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RESUMO 

O presente estudo é fruto de pesquisa de mestrado e tem como foco a forma como os 

saberes ligados ao trabalho com a terra são vivenciados no contexto de um assentamento 

de reforma agrária. O assentamento em questão é o Projeto de Assentamento Quilombo 

dos Palmares II, localizado em Macaíba/RN, que se encontra na região metropolitana de 

Natal. A luta pela terra, as migrações, as memórias de vida das famílias nos dão o chão 

por onde pisar a fim de entender as territorialidades construídas no espaço do 

assentamento. Também são analisadas as negociações feitas com as normatividades 

instituídas pelo INCRA (Instituto de Colonização e Reforma Agrária), com os órgãos de 

controle ambiental e também com as condições materiais deixadas pelos usos anteriores 

dados à terra do assentamento. Passa-se por isso para adentrar os quintais, os lotes e as 

residências das famílias, na busca por compreender os saberes passados de geração em 

geração em cada contexto familiar, as técnicas e práticas próprias de cada família, os 

conhecimentos gerados em cada trajetória, as identidades e os projetos que perfazem a 

vida ligada ao trabalho na terra e a forma como estes saberes e conhecimentos se 

atualizam nas novas condições de vida. Por fim, são apresentadas algumas experiências 

de mulheres do assentamento abordando problemáticas referentes às relações de gênero, 

multifuncionalidade e a invisibilidade do trabalho de mulheres agricultoras. Também 

trazemos uma reflexão dos saberes diferenciados de homens e mulheres na vivência com 

o território, relacionados às suas socializações e inserções diferenciadas na vida agrícola. 

Palavras-chave: territorialidades, campesinidade, saberes tradicionais, relações de 

gênero 
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ABSTRACT 

This study is the result of a Master of Science research. It focuses on the way knowledge 

related to work on the land are experienced in the context of a settlement of land reform. 

The settlement in question is the Settlement Project Quilombo dos Palmares II, located in 

Macaíba/RN, in the metropolitan region of Natal. The struggle for land, migration, the 

families lifes memories give us the background where stepping in order to understand the 

territorialities built on the settlement. The negotiation made with the normativity imposed 

by INCRA, the institutions of environmental control are being analysed, as well as the 

material conditions left by the previous uses given to the land in the settlement. All this 

has been done to be able to enter into the backyards, lots and residences of households, 

trying to understand the knowledge passed through by different generations, the 

techniques and practices inherent to each family, the knowledge generated in each 

trajectory, the identities and projects involved with rural work and how these knowledge 

are updated in the new conditions of life. Finally some experiences of women from the 

settlement are presented. The gender relations, the multifunctionality and the invisibility 

of women farmers are being analysed. This will bring a reflection about the specific 

knowledge of men and women in their experience with the territory. All this related to 

socialisation and specifics inserts on agricultural life. 

Keywords: territorialities, peasantry, traditional knowledge, gender relations 
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Introdução 

Essa pesquisa é fruto de uma relação de convivência estabelecida com os 

moradores de um assentamento de reforma agrária localizado em Macaíba, no estado do 

Rio Grande do Norte. Através de pesquisa etnográfica, me debrucei sobre as histórias de 

algumas famílias agricultoras, suas experiências de migração, suas memórias da 

participação na luta pela terra, suas práticas de trabalho, seus saberes e conhecimentos e a 

forma como as relações de gênero interferem no trabalho com a terra e na construção do 

assentamento como um território de vida. 

O Projeto de Assentamento Quilombo dos Palmares II foi criado oficialmente pelo 

INCRA em 2006 e se constituiu a partir da mobilização de famílias de agricultores no 

Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) no estado do Rio Grande do 

Norte. Assim ao longo do trabalho, as experiências de acampamento e de mobilização 

assim como as histórias de algumas famílias são trazidas para pensar como esse grupo 

transformou o espaço do assentamento num território, como materializou suas memórias, 

seus saberes tradicionais, suas experiências e conhecimentos num processo de co-criação 

com o meio ambiente natural. Esse foco no território, tanto no sentido metodológico, 

quanto dos caminhos físicos e do conhecimento percorridos é dado tanto no sentido 

teórico de tentar “ler” o que o espaço físico noz diz a respeito da cultura dos assentados, 

quanto aos desafios colocados pelo pelas condições físicas do espaço, no estabelecimento 

de um projeto de vida de acordo com suas maneiras próprias de ser. 

A questão inicial foi pensar como esse grupo de agricultores vive seus saberes e 

práticas no contexto de um assentamento de reforma agrária e as problemáticas oriundas 

das delimitações e condicionamentos colocados por essa modalidade de territorialização. 

Os saberes tradicionais, pensados como um conjunto de práticas ligadas ao trabalho com 

a terra, passados de uma geração a outra, se apresentaram desde o início como uma 

grande potência da agricultura familiar, ligada aos projetos agroecológicos e a uma 

contraposição ao modelo do agronegócio. No entanto, ao longo do tempo fui me 

deparando com um contexto mais fragmentado, em que fui notando que a comunidade do 

assentamento se dividia em diversos grupos menores, onde a própria agroecologia não se 

colocava como o grande empreendimento para os assentados, onde a religião 
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neopentecostal assumia um lugar de destaque na criação de espaços de convivência e 

comunhão, enfim uma série de questões que foram me colocando frente a frente com as 

contradições do grupo que eu me aproximava e frente a frente a meus próprios conceitos 

e preconceitos também vinculados ao lugar social que ocupo. 

Paralelo a isso, ao conhecer a história das variadas famílias, dos variados sujeitos 

que habitam esse lugar, suas trajetórias de trabalho e de migração, comecei a pensar que 

poderia de alguma maneira reconstruir um pouco da história das famílias sem-terra dessa 

região do Rio Grande do Norte e compreender melhor quem eram essas pessoas, o que as 

levou até ali, por onde e pelo que passaram até chegarem ao assentamento e como tudo 

isso influenciava a forma como era vivida a vida naquele lugar. 

