as mulheres ao lembrarem 

como na época das avós, que, assim como elas, realizavam o descasque da 

mandioca.

Figura 09 – Mulheres na preparação da goma na casa de farinha – Agrovila Arizona.
Acervo: Marialda Moura em abril de 2005.
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Como já foi dito, o trabalho na casa de farinha não isenta as mulheres de 

desenvolver suas atividades na casa. Durante esse período, preparam o jantar e o 

almoço do dia seguinte, realizado por volta das dezesseis horas. Quando há menina 

adolescente na casa, essa é que, assume a responsabilidade do preparo da comida. 

As mulheres precisam permanecer todo tempo na farinhada, aí tomam café,

almoçam e jantam. Se necessário, prolongam no espaço até a madrugada. Quando 

há mais de uma filha jovem, todas acompanham a mãe na atividade da raspagem da 

mandioca, mesmo que tenha de ir contra a sua vontade.

No final da farinhada, as mulheres fazem coletivamente um grande beiju e 

dividem entre si, assim esperam outra farinhada, quando se juntam novamente para 

descascar e espremer a mandioca, fazer a goma e cozinhar o beiju, revezando-se

até que outra família comece um novo ciclo, o que se pode chamar de um ciclo. A 

família, nesse caso, pode ser considerada uma unidade de produção e consumo, 

construída, principalmente, através das relações de parentesco. 

A participação da mulher assentada na organização do assentamento 

Arizona segue a especificidade de a mesma fazer parte de uma unidade familiar de 

produção e reprodução, os membros que dela participam se organizam conforme o

sexo e idade, em função do ciclo anual das culturas, bem como do ciclo de

desenvolvimento das famílias (Lechat:1996). Nesse sentido, tem um cotidiano

marcado pela divisão do trabalho em virtude dos papéis de gênero assumidos pelo 

cotidiano das famílias.

A vida de mulheres e homens, na agrovila Arizona, encontra-se

entrelaçada pelos significados de gênero e envolve as diversas atividades

assumidas ao longo do dia: Os instrumentos de trabalho, a disposição dos móveis, 

as roupas estendidas na cerca, a rede no terraço da casa, usualmente utilizada pelo 

homem, quando em momento de descanso no horário de almoço ou final da tarde 

misturam, ao mesmo tempo que separam, os universos feminino e masculino,

marcam diferentes jeitos de viver e de se relacionar com o ambiente de que fazem 

parte. Assim homens e mulheres constróem suas trajetórias de vida. .

A organização do trabalho no espaço da casa tem diferentes significados 

para mulheres e homens, pois a sua construção se dá mediante os emaranhados do 
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gênero no que pese a construção das identidades subjetivas feminina e masculina 

no assentamento rural.

Os mecanismos de participação do assentamento Arizona foram

pensados como processo de desenvolvimento do assentamento, a realização das 

tarefas atribuídas a cada família, construídas no cotidiano, no espaço da associação 

ou dos grupos de mulheres e jovens ou mesmo através da organização dos projetos 

produtivos, faz parte da trajetória do assentamento como espaços de aglutinação de 

força e de busca por melhorias para as famílias assentadas. 

As mulheres se dividem entre várias atividades, circulam nos espaço da 

casa, realizando tarefas domésticas (lavar, cozinhar, varrer e organizar a casa). Para 

isso, podem contar com a ajuda das filhas adolescentes e daquelas, cuja idade pode 

variar entre cinco e dez anos. As crianças menores, comumente seguem a mãe, 

ficando ao lado dessa, basicamente todo o dia. 

No quintal, as mulheres também podem responsabilizar-se pelo cuidado 

de pequenos animais, como galinhas e porcos. Nesse caso, elas podem contar com 

a “ajuda” do marido e dos filhos adolescentes, em alguns momentos, como

testemunham as assentadas: 

Ele me ajuda a aguar as plantas, às vezes, quando eu saio vai pra beira do 
fogo assar um salgado, olha as panelas, mas eu já deixo pronta, se ele 
toma conta de minhas responsabilidade, do mesmo jeito se é ele que viaja, 
eu que tomo conta das responsabilidades dele. Olho um animal, vou pro 
roçado... mas, o que ele não faz de jeito nenhum lavar e costurar
roupa.(Maria L, assentada, 55 anos).

Nem sempre ele gosta de fazer não, mas quando é preciso ele faz, seu eu 
tiver doente ele faz. Num é todo dia não. Às vezes ele bota um café no fogo, 
quando a água ta fervendo ele avisa pra eu ir botar o café (Maria T, 
assentada, 33 anos).

Em momentos de conversa informal, algumas colocam que para além das 

atividades descritas acima, os homens não assumem os cuidados com a horta, a 

lavagem de roupa e com as crianças de menos de três anos de idade, período em 

que essas se sentem mais próximas da mãe e, muitas vezes, ainda são

amamentadas como foi possível observar. . 
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São as mulheres que se responsabilizam por levar a criança ao médico 

ou mesmo por acompanhar o marido e filhos ou outros familiares, especialmente os 

de idade avançada até a sede do município, em busca de atendimento hospitalar, 

quando acometidos de algum tipo de enfermidade. São também as mulheres que 

encaminham a matrícula das crianças e as acompanham nas atividades

comemorativas na escola, como a festa de São João, por exemplo.

No período do inverno, a família intensifica a atividade no lote. Nesse 

caso, as mulheres realizam o cultivo, o plantio e a colheita, atividade essa dividida 

entre a mulher, o marido e principalmente os filhos, visto que as filhas, como já 

foram explicitadas, assumem as atividades domésticas.

No roçado, a tarefa de destocar a terra e plantar a mandioca tem ficado 

sob responsabilidade dos homens adultos, que plantam, colhem e transportam a 

colheita para a realização do processo de preparação da farinha e da goma, cuidam 

do plantio do cajueiro, adquirido ainda quando no período das barracas. Atualmente, 

algumas famílias participam de um projeto experimental assessoradas pela AACC, 

que tem como base os princípios da Agroecologia. 

Nessas atividades, os homens passam o dia no lote e podem trazer a 

lenha quando retornam para casa, visto que essa será utilizada no cozimento dos 

alimentos. Foi verificada a existência de fogão a lenha em todas as casas visitadas, 

daí a preparação do fogo configurar-se como a primeira atividade a ser realizada 

pelas mulheres logo ao levantar.