Macaíba é uma cidade distante cerca de quinze quilômetros de Natal, no caminho 

para o interior do estado. É um município antigo, já tendo sido um importante polo 

comercial no século XIX, pois ligava a capital do estado ao interior. Também possui uma 

vasta zona rural, com trinta e duas comunidades rurais, seis assentamentos, uma 

comunidade quilombola e uma comunidade indígena em processo de reconhecimento 

territorial. A maioria dos plantios na região é de cajueiros e de mandioca, tendo também 

uma produção considerável de cocos e de laranjas, segundo o censo agropecuário de 

2006. 

No entanto, as famílias que moram no assentamento, que oficialmente somam 

quarenta e sete, não são apenas de Macaíba, mas de outros municípios próximos, como 

São José de Mipibu, Monte Alegre, Vera Cruz e Parnamirim, a maioria deles localizadas 

na região metropolitana de Natal. Além disso, os habitantes do assentamento têm 

histórias de migração e deslocamentos para lugares mais distantes, como São Paulo e Rio 

de Janeiro, o que inviabilizaria pensar numa história circunscrita a uma localidade, nos 

levando a pensar num território vivido que envolve territorialidades heterogêneas. 

Uma questão presente no assentamento é a diversidade étnica de seus moradores. 

Isso me levou a querer complexificar a noção de campesinato como ela é usualmente 

tratada e a questionar a forma como a reforma agrária no Brasil é pensada. Proporcionou 

uma reflexão sobre a categoria de populações tradicionais e o quanto essa perspectiva 
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que focaliza os saberes, identidades e memórias de populações rurais específicas, nos 

abre pra tentar enxergar o mundo rural brasileiro para além da categoria de classe e dos 

camponeses e agricultores familiares para além de uma categoria econômica e de uma 

peça num jogo/projeto de desenvolvimento.  

Um exercício de espelhamento com grupos rurais latino-americanos, cuja 

identidade é marcada por fortes raízes indígenas, talvez tenha impulsionado esse olhar 

diferenciado, ou pelo menos levado a uma tentativa de descolonizar o olhar sobre os 

grupos rurais brasileiros. Os agricultores familiares brasileiros, camponeses ou não, 

seguem sendo alvo de políticas homogeneizadoras e massificantes, apesar dos processos 

de reconhecimento territorial das chamadas populações tradicionais que trouxeram novas 

demandas e apontaram para diferentes aspectos da vida no mundo rural e também de 

formas de desenvolvimento alternativas nesse meio, tendo no ambiente natural, não um 

empecilho ou um recurso a se esgotar, mas um patrimônio tão importante para a 

identidade quanto à trajetória dos grupos sociais. 

Assim ao longo do tempo de pesquisa fui me deparando com um grupo de pessoas 

extremamente diverso. Vindos de variados lugares, alguns com mais experiência de vida 

nas cidades, outros vindos das zonas rurais de municípios vizinhos a Macaíba e com 

diferentes vivências de trabalho agrícola. Alguns com experiência de serem trabalhadores 

alugados em grandes fazendas, outros como agricultores camponeses no sentido mais 

tradicional, plantando para sua subsistência com a força de trabalho de suas famílias. 

Outros ainda já haviam tido pequenos sítios ou trabalhavam em terras arrendadas. Essa 

diversidade a princípio me criou alguns problemas de classificação, pois não conseguia 

encaixar a realidade que pouco a pouco conhecia com as categorias existentes. Sabia 

apenas que eram agricultores sem-terra. 

Assim, as tentativas de classificar o grupo em uma categoria fixa esbarravam 

sempre na complexidade da vida daqueles agricultores, nas contradições que vivem e 

mesmo na inexistência de uma identidade que eles próprios se definam e acabei chegando 
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à ideia de campesinidade1 (WOORTMANN, 1990). Esse conceito ajudou no processo de 

compreender a constituição das diferenças nas formas de viver e fazer agricultura entre as 

famílias que estava conhecendo e também sobre o que poderia ser a tal cultura rural ou 

camponesa no contexto atual. Também auxiliou muito a quebrar certas dicotomias entre 

rural e urbano, tradicional e moderno, agricultura familiar e agricultura camponesa além 

de dar certa historicidade para as experiências dessas famílias.  

Como o foco desde o início eram os saberes, fazeres e as técnicas relacionadas à 

lida com a terra, tentei me ater à observação das formas de fazer agricultura, às práticas 

desses agricultores específicos que entrava em contato. Uma autora que deu muitas pistas 

foi Ellen Woortmann (2012), que trabalha com a noção de saberes eco-agrícolas 

tradicionais. Segundo esta autora, a forma como a prática da agricultura se vincula às 

noções de Deus, Terra e o papel do ser humano estão inseridas num conjunto de símbolos 

e representações que formam o que ela chama de cosmologia camponesa. Isso lançou 

nova luz para eu conseguir entender as experiências dos agricultores. Foi o que nos levou 

a procurar não somente aqueles agricultores que participaram do projeto de hortas 

agroecológicas e que haviam feito uma adesão às práticas ecológicas, mas aqueles que 

desenvolviam práticas sustentáveis baseadas nos conhecimentos tradicionais e em 

relações de reciprocidade com a terra.  

No entanto, ao mesmo tempo em que essa perspectiva abriu a observação para a 

dimensão do sagrado e da tradicionalidade também fez com que eu procurasse por uma 

imagem de certa forma idealizada de camponês, ou de campesinidade, o que com o 

tempo foi se quebrando e à medida que eu me envolvia em campo e ia percebendo que 

haviam elementos tradicionais nas práticas dos agricultores, assim como também haviam 

elementos característicos de uma agricultura mais moderna. E que se tratava mais de 

                                                           
1 Segundo Klaas Woortmann (1990), trata-se de uma qualidade presente em grupos rurais distintos que tem 

a ver com a forma como certos valores morais e religiosos tradicionais camponeses permaneceram no 

contexto da modernidade. Para o autor nem todos os pequenos produtores são camponeses e o que qualifica 

essa diferença é o grau de campesinidade em que estão envolvidos. Entre esses valores destacam-se a Terra 

o Trabalho e a Família como um tripé organizador da lógica camponesa. 
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pontos de continuidade e ruptura como fala Maria Nazareth Wanderley (2004) entre 

agricultores familiares e camponeses do que uma perda ou uma completa readequação 

dos sistemas produtivos. Em relação às dificuldades de classificação entendi que se 

deviam ao fato de que as identidades estão em permanente construção, condicionadas 

pelos contextos históricos e que as teorias são tentativas de fotografar uma realidade que 

está sempre em movimento. 