Como demonstrou a pesquisa, os meninos com mais de nove anos

seguem o pai, quando a família adquire um boi ou garrote, se responsabilizam pela 

alimentação e asseio do animal. Quando há necessidade de domá-lo ou mesmo de 

prendê-lo na carroça, o homem é quem o faz, pois é uma atividade considerada

pesada e de risco para a mulher, que não se sente com força para segurá-lo. A essa 

parece caber certa distância, o que não a impede de assumir algum tipo de

responsabilidade sobre o cuidado com o animal, quando ele já foi domado, como 

colocar comida ou amarrá-lo ao pé de uma cerca, para que não fuja.
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Figura 10 – A mulher, o marido, o menino e o boi . Acervo:  Marialda Moura em 
junho de 2006

Como demonstra o cotidiano do assentamento, os significados contidos 

no masculino e no feminino têm-se configurado enquanto referência para a

construção do que é ser homem e do que é ser mulher, contudo essa delimitação 

não é fixa e estável, pois, como processo  podem ser modificadas. 

O que tem orientado as atividades, realizadas tanto por mulheres como 

por homens, jovens e crianças, são as normas e instituições sociais que determinam 

e limitam o que é característico a cada gênero e, como tal, se constrói num mundo 

relacional, onde trocas, saberes e vivências se entrelaçam e constróem no processo 

que é o assentamento rural.

No entanto, outras possibilidades vão surgindo como alternativas de

participação. Os grupos de mulheres, como já referendado, têm demonstrado que 

podem contribuir significativamente para ampliação de novos horizontes, visto que 
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tem contribuído para a reflexão da condição feminina no contexto dessa

organização, bem como a participação em outros espaços de organização social. 

A organização das mulheres através de seus grupos parece pautar um 

diferencial em sua participação. Vale destacar, nesse contexto, a história de

organização do grupo “Maria”da agrovila Arizona, como uma experiência que vem se 

desenvolvendo, já que indica resultados importantes no processo do aprendizado 

coletivo e da construção da mulher enquanto um sujeito produtivo e social do 

assentamento.
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CAPITULO III

A ORGANIZAÇÃO DAS MULHERES NO ASSENTAMENTO
ARIZONA: O GRUPO “MARIA”: UMA EXPERIÊNCIA EM
CONSTRUÇÃO.

Conforme a descrição do capitulo anterior, o processo de construção do 

assentamento Arizona, apresenta singularidades que precisam ser consideradas

como a vida das famílias antes e posterior ao assentamento constituído, quando a 

referência é a fase do acampamento e posteriormente no processo de organização 

do assentamento. Vale destacar a organização do cotidiano das mulheres e a 

participação nos espaços existentes. Desde a fase de constituição do acampamento, 

as famílias se organizam para viver, morar e trabalhar na terra. Para isso,

estabelecem relações e buscam alternativas para permanecerem no lugar. 

Nesse contexto, a família passa a ter um papel fundamental em sua 

organização. Na fase do acampamento, mulheres e homens assumem diferentes 

responsabilidades, seguem normas e valores de acordo com o gênero e o sexo. No 

que consiste às responsabilidades assumidas pelas mulheres assentadas na

agrovila Arizona, essas perpassam os espaços da casa, do quintal, do roçado, da 

associação, bem como na casa de farinha. No cotidiano das famílias assentadas, as 

atividades assumidas pelas mulheres têm importante significado quanto ao processo 

de organização e consolidação do assentamento.

As atribuições, na casa, no quintal e no roçado, assim como a

participação na associação local se diferenciam, quando trata de pensar papéis 

sociais, normas estabelecidas pelos atributos que compõem as relações de gênero 

no assentamento. São os homens que assumem os cargos de direção na

associação; quando as mulheres assentadas podem participar ocupam a vaga de 1ª, 

2ª secretária ou mesmo no conselho fiscal. 

No período da farinhada, observa-se que as assentadas dedicam grande 

parte do dia para realizar a raspa da mandioca, se não contam com a contribuição 

de uma filha adolescente, se dividem entre as atividades domésticas e a raspa da 

mandioca. Há também situações em que o homem realiza alguma tarefa domestica, 
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no entanto, não considera sua, a responsabilidade. Nesse sentido, observa-se uma 

divisão do trabalho a partir do sexo e pelas atribuições delegadas a homens e 

mulheres, fundamentadas na construção social do gênero.

Para analisar os processos de participação no assentamento, tomamos o 

gênero, como categoria para analisar o universo em que se constroem as relações, 

sendo esse, um processo de construção social que, a depender do contexto, pode 

sofrer alterações em sua configuração. Na agrovila Arizona, a participação das

mulheres se constitui pelas iniciativas e lutas, no sentido de permanecer e viver na 

terra, realizam atividades que são fundamentais para o fortalecimento da unidade 

familiar rural, mas é na organização dos grupos de mulheres que  está o potencial 

para a transformação de suas vidas e onde é possível uma articulação mais ampla 

das mulheres com outros processos sociais mais gerais na trajetória de dez anos do 

assentamento.

No que se refere a agrovila Arizona, chama atenção a organização do 

grupo “Maria”, o que significa pensá-lo enquanto um novo sujeito em construção, 

uma experiência que inicia, uma alternativa de organização das assentadas que 

buscam algum tipo de renda, a solidariedade, o crescimento pessoal da mulher e 

agricultora que, enquanto mulher assentada, busca agir e interagir nos processos, 

pelo reconhecimento do seu trabalho, a garantia dos direitos na associação, de 

poder sustentar seus filhos e filhas. 

Na história de organização do grupo Maria, a busca no aprendizado da

ação coletiva, cuja particularidade agrega mulheres com diferentes vidas e

trajetórias que juntas buscam na união atender objetivos comuns. Denominam-se

Maria. Assim, a maioria é chamada ou também por ser o nome da primeira mãe,

como uma de suas integrantes, assim, se refere. 

Em torno do nome Maria, as mulheres buscam construir uma identidade 

comum,  cuja referência encontra-se permeada pelos valores atribuídos aos

significados de gênero, no que pese suas normas e representações sociais,

determinadas e socialmente construídas, atribuídos aos sentidos que têm o

arquétipo da figura da mãe e todo o seu conteúdo simbólico. 
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Na mudança no nome, se defendem e se afirmam pelo nome comum,

pelo sentido de ser mãe, como assim justifica Maria S.

Antes o grupo se chamava “União” mas a gente não era desunida, aí em 
reunião resolvemos chamar Maria, porque todas do grupo são Maria e 
Maria foi à primeira mãe (Maria S. assentada, 43 anos)

De acordo com estudos realizados por Cruz (2001), a mudança do nome 

pode significar a inauguração de uma nova era ou de um estado político, bem como 

simbolizar a transformação do caráter ou do destino, visto que o nome e seus

significados, também podem tomar lugar no sagrado e simbolizar poder. Nesse 

caso, o nome se constitui como parte integrante de sistemas tratados como códigos: 

modos de fixar significações, transpondo-as para os termos de outras significações 

(LEVI-STRAUSS, 1997, p.194)

A escolha do nome “Maria” parece revelar a simbologia que permeia os 

aspectos de religiosidade atribuída a “Maria”, a mãe de todas e que tem sentido no 

sagrado, cuja significação social pode ser encontrada nos papéis atribuídos a esse 

sujeito feminino, a mãe protetora, divina, universal.

Para pensar os processos em que constitui o grupo Maria na organização

do assentamento, após dez anos de permanência na terra, vale compreendê-lo

enquanto uma ação coletiva que agregam mulheres com diferentes vidas e

trajetórias e juntas se unem em busca de objetivos comuns e procuram alternativas 

para a melhoria de vida no assentamento, o que se quer de novo, deste sujeito. 

4.1. A experiência de organização do grupo “Maria”

O grupo Maria traz consigo, em sua experiência inicial, aspectos que lhe 

diferenciam dos demais grupos existentes no contexto do assentamento Arizona.

Como já foi abordado anteriormente, esse processo de organização teve diferentes 

influências, sobretudo, a partir de uma reunião realizada, cujo objetivo foi o de

esclarecer sobre os benefícios de uma linha de crédito federal de apoio a iniciativas 

de grupos de mulheres, com vistas à realização de atividades produtivas, o que 

pareceu gerar o embrião da coletividade e o começo de uma trajetória de vida 

política e organizativa com fins econômicos para as mulheres e suas famílias. 
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O inicio desse processo é lembrado pelas mulheres do grupo como um 

dos momentos fundamentais para que as mesmas realizassem a experiência,

entendendo aqui, a horta como um dos pilares em seu processo de construção e 

que, por ser bem jovem, com menos de dois anos de existência, ainda encontra-se

em fase inicial de organização. Maria G, assentada, 51 anos, lembra como foi o 

início:

Foi dona Maria que um dia juntou um bocado de mulher. Cada uma pegou 
uma coisa, era uma danação de mulher, não era pouca não. Pegamos a 
foice, o falcão, umas foram  cortar mato, outras brocar, mas a  maioria 
desistiu, umas porque tinha muita obrigação em casa, outras por que não 
teve coragem de trabalhar no pesado ou por que não gosta de deixar suas 
casas pra vir. Na horta eu trabalho pouquinho, as mulheres da horta sabem 
que eu não tenho saúde pra trabalhar muito, elas trabalham mais (Maria G, 
assentada, 51 anos).

Essa fala demonstra que, ao se organizarem com o objetivo desenvolver 

uma atividade produtiva agrícola, outros desafios também podem surgir no processo

de organização. A desistência de algumas mulheres, por exemplo, motivada pelo 

acúmulo de responsabilidades no cotidiano familiar. A fala dessa assentada também 

revela que há no grupo iniciativas de solidariedade, ao reconhecerem as limitações 

físicas de uma de suas integrantes para o trabalho na horta, aceitando a sua 

permanência na atividade. 

Ao assumirem a atividade da horta, as assentadas necessitam adiar os 

seus afazeres domésticos ou mesmo se desprender das atividades comumente 

assumidas por elas no cotidiano familiar. Acrescenta-se a isso o fato de que muitas 

vezes elas não conseguem o apoio da família na divisão de tarefas domésticas, o 

que não as impedem de se ausentar diariamente da casa, pelo menos durante duas 

horas em cada turno, como tem ocorrido na organização do projeto.

Vale salientar que, em virtude da participação no projeto da horta, as 

mulheres começam a freqüentar reuniões, cursos, encontros e intercâmbios para 

troca de experiências sobre atividades semelhantes à realizada, o que pode ser 

considerado como algo a lhes proporcionar aprendizagem e uma nova realidade em 

suas vidas. 

Em junho de 2004, uma das assembléias da agrovila Arizona reuniu 36 

sócios e aí foi deliberado que parte da área coletiva do assentamento, um pouco 



84

mais que um hectare de terra, seria utilizado pelas mulheres para a realização do 

cultivo de uma horta agroecológica. Outra medida relevante, que merece destaque 

foi o ato de legalização das atividades do grupo no uso da terra, uma das primeiras 

conquistas, relatada com orgulho por uma assentada ao fazer referência ao inicio de 

sua organização.

Pelos estudos realizados, a agroecologia tem sido concebida enquanto 

uma proposta metodológica e conceitual, com ênfase no campo do conhecimento 

que articula os saberes: sociológicos, antropológicos e técnicos e privilegia aspectos 

ambientais, sociais, econômicos e culturais, envolvendo principalmente o saber local 

e tradicional das comunidades rurais, através do uso sustentável do ambiente e que 

valorizam, fundamentalmente, uma agricultura participativa, propondo dotar o

agricultor e a agricultora do poder do conhecimento, como enfoca Guzman (2002).

Nessa perspectiva, a agroecologia, enquanto proposta metodológica

privilegia a participação social em sua construção e articula as dimensões

tecnológica, social e ambiental como partes do processo, o que significa dizer uma 

relação de comprometimento, por parte dos agricultores e agricultoras, voltada à 

preservação ambiental e à utilização de recursos naturais. Enquanto dimensão 

teórica, a agroecologia se apóia em uma proposta que articula o saber da pesquisa 

sistematizada com a vivência empírica da agricultora ou do agricultor.  Segundo 

Carmo (2005):

A sustentabilidade a partir do enfoque agroecológico, não deve ser
encarada como um conceito absoluto de caráter universal, pelo contrario, 
deve ser construída localmente pelos próprios atores, estando portanto, em 
sintonia com suas especificidades sócio-culturais, ambientais e econômicas 
(CARMO, 2005, p. 226)

Nesse sentido, a participação social tem sido destacada como

possibilidade de mudança da realidade local pela via das ações coletivas onde a 

participação da agricultora e do agricultor é fundamental, o que se constrói tendo 

referência os aspectos sociais, políticos, econômicos e ambientais, como já

evidenciado.