Essas questões vinham à tona e eram relativizadas à medida que me aprofundava 

no estudo sobre a formação do conhecimento na agricultura e à medida que conhecia os 

quintais e lotes dos assentados. Nesse processo consegui formar uma imagem mais ou 

menos organizada da forma como esses saberes e conhecimentos, muitas vezes 

subalternizados quando em contato com o conhecimento científico, são mantidos e 

passados adiante. Percebi que não se tratava de uma instância separada do restante da 

vida dos agricultores, mas que estava intimamente ligada ao fluxo do cotidiano e dos 

cuidados necessários à manutenção da vida. Baseava-se em observações e experiências 

que os mais novos assim como os mais velhos iam fazendo a respeito dos processos 

naturais e dos efeitos de suas intervenções no ambiente, acompanhando os processos de 

nascimento e crescimento de plantas e animais. 

Também nesse caminho e ao conhecer melhor a antropologia ecológica de Tim 

Ingold, comecei a perceber que não se tratava apenas de humanos estabelecendo contatos 

com o meio ambiente a partir de suas práticas e percepções, mas que existiam diversos 

fluxos de vida acontecendo naquele ambiente, influenciando os processos de vida daquela 

população, e condicionando a formação da territorialidade do assentamento. Assim, os 

trabalhos dos agricultores se mostraram à luz dessa teoria (INGOLD, 2012; 2015) como 

um trabalho de improvisação, de encontro e de mistura com outros processos (linhas de 

devir) ambientais que já ocorriam no terreno do assentamento conformando uma espécie 

de malha. 

Isso provocou de alguma maneira um novo olhar sobre o conceito de 

territorialidade, como um processo não apenas composto pelos seres humanos em seus 

esforços de manter, dar usos e significados ao seu ambiente de vida como define Paul 

Little (2002), mas também marcado por encontros e negociações com essas outras forças 
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atuantes no ambiente que também lhes dão identidade e criam condições de 

possibilidades (INGOLD, 2012) para suas vidas enquanto agricultores assentados. 

Foi ao longo do tempo, com uma maior aproximação com as famílias, do maior 

entendimento sobre a lógica do cotidiano e dos meus diálogos com minha orientadora 

que a discussão sobre gênero foi sendo incorporada à pesquisa, despertando olhares e 

mexendo com minha própria subjetividade como irei relatar no capítulo 3. Comecei a 

observar as diversas tarefas a que as mulheres se dedicavam, a reconhecer seus espaços 

de atuação, assim como perceber algumas situações de exploração e das dificuldades 

geradas por uma divisão desigual de tarefas domésticas. Tudo isso foi sendo incorporado 

às discussões sobre territorialidade e saberes de forma a permitir tecer relações entre as 

três dimensões. 

Algumas dificuldades de abordar as questões de gênero, como se essas 

quebrassem com o mito da família rural como uma unidade integrada e harmônica 

(SILIPRANDI, 2009) se mostrava à medida que eu buscava observar mais detidamente 

essas relações no cotidiano das famílias. Assim tanto para mim como para algumas 

mulheres com quem eu conversava sobre a divisão das tarefas e sobre a independência 

financeira das mulheres, essas questões pareciam questionar suas capacidades de 

organizarem as famílias e até mesmo de se posicionarem frente à seus maridos. Assim as 

questões mais interessantes apareceram não a partir das falas das agricultoras, mas 

principalmente observando-as, nas suas atividades diárias e em suas relações com 

maridos e filhos.  

Fui dessa forma me deparando com uma série de questões relacionadas à 

invisibilidade das atividades agrícolas das mulheres, à multifuncionalidade dos seus 

trabalhos (HERRERA, 2016) e também com a forma como as mulheres desenvolvem 

percepções e práticas agrícolas diferenciadas em relação ao meio ambiente, vinculadas 

não a uma ideia essencializada que coloca as mulheres mais predispostas a estabelecer 

relações de respeito com o meio ambiente, mas de práticas ecológicas vinculadas às suas 

responsabilidades ligadas ao cuidado com as pessoas e ao preparo dos alimentos. Essas 

observações foram possíveis não apenas devido ao foco dado em campo, mas também 

pela aproximação com a literatura que trata do feminismo entre mulheres camponesas, 
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em especial ligadas a um ecofeminismo (PAULILO, 2016; AGUAYO & HINRICHS, 

2015). 

Descobrindo o território – caminhos da pesquisa e percurso metodológico 

Minha chegada no assentamento remonta ao ano de 2012 quando participava 

como bolsista em um projeto de pesquisa com a professora Cimone Rozendo sobre 

inovações e sustentabilidade na agricultura familiar da região metropolitana de Natal. 

Nosso encontro com as pessoas do assentamento se deu num dia de chamada pública2 na 

sede da prefeitura, em que os agricultores que desejavam ser fornecedores do Programa 

Nacional da Alimentação Escolar (PNAE) de Macaíba, estavam se cadastrando. Depois 

disso, realizamos algumas visitas ao assentamento Quilombo dos Palmares II em que 

fizemos algumas reuniões e conversas sobre um projeto com hortas agroecológicas do 

SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas) que alguns 

agricultores haviam participado e da entrada de um grupo de assentados como 

fornecedores do PNAE. Entendemos essas participações como projetos inovadores 

geridos pelos agricultores em busca de maior autonomia. Onde foram fundamentais suas 

agências e o capital social do grupo inserido numa rede de relações com técnicos e 

gestores, imbuídos num projeto contra-hegemônico de desenvolvimento rural. 

Foi com essa temática que realizei a monografia para conclusão do curso de 

Ciências Sociais, indo mais algumas vezes ao assentamento, realizando algumas 

entrevistas individuais e coletivas. No final de 2013 fui mais uma vez até lá com alguns 

amigos que pensavam em fazer um documentário sobre o Rio Pitimbu, uma importante 

fonte de água da região metropolitana que possui uma de suas nascentes no território do 

assentamento. Quem nos recebeu nessa visita foi Ana Paula, uma das primeiras pessoas 

que fizemos contato no assentamento e que se tornou uma interlocutora fundamental. Em 

2015 já fazendo mestrado, voltei no assentamento e desde então venho percorrendo seu 

território.  

                                                           
2 Publicação de um edital com ampla divulgação para contratação de obras ou serviços públicos, sem 

necessidade de licitação. Um tipo de licitação simplificada. 
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A forma como fui descobrindo o território do assentamento pode ser considerada 

caótica aos olhares mais metódicos. A entrada numa área de reforma agrária, numa 

comunidade rural não segue a trilha da entrada numa repartição, afinal não vai ter 

ninguém pronto para lhe recepcionar e lhe dar as direções, assim os caminhos que foram 

sendo trilhados, foram guiados pelos afetos que possibilitaram contatos e encontros, 

acompanhada de organização metodológica guiada pelo foco dado a pesquisa.  

Como já havia percorrido o assentamento com outro foco de pesquisa, foi um 

pouco difícil no início dar o novo tom para as conversas com os moradores. Geralmente a 

conversa começava ou terminava falando-se das políticas públicas, da organização dos 

assentados e da situação política local. Apenas ao longo do tempo e conhecendo novos 

interlocutores que pude seguir minhas próprias trilhas de pesquisa trazendo o foco para os 

saberes relacionados à agricultura, a história de vida dos moradores, as técnicas e a 

relação com o meio ambiente. É interessante como se dão esses movimentos relacionados 

ao conhecimento: principalmente a forma como vão surgindo novas questões de pesquisa 

e a articulação com o que os sujeitos estão vivendo, geralmente articulados a novos 

contextos e situações políticas, econômicas e sociais mais amplas. 

Depois que terminei a graduação e fiquei um ano fora da universidade começaram 

a mudar minhas preocupações e interesses de pesquisa. Deixando um pouco o olhar sobre 

os projetos de desenvolvimento e políticas públicas e passando a outras questões mais 

relacionadas à ancestralidade da relação com a terra, aos saberes gerados em contextos 

familiares e afetivos, e à diversidade étnica e cultural que atravessa o meio rural 

brasileiro. Uma viagem de volta ao Rio Grande do Sul, lugar onde nasci, foi importante 

para essa virada no olhar e na percepção. É como se só conseguíssemos observar nos 

outros o que vemos em nós e vice e versa. Esse movimento de autoconhecimento e 

conhecimento do outro que sempre me encantou na antropologia e me fez escolher trilhar 

esse caminho. 

Me conecto a alguns autores que propõe pensar numa cartografia de pesquisa 

(COSTA, 2014; GUIGOU, 2005). Esta ideia propõe justamente pensar na construção da 

pesquisa enquanto um processo em que ocorrem encontros, afetos, movimentos, misturas 

e também riscos. Em que o conhecer não está desconectado do fazer, em que os objetos 
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não estão dados a priori, mas aparecem à medida que nos deslocamos sobre e através dos 

territórios, à medida que nos afetamos e afetamos os demais, que deixamos nossos corpos 

adentrarem novos espaços. Assim como a etnografia na sua forma mais sincera, a 

cartografia não nos leva a procurar pela essência das coisas, mas busca perguntar sobre o 

encontro do pesquisador com as coisas (COSTA, 2014), no ato de criação inerente ao 

processo de investigação.  

Também me identifico com essa metodologia por colocar-se nos interstícios 

teóricos, lá onde não é possível encaixar em uma disciplina específica. Apesar de 

trabalhar com textos e categorias principalmente da Antropologia, o trabalho em muitos 

momentos faz um diálogo com áreas diversas como Ecologia, Geografia, Agroecologia, 

Sociologia Rural e Etnoecologia. 

Esse lugar intersticial de início me deixou insegura e sem saber onde me segurar, 

mas como só pende aquilo que está parado, continuei em movimento, buscando me 

encontrar nesse imenso campo de conhecimento que é a Antropologia. A desconstrução 

das categorias e conceitos que vinham enraizados na minha formação intelectual e que se 

mostravam como obstáculos para uma melhor reflexão, foram acontecendo à medida que 

me aprofundava nas teorias antropológicas, sempre questionando o que julgava 

exagerado, inibidor ou mesmo descontextualizado do que se vive no contexto brasileiro e 

latino-americano. Sempre tentando manter a vigilância epistemológica de que fala 

Bourdieu. Claro que paralelo a isso, me questionava frequentemente sobre meu objeto de 

estudo, se estava conectado com o que realmente queria conhecer e se o contexto do 

assentamento corresponderia às problemáticas que eu levantava. De alguma maneira 

acreditei, deixei a razão de lado e acreditei que estava no caminho, que daqueles 

encontros com certeza iam acontecer aprendizados que pudessem ser narrados e 

refletidos à luz de teorias críticas sobre o contexto latino-americano, brasileiro e 

nordestino.  

Assim, a pesquisa de campo foi feita basicamente a partir de três estratégias 

metodológicas: conversas informais, entrevistas semi-dirigidas e observação participante. 

Apenas em um momento foram aplicados questionários e em outro foi realizado um 

exercício de etnografia visual. Muitas das entrevistas foram gravadas com o celular e o 
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uso da máquina fotográfica foi feito tanto para registrar momentos como para direcionar 

os olhares e possibilitar diálogos sobre os elementos da paisagem. 

Me aproximo da perspectiva de José Guilherme Magnani para quem a etnografia é 

um olhar de perto e de dentro, a partir da perspectiva dos atores sociais. Segundo ele, a 

etnografia é “uma forma especial de operar em que o pesquisador entra em contato com o 

universo dos pesquisados e compartilha seu horizonte, não para permanecer lá ou mesmo 

para atestar a lógica de sua visão de mundo, mas para, seguindo-os até onde seja possível, 

numa verdadeira relação de troca, comparar suas próprias teorias com as deles e assim 

tentar sair com um modelo novo de entendimento, ou, ao menos, com um pista nova, não 

prevista anteriormente.” (MAGNANI, 2009) Trata-se portanto de encarar um ponto de 

vista crítico e permanentemente reflexivo, em que estamos sempre procurando os 

sentidos, dados tanto pelos interlocutores, para suas ações, trajetórias e modos de viver, 

como por nós próprios na tentativa de construir diálogos que possam lançar luz para as 

questões presentes na vida social. 