Nessa perspectiva de participação, as mulheres do grupo “Maria”

passaram a freqüentar as reuniões na agrovila Arizona, no contexto do

assentamento e do município de São Miguel do Gostoso ou mesmo em outras 
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cidades, inclusive fora do Estado, como alternativa de conhecimento e troca de 

experiência, envolvendo outras mulheres e homens que desenvolvem experiências 

no âmbito da agroecologia.

Nos estudos citados, a agroecologia é concebida enquanto um

movimento que busca mudanças de valores através das práticas cotidianas de quem 

a adota, cuja fundamentação está no respeito à cultura das pessoas, à valorização 

da mulher e do jovem em todo o processo de organização, na conservação

ambiental e respeito a biodiversidade. 

O foco principal está nas pessoas e nas relações que essas possam 

estabelecer com o ambiente em que vive. O grupo “Maria” tem buscado apoio e 

visibilidade através de uma ação que respeita a natureza como um ambiente em 

potencial para o desenvolvimento de sua atividade, participam de capacitações,

encontros e reuniões, o que tem lhes possibilitado a reflexão sobre sua organização. 

Como parte desse processo, confecciona uma bandeira com pedaços de tecidos, 

que tem uma simbologia em relação à ação coletiva do grupo e os sonhos

vivenciados. Através dela se identificam e justificam a experiência de organização. 

Figura 11 – Mulheres exibem  sua Bandeira - acervo da AACC
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Na figurativização da bandeira, observa-se a presença das mulheres que 

se desenham de mãos dadas, o que configura a imagem de um grupo que busca ser 

unido, como enfatiza uma das assentadas. Ainda no desenho, a diversidade em que 

sugere a proposta agroecológica: os pássaros, o coqueiro, uma árvore, o mato, os 

canteiros da horta. Agregam no contexto de diversidade, aspectos contidos na 

subjetividade do sujeito feminino: o coração representando o amor, a relação que 

estabelecem com o universo e sua constelação: o céu, a lua e as estrelas. No 

desenho, também, uma pequena casa que tem sido utilizada como abrigo para as 

mulheres e para o material usado na atividade produtiva: ferramentas de trabalho, 

sementes entre outros. São signos que materializam o modo delas expressarem a 

busca pela ação coletiva demonstrando que participam efetivamente de sua

construção.

Figura 12 – Mulheres do grupo “Maria”com a bandeira durante a atividade da   MMM no 08 de Março de 2005 
em Natal – acervo da AACC
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Nesse aspecto, é possível afirmar que o grupo “Maria” pode ser

considerado como uma alternativa para as mulheres, pois tem lhes proporcionado a 

visibilidade pública e reconhecimento social, constroem-se como um novo sujeito 

social tanto na agrovila como no assentamento e no município. Para isso, recebem 

convites para a participação em reuniões, se envolvem nos encontros de mulheres

na região onde estão inseridas e em outras regiões, buscam se capacitar no aspecto 

da produção agroecológica e da organização, participam de feiras de economia 

solidária.17

De acordo com estudos já realizados, a economia popular solidária é 

concebida como o conjunto de empreendimentos produtivos de iniciativa coletiva, 

com certo grau de democracia interna e que remunera o trabalho de forma

privilegiada em relação ao capital, seja no campo ou na cidade.

Ao se constituírem grupo, as mulheres da agrovila Arizona, vivenciam

outros sentidos de participação, visto as reflexões sobre suas vidas e limitações, 

como reconhece Maria G. ao anunciar que antes do grupo tinha vergonha de 

conversar e atualmente após participação em reuniões, sente-se mais à vontade. 

Afirma: agora sempre que eu chego, sei me apresentar. 

Nessa perspectiva, vale retomar os estudos de Bordenave (1994) quando 

refere-se a uma participação ativa, quando tomar parte significa o envolvimento 

direto com as ações que podem contribuir com a reflexão crítica do sujeito envolvido 

no processo.

A participação das mulheres no grupo e no projeto da horta agroecológica 

sinaliza para uma mudança em suas vidas através da participação nos processos, 

uma maior interação entre as pessoas, propiciando-lhe o acesso a novos

conhecimentos, a experiência de viajar para outros lugares, o que significa que ela, 

a mulher assentada, se constrói como um sujeito produtivo e social. 

17 Ver: TAUILE, José Ricardo e DEBACO, Eduardo Scotti, Autogestão no Brasil: A viabilidade 
econômica de empresas geridas por trabalhadores , artigo selecionado pela SEP (Sociedade
Brasileira de Economia Política) apresentado no VII Encontro Nacional de Economia Política e II
Colóquio Latino-Americano de Economistas Políticos no dia 30 de maio de 2002, em Curitiba.
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Em uma das conversas realizadas com uma assentada, foi possível

verificar o quão tem sido importante o grupo e o projeto da horta agroecológica em 

sua vida, quando o relaciona a uma fonte de água viva. Senão, vejamos:

Uma fonte de água viva, por que como nós a planta é viva e precisa de 
água, de ser cuidada senão ela morre, por isso que é fonte de água viva. 
Uma planta morta é uma fonte seca (Maria de S. assentada, coordenadora 
do grupo, 43 anos).

Há toda uma simbologia construída no entendimento dessa mulher em 

relação ao significado social que tem o grupo e o projeto da horta agroecológica. A 

organização do grupo Maria, enquanto concepção metodológica, tem como base a 

auto-organização de suas integrantes. Uma conversa informal na horta pode tornar-

se um ponto de reflexão enquanto trabalham. É comum conversarem para decidir 

questões que dizem respeito à organização do grupo e da atividade produtiva. 