Por isso em todas as nossas conversas e principalmente nos momentos de 

transcrição de áudios houve um esforço de prestar atenção em como a situação da 

entrevista interferia no que era dito, o contexto comunicativo como apontam Bauman e 

Briggs (2008). Assim tentei entender as performances e a forma como os discursos iam se 

desenhando a partir do que eles imaginavam que eu queria ouvir e do que eram as 

questões sociais mais atuais e urgentes por que passavam, o que muitas vezes tornava 

nossos momentos de interlocução em debates sobre a situação política e as questões tanto 

internas como externas que afetavam suas vidas. Assim com o objetivo de inseri-los no 

processo de construção do conhecimento, ia tentando sempre colocar minhas impressões 

e analisava suas falas de modo a perceber de que forma eles estavam se posicionando 

naquele momento. 

A maioria dos meus interlocutores eu já conhecia da outra pesquisa que resultou 

na monografia. Eles faziam parte, portanto, do grupo de agricultores que entregava pro 

PNAE na época e a maioria haviam entrado no projeto de hortas do SEBRAE. São 

pessoas que tem entre 30 e 60 anos de idade que já tiveram outras experiências de 

emprego e também de trabalho na agricultura e que entraram no movimento Sem Terra 
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para conquistar um espaço para estabelecer suas famílias e continuar trabalhando como 

agricultores. 

Ao longo do texto é possível perceber que há uma maior proximidade com as 

mulheres assentadas e isso se deu não apenas por uma maior facilidade de entrar em 

contato com elas devido a ser mulher também, mas por uma escolha teórica e 

metodológica que pudesse visibilizar seus conhecimentos. Por isso no capítulo três 

fazemos uma discussão mais detida sobre as relações de gênero no assentamento, em 

especial a partir dos diálogos e interações mais frequentes estabelecidos com algumas 

mulheres. 

Também é necessário dizer que houveram famílias com quem estabeleci mais 

contato, como as famílias de Francisquinha e Ana Paula almoçando em suas casas e 

compartilhando momentos de convivência e o casal Seu Cosme e Dona Terezinha que em 

duas ocasiões me receberam em sua casa, uma na festa do padroeiro da igreja católica e 

outra na festa de São João. Como Macaíba não fica tão distante de Natal era possível ir 

pra lá duas ou três vezes por semana nos momentos mais intensos de pesquisa e eu 

sempre utilizava a Escola Agrícola de Jundiaí como um ponto de apoio para almoçar e 

descansar, pois nem sempre eu era convidada para ficar almoçando com eles e nem 

sempre me sentia à vontade de pedir. 

Esse trabalho não tem a intenção de dar conta da realidade do assentamento como 

um todo e tenho consciência que muitas interpretações estão marcadas pelos ideais, 

preocupações e até um senso estético que me são próprios, no entanto ao longo de toda 

pesquisa foi dada muita atenção ao que acontecia no assentamento e as impressões foram 

dialogadas e discutidas com os interlocutores, resultando num trabalho coletivo, em que a 

partir dos depoimentos e argumentos dos entrevistados fui construindo quadros 

interpretativos e reflexivos, lançando mão de teorias antropológicas, sociológicas, 

geográficas e de outras áreas afins para nos auxiliar a entender os processos que me 

dediquei a analisar. A ideia foi desenvolver uma “filosofia com gente dentro” como fala 

Eduardo Viveiros de Castro, levando a sério as teorias dos interlocutores, questionando 

tanto a realidade como esta se apresentava, quanto também as teorias, á medida que não 

se mostravam adequadas para o entendimento. 



27 
 

O texto foi dividido em três capítulos. O primeiro trata sobre a relação dos 

agricultores com o território, pensando como foi o processo de territorialização, tanto em 

sua lógica formal, enquanto um mecanismo estatal para fixar uma população em um 

território com fins de reforma agrária, quanto a partir das experiências dos assentados no 

MST e as trajetórias familiares que levaram as pessoas até ali. Suas memórias da vida 

anterior ao assentamento e do processo de acampar e participar do MST são trazidos para 

montar um quadro que permita situar sócio-culturalmente as famílias assentadas, assim 

como também mostrar as mudanças por que passaram ao longo de sua identificação como 

agricultores Sem Terra. Tudo isso conformando parte da territorialidade do grupo. 

No segundo capítulo continuo discutindo a construção da territorialidade a partir 

dos lotes e quintais. Primeiramente com uma observação sobre os encontros gerados com 

o meio ambiente nos processos de trabalho agrícola e na forma como a territorialidade 

dos agricultores assentados entrou em confronto com a territorialidade anterior, 

principalmente no processo de lidar com as condições do solo e com as árvores já 

plantadas. Numa segunda parte do capítulo o foco será dado para os quintais, hortas e 

roçados, lançando o olhar para os elementos presentes nesses espaços, procurando 

compreender os saberes gerados no processo do assentamento, as tradições familiares e 

os conhecimentos construídos na interação com o ambiente do assentamento e as 

articulações com os lotes produtivos. Também serão analisados as identidades e projetos 

articulados aos saberes e práticas de alimentação e a forma como os saberes tradicionais e 

as experiências familiares são reatualizados na prática da agricultura. 

Por fim no terceiro capítulo a discussão se centra nas experiências de algumas 

mulheres assentadas, as relações de gênero e a forma como estas vêm passando por 

modificações desde a época do acampamento. Atenta-se para a multifuncionalidade, 

assim como para a invisibilidade do trabalho produtivo das mulheres. Por fim os quintais 

são observados com um espaço onde é possível perceber traços de uma territorialidade 

feminina, fazendo uma reflexão conectando território, gênero e meio ambiente a fim de 

pensar nas possibilidades de desenvolvimento de um território sustentável no 

assentamento onde sejam agregados os conhecimentos e saberes de homens e mulheres.  
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Capítulo 1 – Reconhecendo a P. A. Quilombo dos Palmares II 

O Projeto de Assentamento Quilombo dos Palmares II fica localizado no 

município de Macaíba, região metropolitana de Natal/RN. Sua formação data de 2005, 

quando foi então criado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA). Segundo relatos dos moradores, foram dois acampamentos (ambos 

organizados pelo MST) que deram origem ao assentamento: um localizado no povoado 

de Japecanga, município de Parnamirim e outro formado no povoado do Jardim no 

município de São José de Mipibu. Foram as famílias que estavam acampadas nesses dois 

acampamentos que em determinado momento se direcionaram para uma área que o 

INCRA havia colocado como de possível desapropriação, localizada ao lado do 

Assentamento Eldorado dos Carajás no distrito de Riacho do Sangue em Macaíba que 

depois deu origem ao Assentamento Quilombo dos Palmares II. 

O terreno em que foi construído era de uma antiga fazenda, de propriedade de 

dois irmãos espanhóis, chamada Fazenda Muriú de Florestamento e Reflorestamento 

Ltda. Era uma área de quinhentos e oitenta hectares onde se plantavam coqueiros, 

cajueiros, maracujás e abacaxis em grande escala, além de criação de gado. No entanto, 

segundo contaram os antigos moradores da fazenda, os donos não pagaram corretamente 

o imposto territorial rural e estavam inadimplentes e por esse motivo a fazenda foi 

desapropriada. 

A antiga sede da fazenda, assim como a casa dos moradores foram abandonadas e 

hoje restam apenas as ruínas. A agrovila do novo assentamento foi construída num local 

mais afastado e nessa área foram divididos os terrenos para abrigar as quarenta e sete 

famílias que foram assentadas, constituindo, portanto quarenta e sete lotes/unidades 

cadastradas pelo INCRA. A divisão das casas foi feita em quatro ruas num formato de 

cruz como é possível visualizar na figura 1 e a divisão foi feita partir de um sorteio que 

distribuiu os terrenos para cada família. No centro da agrovila foi deixado uma área 

coletiva onde foram construídas as três igrejas que hoje existem e também onde foi 

cavado um poço de água mineral que abastece as casas do assentamento além de um 

campo de futebol. 
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Imagem 1: Agrovila do assentamento vista de cima. Fonte: Google Earth. 

 

As áreas do assentamento podem ser divididas dessa forma: há os terrenos das 

casas que são próprios de cada família, há os lotes que também são de propriedade das 

famílias, as áreas coletivas que são utilizadas por alguns assentados que não tem acesso 

ao seus lotes, pois estes ficaram em área de reserva e só podem ser mexidos mediante 

uma licença ambiental e há as áreas de reserva que não podem ser mexidas como alguns 

terrenos localizados na margem esquerda e a área próxima ao rio. Dentro do território do 

assentamento há uma nascente do rio Pitimbu, importante manancial de água que deságua 

na lagoa do Jiqui em Parnamirim e é de onde sai a água que abastece 30% da cidade de 

Natal. 

Essa nascente já conferiu ao assentamento uma certa visibilidade na região e já 

houveram tentativas por parte de professores e técnicos da Escola Agrícola de Jundiaí de 

reflorestar a área nas margens do rio que encontra-se um tanto degradada, pois o plantio 

de coqueiros vai até a margem, não respeitando nem os trinta metros de mata ciliar do 

antigo código florestal. 
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Imagem 2: Área delimitada do P.A. Quilombo dos Palmares II. Fonte: Google Earth. 

 

Como já foi falado, existiam da antiga fazenda muitos pés de coqueiro e de 

cajueiro, como é possível ver na imagem 3 e isso colocou alguns desafios para os 

agricultores, já que não é permitido cortar nenhuma árvore mesmo nos locais de 

plantação. Isso terá de ser obedecido até o assentamento completar vinte anos, quando os 

assentados receberem o título definitivo da terra. Até lá eles explicam que estão como que 

“pegando a terra emprestada do INCRA”, o que demonstra o forte vínculo e a forma 

praticamente tutelar de relação com o órgão. 
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Imagem 3: Assentamento visto de cima. Grande área de plantio de coqueiros nos lotes produtivos. 

Isso se apresentou desde o início da pesquisa, como um obstáculo a criação livre 

de uma vida no território ou de uma territorialidade própria no assentamento por parte de 

seus moradores. Territorialidade é entendida segundo Paul Little (2002), como “o esforço 

coletivo de um grupo social para ocupar, usar, controlar e se identificar com uma parcela 

específica de seu ambiente biofísico, convertendo-a assim em seu território ou homeland” 

(LITTLE, 2002).  

Com isso em vista, era como se os mecanismos estatais de regulação daquele 

espaço do assentamento, com as regras de uso, normas ambientais, assistência técnica etc. 

fossem barreiras entre as famílias e aquele ambiente, ou se não barreiras, eram 

impedimentos e filtros na forma de perceber e viver aquele território. Eu ainda não 

descartei essa hipótese, apesar de já ter relativizado um pouco mais a noção. Acessando a 

literatura antropológica sobre populações tradicionais, quilombolas e indígenas cheguei à 

conclusão de que assim como esses povos, os assentados também eram uma população 

territorializada, ou seja, que passou por um processo de territorialização. 