A definição de quem vai representar o grupo em um curso ou mesmo 

quem irá participar de uma atividade de mobilização (reuniões do FOPP, ações da 

Marcha Mundial das Mulheres, encontros e caminhadas), acontece nos momentos 

em que realizam as atividades de limpa, colheita ou preparação do solo, como foi 

possível observar.

Quando a referência é o tempo a ser dedicado a atividade, conta -se: a 

maior disponibilidade se consegue negociar, como a ausência fora de casa, com o 

apoio dos filhos e filhas (principalmente), ou mesmo do marido.

Os cuidados por manter viva a fonte ou o grupo/projeto passam pela 

realização de atividades de organização cotidiana do grupo: a preparação da horta 

através de seus plantio de sementes e mudas, caldas nutritivas para a preparação e 

fortalecimento do solo, por se reunirem ao menos uma vez ao mês, quando recebem 

assessoria técnica ou mesmo pelo acesso a novos conhecimentos.

Nos estudos de Karan (2004), as mulheres se diferenciam quanto à 

realização de experiências inovadoras em projetos voltados para a preservação 

ambiental, pelos saberes adquiridos com outras gerações, desafiando a produção 

convencional, re-introduzindo sementes há muito guardadas nas próprias hortas
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domésticas, testa formas e preparados no cultivo, recupera a cooperação em todas 

as esferas da produção (KARAM, 2005, p.320).

A planta precisa ser cuidada, como nós, senão ela morre, no dizer dessa 

agricultora e dos estudos que tratam da proposta agroecológica, é preciso pensar a 

produção com a mudança das práticas de cultivo, apreendidas pelos saberes

tradicionais, sem a utilização de qualquer uso de produtos químicos que possam 

comprometer a saúde da planta e da pessoa que a consome. Para isso, há um 

maior desprendimento de quem faz opção por esse tipo de cultivo, pois a maioria 

das atividades é realizada manualmente, o que exige maior tempo e dedicação para 

a sua realização. 

Enquanto organização coletiva, as mulheres do grupo Maria, se articulam 

através do projeto da horta agroecológica, cuja proposta segue uma metodologia de 

intervenção que tem bases na valorização do meio ambiente e das pessoas

envolvidas, fundamentada no potencial de organização e de busca por alternativas 

de convivência com a realidade vivida. A proposta agroecológica tem por base o 

resgate do saber tradicional e da participação efetiva de toda a família.

4.2. Agroecologia: “O verdadeiro trabalho na agricultura, é aquele que é feito 

com as mãos”

Em agosto de 2004, doze mulheres ocupam a área coletiva do

assentamento, com o propósito de iniciar o projeto de cultivo de horta. Para isso, 

conduziram foices e enxadas, utilizadas para destocar, limpar e organizar os

primeiros canteiros, construídos suspensos do chão, maioria com cobertura feita de 

palhas de coqueiros e galhos de árvore.

Em abril de 2005, quando em primeira visita ao assentamento para fins de 

pesquisa, foi possível observar na área, o modo de organização de vinte canteiros e 

tipos de utensílios e equipamentos utilizados nesse trabalho. No espaço,

vislumbrava-se uma diversidade de hortaliças: coentro, rúcula, couve, cebolinha, 

alface e plantas nativas.
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Figura 13 – O projeto da horta em abril de 2005. Canteiros suspensos, palhas de coqueiros possibilitam 
sombra para a horta Acervo:  Marialda - abril de 2005

Nesse período, o grupo não contava, ainda, com assessoria técnica de 

forma sistemática, o que pode justificar o modo escolhido para a organização da 

produção em formas de canteiros suspensos e cobertos de palhas, semelhantes ao 

adotado em plantios de fundo de quintal. 

Após dois anos do início desse processo, foi possível observar a

disposição da horta no nível do chão, como uma das formas de otimização da 

produção, melhor aproveitamento da água pelo contato direto da planta no solo, 

como elas mesmas explicam, quando a esse fazem referência.
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Figura 14 – Mulher realizando a colheita da horta em abril de 2005. Acervo Marialda

As mulheres contam que para a realização das atividades na horta, elas 

utilizavam-se  de latas e tambores para deslocar a água de suas casas até o local e, 

desse modo, viabilizavam a rega da horta. Usavam uma carroça, tomada por

empréstimo, para o transporte da água e do esterco. Posteriormente adquiriram a 

aquisição de algumas ferramentas de trabalho e algumas orientações técnicas para 

a preparação do primeiro composto orgânico18.

 Nesse período, contava-se apenas com oito, das doze mulheres que 

inicialmente participavam da atividade, as demais haviam desistido de sua atuação, 

18 Composto orgânico - é um tipo de adubo preparado com estrume de gado ou galinha, folhas verdes 
e secas, galhos, restos de comida, cascas de ovos, cinza. O mesmo é organizado em pilhas ficando 
em descanso por um período, o mesmo é regado diariamente e depois revolvido, pode levar até trinta 
dias para a decomposição total, o que vai resultar em uma  mistura homogênea,  quando estará 
pronto para a adubação da planta. Recomenda-se sua utilização para contribuir com a alimentação 
do solo e das plantas de formas saudável. 
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segundo informações, em decorrência de conflitos com uma coordenadora do grupo 

quanto ao gerenciamento do projeto, pois ela propunha a realização do cultivo e 

comercialização individualizada. Para solucionar o impasse, realizaram uma reunião 

e definiram que toda a produção na área deveria acontecer de forma coletiva e não 

individual, o que resultou no seu afastamento e de outras mulheres.

Diariamente e em diferentes horários, as mulheres chegam ao local da 

atividade produtiva. Das cinco mulheres, três levam consigo, os filhos menores. 

Duas delas intercalam a atividade para amamentar os filhos. Uma menina com a 

idade de três anos e um menino com um pouco mais que um ano de idade. As 

crianças brincam com a areia, mechem no composto orgânico que aduba a terra. 

Descalças, circulam entre os canteiros da horta. A planta sadia é indício de

tranqüilidade para a mãe que deixa a criança à vontade. 