Este conceito, utilizado na antropologia para identificar processos de 

reconhecimento territorial de povos etnicamente diferenciados (OLIVEIRA FILHO, 

1998; ALMEIDA, 2008), foi trazido para essa discussão de forma a evidenciar dois dos 
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fatores de que nos fala João Pacheco de Oliveira quando define que territorialização é um 

processo de reorganização social que pressupõe: “2) a criação de mecanismos políticos 

especializados e 3) a redefinição do controle social sobre os recursos ambientais” 

(OLIVEIRA FILHO, 1998. Pg. 55). Ou como sintetiza Verena Sevá, baseando-se no 

mesmo autor, territorialização é entendida como um “processo deflagrado por uma 

instância político-administrativa visando a demarcação de um território fixo e a fixação 

de um grupo social nesse lugar. Porém um processo que embora externo ao grupo, porque 

iniciado por um preceito normativo-legal, é re-elaborado pelo grupo no caso concreto” 

(OLIVEIRA FILHO, 1999 apud NOGUEIRA, 2010. Pg. 19) 

Essa noção acaba por provocar uma aproximação da discussão da reforma agrária 

com a discussão acerca do reconhecimento territorial de povos tradicionais e nos leva a 

pensar não apenas nos assentamentos rurais como um espaço de interação entre pessoas e 

ambiente, constituído sob a base legal do Estado, mas também na história dessas pessoas 

que muitas vezes converge com a história de povos tradicionais. Afinal quem são os sem 

terra do nordeste, se não uma diversa combinação de descendentes de indígenas, 

quilombolas, caboclos e camponeses de variadas origens? 

João Pacheco ao falar dos “índios misturados” e do processo de etnogênese por 

que vem passando alguns grupos indígenas do nordeste, indica que a não constatação da 

existência de indígenas na região se deu muitas vezes por que esses não viviam como o 

índio idealizado, geralmente amazônico, que vive em aldeias, com grandes áreas de 

floresta ao redor, mas que se encontrava integrado ao modo de vida sertanejo e não 

diferia muito do “padrão camponês”, dada a antiguidade do contato com os 

colonizadores. 

Eric Sabourin (2009) em seu livro ”Camponeses do Brasil” também irá tocar 

nesse ponto ao traçar um histórico da formação do campesinato brasileiro desde os 

tempos coloniais. Segundo Sabourin, a agricultura camponesa no nordeste teria surgido 

em torno das grandes áreas doadas pela Coroa portuguesa, as chamadas sesmarias. As 

terras litorâneas se destinaram a plantação da cana-de-açúcar, tendo por base a mão de 

obra escrava, principalmente com trabalhadores de origem africana e no interior as terras 

se destinaram a pecuária extensiva. Assim para o autor há três origens sociais e técnicas 
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principais para a agricultura camponesa nessa região: a agricultura indígena, os 

trabalhadores da agricultura colonial e os trabalhadores ou pequenos colonos livres.  

A agricultura indígena feita no litoral ou nos vales ao longo dos rios perenes ou 

intermitentes, associando culturas de vazante com roças de mandioca, milho e feijão. A 

agricultura colonial das grandes plantações de cana, algodão, cacau e gado que sempre 

contou com o apoio de meeiros, moradores ou trabalhadores assujeitados para produção 

de gêneros alimentares e por último os produtores livres formados por ex-escravos que se 

libertavam ou fugiam das grandes fazendas e formavam quilombos no interior, assim 

como posseiros, meeiros e vaqueiros que ocupavam terras isoladas e disponíveis. 

Assim, penso que tratar etnicamente os assentamentos de reforma agrária nos abre 

para histórias e para uma diversidade cultural muito apagada tanto na literatura 

sociológica e antropológica sobre o tema, como também na historiografia da região. Esse 

fenômeno de apagamento que é fruto de um longo processo histórico colonizador que 

inviabilizou a manutenção de modos de vida tradicionais, assim como inferiorizou 

simbolicamente as identidades étnicas diferenciadas, marginalizando e homogeneizando 

essas populações. Dessa forma, a volta à terra ou a possibilidade de ter uma terra própria 

no processo de reforma agrária faz parte do processo antigo de expropriação por que 

passaram os povos indígenas, comunidades e populações negras (quilombolas ou não) e 

camponeses pobres de modo geral, que no decorrer do tempo assumiram denominações 

diferentes como caboclos no caso dos indígenas (ARRUTI, 2009), misturando-se e 

adaptando-se às condições sociais, políticas e jurídicas colocadas em cada época 

histórica. 

A diferença, no entanto, é que enquanto os processos de reconhecimento territorial 

para grupos indígenas e quilombolas tornam a memória e as identidades étnicas centrais, 

o processo de reforma agrária (que envolve movimentos sociais e órgãos estatais) não 

leva em conta esse elemento, ou não o potencializa, criando um sujeito indiferenciado 

etnicamente, o que influencia na construção dos territórios. Mas como identificar a forma 

como nos doze anos de assentamento se criou uma maneira própria de viver aquele lugar? 

Que percursos seria preciso fazer para compreender a territorialidade do assentamento?  
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Feitas diversas tentativas, ouvidas diversas histórias, percorridos diversos 

caminhos, organizei a territorialidade do assentamento primeiramente a partir de três 

eixos: as dinâmicas cotidianas dos moradores, a história da luta pela terra e as trajetórias 

familiares que culminaram naquele território. Essas três dimensões dão conta de construir 

uma perspectiva ao mesmo tempo sincrônica e diacrônica da vida social e cultural no 

assentamento. Claro que não quero descrever inteiramente o que se passa naquele 

território, pois nem tenho condições de fazê-lo, mas pretendo trazer a discussão sobre a 

territorialidade para depois poder compreender a partir de uma visão territorial as outras 

duas dimensões tratadas nesse trabalho, os saberes relacionados ao trabalho com a terra e 

as relações de gênero que se constroem nessa dinâmica de trabalho e vida. 

Por isso, trabalha-se com as duas noções – territorialização e territorialidade – 

para compreender o espaço do assentamento como um território de vida ou território 

existencial, perpassado por questões legais, oficiosas, marcado por um contexto social e 

político específico. Pois como afirma Paul Little (2002) as territorialidades surgem em 

contexto históricos específicos e são fruto de processos sociais e políticos. 