Figura 15 – O projeto da horta agroecologica em abril de  2006 – canteiros no nível do solo e espaço 
arborizado. No espaço, uma caixa para água serve de apoio à atividade – Acervo: Marialda 2006
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No espaço em que se constrói o projeto de cultivo de horta, participam 

apenas mulheres, os homens (maridos ou filhos) podem colaborar, quando há uma 

necessidade de realização de uma atividade considerada pesada como a realização 

da destoca, nesse caso o trabalho do homem é considerado “ajuda”, o que não 

significa dizer que as mulheres não o  realizem, visto que há no grupo aquelas que 

não contam com a contribuição do marido, por apresentarem problemas de saúde

ou por não terem disponibilidade, uma vez que se encontram desenvolvendo outra 

atividade na unidade familiar. 

Durante conversa com as mulheres da horta agroecológica, indaguei

sobre a participação do homem nas tarefas realizadas em casa, no momento que 

elas estão desenvolvendo a atividade da horta, se essas contam com a contribuição 

dele ou de outro integrante da família. Duas assentadas assim se expressaram:

Às vezes quando eu num tô em casa até que meu marido faz alguma coisa, 
quando ta desocupado. A horta toma muito tempo da pessoa, quando a 
gente chega em casa é muita coisa pra pessoa fazer, mas é assim mesmo.
(Maria C, assentada, 25 anos)

Trabalho um pouquinho em casa, um pouquinho na horta e assim vou 
levando. A gente faz as coisas em casa e na horta também (Maria O, 
assentada, 41 anos).

Nessa perspectiva, observa-se uma sobrecarga de trabalho. O fato das 

mulheres, a maioria das vezes, não poder contar com a família, acarreta um

acúmulo de trabalho em sua jornada ao assumir as tarefas domésticas, além das 

atividades da horta que pode ocasionar um resultado insatisfatório na atividade

agroecológica, visto que essa tem sido realizada enquanto uma tarefa a mais em 

suas vidas.

Apesar da atividade na horta sobrecarregar o seu cotidiano, o fato da 

mulher ser identificada como agricultora, proporciona maior visibilidade social, como 

se refere Maria L ao emitir sua opinião em relação a atividade da horta como ela diz: 

para as mulheres é um ótimo trabalho, um ótimo movimento. Se elas não perderem 

o rumo da caminhada delas, elas vão contar uma história. Ai pode ser observado o 

reconhecimento sobre a importância dessa atividade, que parece agregar valor a 

organização das mulheres através do grupo e atividade da horta, inclusive o



94

reconhecimento: o projeto significa um tipo de desenvolvimento pro assentamento 

(Maria L, assentada, 55 anos)

Nesse sentido, a horta pode assegurar outros significados que são

materializados na satisfação experimentada na sua condição de agricultora, como 

revela Maria T: 

A horta pra mim é um lugar tranqüilo, apesar da luta ser muito pesada. Às 
vezes quando tô com problemas ou de mau humor, vou para o projeto 
disparecer e tranqüilizar o espírito.Venho sozinha e quando me sinto melhor 
vou pra casa (...) O trabalho na horta é pesado, mais é menos stressado (...) 
Prefiro trabalhar na agricultura pois é um trabalho que tem início e fim e pra 
mim o verdadeiro trabalho na agricultura é aquele, que é feito com as mãos 
e  na horta o trabalho é na sombra e como a água pra horta é muito pouca a 
sombra ajuda pra economizar. (Maria T, assentada, 33 anos).

Essa argumentação parece refutar a hipótese de que a identidade

feminina se dá na realização do trabalho doméstico, sobretudo vai de encontro à 

idéia de que a realização da mulher encontra-se no seio da família e da casa. 

Verdades que são relativizadas pela construção de outras identidades, nesse caso, 

a identidade da mulher agricultora, o que pode não alterar as tensões enfrentadas 

no assentamento quanto ao valor atribuído ao trabalho doméstico, como reforça,

Maria T.:

Em casa tem muito aperreio e as coisas a gente vai fazendo, vai se 
desmanchando e os homens não dão valor às mulheres. Por mais
que a mulher trabalhe no roçado ele não acha que ela é trabalhadora. 
Quando eles vêem a gente arrancando um mato desse, fica chamando a 
gente de besta ou diz hô mulher trabalhadeira, mas é como se fosse uma 
crítica, acham que as mulheres são pra ficar em casa lavando louça, 
cuidando de cozinha e menino (Maria T).

Seguindo na mesma direção, Maria S., outra assentada, refere-se as

tarefas no espaço doméstico, em relação a atividade agrícola, da seguinte maneira:

Eu vou falar minha verdade, eu sou dona de casa mais eu não gosto de 
fazer as coisas em casa não, eu faço por que é preciso, eu prefiro ta na 
enxada do que lavando prato...por que no roçado, distrai, me sinto feliz em 
ta aqui e significa primeiramente que eu não to doente, tenho saúde, tenho 
vontade de trabalhar e é o costume, aí eu deixo tudo em casa, sujo de 
manhã, lavo de noite ou se não ao meio dia, se aparecer algumas coisa pra 
trabalhar eu to indo, na hora que eu chego, eu faço, num me importo não. 
(Maria S, assentada, 43 anos)

Há evidências de que as mulheres estão integradas e presentes tanto na 

esfera da produção como no espaço da reprodução social da família. Nesse caso, é 



95

possível afirmar que, do ponto de vista da mulher assentada, a atividade na

agricultura pode proporcionar satisfação, enquanto a atividade doméstica provoca a 

sensação de fadiga e cansaço. 

Assim, ao que parece, existe um ponto em comum entre as duas

participantes da atividade produtiva da horta agroecológica, a de sentir-se sujeito, 

sobretudo, pela sua identidade de agricultora, construída ao longo de sua trajetória, 

visto que sempre fez parte de suas vidas.

Numa outra perspectiva de pensar o significado que tem o projeto Maria 

T. é bem incisiva ao dizer: independência...independência do meu marido, só em, eu 

não ter que pedir tudo a ele,  já é outro dinheiro que entra em casa e com ele posso 

comprar um vestido pra mim, uma roupa pra um filho e não ter que pedir a ele, já é 

muito bom.

Aqui a independência parece afirmar o sentido no fato de que é a mulher 

quem determina o que fazer com o dinheiro, visto que foi conquistado com o seu 

próprio esforço e trabalho, ao mesmo tempo que lhe proporciona um enriquecimento 

pessoal, uma das formas encontradas de contribuir com o rendimento doméstico. 

Convém ressaltar que as atividades realizadas em casa e no roçado não 

lhes trazem nenhum rendimento direto, pois não lhes cabe, nesse caso, o controle

dos rendimentos com a venda da produção. Insatisfeitas, as mulheres lutam por

melhorias e buscam uma atividade remunerada, pois na agrovila Arizona os

recursos que entram na família são bem escassos, se considerado o numero de 

pessoas que compõem o núc leo familiar. 

4.3. A Gestão do grupo “Maria”

Foi verificado que o grupo de mulheres “Maria” tem priorizado a

construção de uma gestão descentralizada das decisões, desenvolvendo uma

dinâmica de reuniões sistemáticas para discussão sobre a problemática do grupo

das mulheres especialmente em relação às questões relacionadas ao projeto da 

horta agroecológica,  realizando prestações de contas de forma transparente e que 

envolve todas as participantes no processo. 
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A proposta política da ação coletiva encontra fundamento nas diretrizes 

gerais do  MST, quando sugere que a tomada de decisão deve envolver todos/as no 

processo, inclusive como um caminho trilhado rumo a organização. Nesse aspecto, 

o respeito às decisões do coletivo, desde o cumprimento de horários, mas sobretudo 

de tarefas e missões (MST, 2005, p. 67) se compõem enquanto mecanismos de 

participação, na organização de grupos coletivos. 

Nesse aspecto, foi observado um cuidado estabelecido pelo grupo “Maria” 

em relação ao contexto de sua organização e que reflete em cada uma das

mulheres a sua condição de participante e responsável por esse processo. Ao se 

posicionar, a mulher coloca-se enquanto um sujeito que busca uma alternativa 

diferente de organização, à medida que são elas, as principais responsáveis pela 

manutenção e organização desse novo espaço no assentamento Arizona. 

Para isso, contam com uma coordenação que envolve duas das cinco 

assentadas, que dividem responsabilidades da seguinte maneira: uma responde 

pela atividade de representação política fora do assentamento e a outra assume a 

gestão das finanças do projeto. Sob a coordenação dessas mulheres, as decisões 

são definidas em reuniões de maneira participativa e democrática. 

Maria S, assentada, 43 anos, assume a função de coordenadora do grupo

e é representante nos espaços de organização fora do assentamento. Ocupa esse 

papel em virtude de sua disponibilidade para viajar e pela dedicação para a

realização de atividades políticas. Acrescenta-se, ainda, o fato de que as tarefas 

domésticas são assumidas por uma filha adolescente e o cuidado com os dois filhos, 

um de cinco e outro de doze anos, é assumido pelo marido que lhe acompanha nas 

atividades do roçado. Segundo o marido, se for preciso ele coloca comida no fogo 

também. Talvez por isso, Maria S tem uma participação marcante nas atividades 

políticas organizativas do assentamento, o que pode ser verificado pela presença 

constante em cursos, encontros, intercâmbios, troca de experiências e reuniões. 

No entanto, quando acontece um problema familiar, principalmente

relacionado à saúde, observa-se o seu afastamento das atividades políticas e

organizativas, bem como da atividade produtiva, pois a referida assume a

responsabilidade maior no ciclo familiar, em diferentes atribuições, dando-lhe
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suporte emocional e material. Acompanha os integrantes da família quando se 

apresentam com problemas de saúde e precisa ir ao medico, ora envolve-se com 

questões relacionadas à educação das filhas adolescentes. É dela também a

responsabilidade de fazer feira para a sua casa e a de sua mãe doente. Para

conciliar tantos papéis: mãe, filha, mulher, dona de casa, agricultora, é muito comum 

observá-la fazendo atividades da horta em companhia de seu filho de cinco anos. 

Dentre as atividades que se responsabiliza, no contexto de organização 

do projeto e do grupo, merece destaque o compromisso com a comercialização da 

produção, daí a garantia de sua participação na feira do município e também no 

deslocamento para os assentamentos e comunidades vizinhas.

Maria S conta, à maioria das vezes, com a companhia de outra integrante 

do grupo, Maria O, assentada, 41 anos que também tem como se ausentar de casa, 

pois tem apoio da família nas tarefas domésticas, sobretudo de um jovem com 

dezesseis anos de idade, pois além dela, são oito homens (adultos e jovens) que 

integram a sua família. 

Ainda, como atividades de coordenação, encontramos Maria T, que se 

encarrega com as finanças do projeto. Para isso realiza reuniões mensais

envolvendo as cinco mulheres para prestação de contas. 

No início da organização do grupo, as anotações eram feitas em um 

caderno. Dentre as informações registradas, vale destacar: as decisões tomadas

coletivamente, os resultados das vendas realizadas, os recursos investidos, os

saldos da comercialização, as receitas e despesas do projeto. Posteriormente, para 

maior transparência, adotaram o sistema de controle de caixa, registrando entradas, 

saídas e saldo, saberes que foram desenvolvidos com a orientação da assessoria 

técnica do projeto. 

Maria T. também demonstra um bom nível de conhecimento em relação à 

proposta agroecológica, principalmente sob o ponto de vista técnico da produção, o 

que lhe permite a coordenação da atividade produtiva e a orientação das demais. No 
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processo, aprendeu a diversificar vários tipos de plantas e a compreender que cada 

inseto e cada “pé de mato”19 tem uma função na agricultura. 

Nas reuniões mensais, elas decidem o que fazer com o dinheiro da

venda. Segundo suas informações, parte dos recursos tem sido utilizado para o 

investimento na área produtiva e a sobra é dividida igualmente entre as cinco 

integrantes, que priorizam o pagamento da mensalidade da associação, pois assim 

terão direito a voz e voto nas assembléias. 

Figura 16 – mulheres no intercambio envolvendo jovens no momento em que uma das participantes 
explicava sobre a preparação do composto orgânico. Acervo da AACC – junho de 2006.

Ao  experimentar a organização coletiva através do grupo “Maria”, através 

da realização das atividades produtivas no âmbito da agroecologia, as assentadas 

da agrovila Arizona demonstram uma participação ativa, no processo de

19 Como as mulheres se referem a uma planta nativa.
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organização do assentamento rural e nas demais atividades que se envolvem no 

cotidiano familiar, o que comprova o seu papel fundamental na economia doméstica 

e no desenvolvimento do assentamento Arizona. 

A organização das mulheres através de grupos parece confirmar a

hipótese que a participação das mulheres pode se constituir como um elemento 

fundamental no processo de organização de um assentamento, seja no aspecto 

político, econômico ou social, de um modo ou de outro, tem contribuído para que as 

mulheres se firmem na terra e continuem sua organização, respectivamente os

significantes que essa pode lhes proporcionar.

No conjunto das relações, as mulheres têm se diferenciado pela

solidariedade que buscam vivenciar, enfrentam dificuldades no contexto familiar que 

lhes proporcionam a sobrecarga de trabalho, buscam a superação das relações 

autoritárias, quando buscam dialogar com a família o envolvimento em atividades 

político-organizativas, enquanto superação de desigualdades sociais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao buscar compreender o significado social que tem a participação das 

mulheres no processo de organização do assentamento Arizona no município de 

São Miguel do Gostoso, buscamos percorrer a trajetória histórica do assentamento 

em seus dez anos de existência, desde a luta pela terra, as negociações com o 

poder publico o papel do MST e o envolvimento das mulheres na qualidade de 

mulher, mãe, assentada, participante dos processos de organização do

assentamento.

Ouvir os relatos de mulheres em suas lembranças, conhecer situações de 

vida existentes, aparece na pesquisa como a oportunidade de reconstruir vivências, 

histórias e sonhos daquelas, cujas lembranças permeiam os momentos que

passaram no acampamento, enquanto uma afirmação e resistência através da

busca pela terra para nela trabalhar, plantar e viver. No assentamento, quando já se 

consolida a fase de acesso aos créditos, as construções das casas e as

perspectivas de fortalecimento através de uma atividade produtiva e geradora de 

renda.

A pesquisa revela que ao participar da construção do assentamento rural, 

a mulher assentada se reconhece como participante ativa no processo de

organização do assentamento, quando no período do acampamento precisa assumir 

sozinha, a casa e a família, enquanto o marido guardava o canto, como diz uma 

delas em momentos de conversa. Buscam na lembrança as dificuldades e alegrias 

vividas. No resgate, o fator emocional desvenda o poder da conquista, quando a 

emoção sufoca a palavra que traz nas lembranças os tempos passados, cujas

dificuldades marcam a vida na fase anterior e durante o acampamento.

Ao descrever as relações construídas entre homens e mulheres no

assentamento Arizona, enquanto um universo relacional, observa-se que permanece 

na estrutura de sua organização, uma diferenciação nas atividades assumidas por 

homens e mulheres e que essas seguem normas e papeis de acordo com o sexo e o 

gênero. Nesse aspecto, as mulheres continuam com a responsabilidade, quase que 

exclusivamente, de cuidar dos filhos e filhas e da casa, mas também assumem a 

responsabilidade como agricultora no trabalho com o quintal e o roçado. 
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A participação nos espaços de organização é visível nas influências do 

gênero quando na escolha de seus representantes o que se reflete num

envolvimento parcial das mulheres na organização política do assentamento, e que 

confirma os estudos sobre as relações de gênero, quanto à afirmação de que essas 

estruturam o conjunto das relações socais, que os mundos da política, do trabalho e 

da cultura se definem pelos papéis masculinos e femininos e se materializam com 

uma rígida divisão sexual do trabalho.

Tanto na fase do acampamento, quanto na fase do assentamento, as 

mulheres desempenham um papel fundamental na organização e na manutenção da 

unidade doméstica e na produção de bens de consumo e atividades desenvolvidas 

tanto na casa, quanto no lote. Realizam atividades agrícolas e desempenham um 

papel essencial na economia doméstica, através da criação de pequenos animais, 

no fortalecimento do trabalho no quintal, bem como em relação aos cuidados que 

assumem relacionados à defesa da saúde e do bem estar da família.

Por outro lado, a noção do homem, enquanto provedor e único

responsável pelo bem estar da família, parece solapar, na realidade em que vive as 

mulheres do assentamento Arizona, visto o importante papel que essas têm

desenvolvido para o fortalecimento e sustentabilidade da economia doméstica, ao 

assumirem as diversas atividades no contexto da produção e reprodução social da 

família. No entanto, ainda perdura a invisibilidade do trabalho realizado pelas

mulheres, a partir da noção do trabalho como ajuda associada à idéia de trabalho 

pesado (realizado pelos homens) ou leve (realizado pelas mulheres e crianças)

(Paulilo, 1987).

No entanto, no processo de organização do assentamento, desde a fase 

do acampamento, a mulher assentada se constrói enquanto um novo sujeito à 

medida que se organiza através do grupo e passa a participar, planejar e ocupar 

espaços de discussão política. Produz para o seu próprio sustento e de sua família, 

adquire conhecimentos a que antes não tinha acesso. 

Nessa perspectiva, as mulheres através dos grupos, se diferenciam no 

contexto da organização do assentamento. Nisso há um maior reconhecimento 

sobre a importância que essa tem para o desenvolvimento do assentamento.
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Somando-se a sua organização às articulações em torno do projeto agroecológico, o 

que tem contribuído significativamente para que as assentadas se afirmem enquanto 

um sujeito produtivo e social, pois rompem fronteiras, ampliam conhecimentos,

vivem novos horizontes de participação, se necessário, se impõem no processo para 

defender os seus direitos e do grupo. Para isso, destacam-se as articulações

cotidianas entre elas no assentamento, cujos laços de solidariedade, amizade,

confiança e cumplicidade têm sido fundamentais na sua organização.

Através da experiência do grupo “Maria”, demonstra-se que é possível a 

organização enquanto uma ação coletiva, o que lhes possibilita a ampliação dos

horizontes, e a presença, em vários espaços de construção, pode lhes proporcionar 

visibilidade e reconhecimento, dado o seu importante papel dentro da unidade

familiar e fora dela. 

Podemos constatar, por fim, uma participação efetiva das mulheres no 

assentamento Arizona, ao que pese as relações de gênero construídas. Uma

participação que guarda significados nos papéis assumidos por elas na qualidade de 

mãe, dona de casa, sócia da associação e agricultora, papéis esses que asseguram 

a sua realização. A mulher assentada tem contribuído efetivamente com a produção

do viver e com a permanência da família, e dela mesma, no lugar.
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