Como se trata de um território que se constituiu a partir de um processo de 

territorialização, diferente das comunidades de fundo de pasto, terras indígenas, 

quilombolas, e de outras terras tradicionalmente ocupadas (ALMEIDA, 2008) que 

existiam independentemente do reconhecimento e intervenção do Estado, estou 

entendendo que o processo de territorialização faz parte da territorialidade do 

assentamento, apesar de não determiná-lo. Essa territorialização que envolveu o processo 

de luta pela terra, ganha, portanto também o caráter de movimento, tanto com as 

experiências de participação no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 

como nos processos de migração por que passaram as famílias residentes do 

assentamento. Esse caráter de movimento traz tanto a face política desse engajamento, 

um posicionamento frente a uma realidade social que os marginaliza e não lhes garante os 

direitos básicos, como traz também a face da migração enquanto um traço histórico do 

campesinato brasileiro, de uma população que migra em busca de um novo lugar de 

moradia e de possíveis realizações.  
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Uma ideia que se aproxima dessa visão sobre o território que busco fazer é a de 

território vivido. Essa noção mais discutida no campo da Geografia busca entender os 

territórios a partir das interações diárias entre as pessoas e o espaço, os processos 

subjetivos, intersubjetivos e o conhecimento experiencial que os indivíduos constroem 

nessas interações. (DE PAULA, 2009). Nogueira (2010), na mesma esteira, se apoiando 

em Godoi (1999) dirá que a territorialidade é o processo pelo qual determinada sociedade 

constrói seu espaço de vida, enquanto que a territorialização é a maneira como essa 

sociedade combina a regulação do Estado sobre seu território com suas práticas 

territoriais locais.  

Tratar, portanto da territorialidade e da territorialização e do assentamento como 

um território vivido, significa entender um processo combinado entre as trajetórias 

familiares que remontam a um passado mais longínquo das famílias e também aos anos 

de convivência enquanto acampados, participantes do MST; o processo de transformação 

do terreno numa área de reforma agrária, envolvendo as ordenações jurídicas e a 

desapropriação, as marcas deixadas pelos usos que foram dados à terra no período 

anterior ao assentamento e por fim a construção do assentamento enquanto um espaço de 

vida pelas famílias: a organização da agrovila, com as casas e quintais, os espaços 

coletivos, os lotes, as áreas de preservação, etc. Trata-se portanto de um processo 

multidimensional que envolve por um lado diferentes instâncias institucionais e 

mediações políticas e por outro envolve histórias de diversas famílias com suas formas de 

ocupação, formas de fazer e trabalhar e de fazer uso dos recursos do ambiente, etc. 

1.1. Dinâmicas cotidianas no assentamento 

Para chegar até o assentamento Quilombo dos Palmares II anda-se cerca de 10 

quilômetros pela estrada que vai de Macaíba até a Vera Cruz, no caminho de Jundiaí. 

Logo no início da estrada há uma UPA (Unidade de pronto Atendimento) do SUS, que 

atende boa parte da população dessa região, seguindo há a Escola Agrícola de Jundiaí da 

UFRN e logo depois um Baobá (grande árvore se origem africana), numa curva antes do 

povoado de Jundiaí. Depois segue-se por uma estrada razoavelmente agitada, onde se 

passa por fazendas de criação de gado, sítios, por dois povoados (Jundiaí e Riacho do 

Sangue), além de umas escolinhas que ficam na beira da estrada. Para chegar no 
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assentamento entra-se a esquerda no assentamento Eldorado do Carajás que foi criado 

alguns anos antes que o assentamento Quilombo e que fica na beira da estrada e anda-se 

mais um ou dois quilômetros por estradas de terra até chegar ao  território do “Quilombo” 

como seus moradores o chamam. 

Esse nome foi dado no processo de criação do assentamento quando o MST ainda 

tinha grande influência e hoje muitos moradores não se identificam com o nome. Alguns 

afirmam que são constantemente confundidos com os quilombolas de uma comunidade 

próxima e que além dos coqueiros que poderiam combinar com o Palmares do nome não 

há grande identidade do assentamento com a memória do Quilombo dos Palmares na 

Serra da Barriga, porém o nome está dado e o assentamento já é conhecido, por ser um 

assentamento produtivo na região. 

Todas as estradas que chegam no assentamento culminam em alguma das ruas da 

agrovila que fica numa área bem plana. Algumas ruas são mais arborizadas que outras e 

todas as árvores da agrovila foram os assentados que plantaram, pois a área onde ficava a 

antiga fazenda ficava em outra parte do território. 

Logo de manhã cedo, perto das cinco e seis horas, os homens que trabalham fora 

saem de moto ou de carro pra trabalhar. Assim também as crianças e adolescentes que 

estudam pela manhã, pegam o ônibus escolar que passa dentro do assentamento e voltam 

perto do meio dia. Os homens que trabalham no assentamento, vão em sua maioria bem 

cedo pro roçado, entre seis e sete horas, ou até mais cedo quando há algum serviço que 

demanda mais tempo de trabalho como de colheita de batatas ou de mandioca. As 

mulheres ficam em casa na maioria dos casos, a não ser que estejam trabalhando nos 

roçados ou que precisem resolver alguma coisa em Macaíba, aí vão com os maridos, 

dirigindo, ou de carona com alguns homens que fazem o transporte de carro. Perto das 

nove horas da manhã o assentamento fica bem calmo, as mulheres e crianças em casa, os 

homens nos lotes trabalhando e de vez em quando alguém de fora circulando dentro do 

assentamento. Também existe um bar numa das casas e é possível ver alguns homens 

bebendo mesmo que seja de manhã. 
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Os lotes são espaços de trabalho e não é muito fácil abordar as pessoas quando 

estas estão trabalhando. Também nem sempre é fácil encontrar as pessoas pela frente das 

casas, sendo necessário chamá-las e isso se torna mais viável apenas se já se conhece as 

famílias. Algumas crianças brincam nas ruas, andando de bicicleta, brincando de carrinho 

ou jogando bola. Os cultos e a missa sempre ocorrem à noite quando os moradores já 

terminaram seus trabalhos. Há uma igreja católica, uma igreja Assembleia de Deus e a 

Igreja Independente de Cristo e tanto o padre e os pastores não são do assentamento, mas 

vêm de povoados vizinhos ou da cidade de Macaíba. 

Uma vez por ano a Igreja Católica realiza a festa do seu padroeiro, Santo 

Expedito, quando vêm pessoas de outras comunidades e algumas autoridades de Macaíba 

participar das missas, dos festejos e do leilão que acontece no terceiro dia da festa. É um 

momento de confraternização e de arrecadação de dinheiro para a paróquia. As outras 

igrejas também realizam festivais e congressos, convidando pessoas de fora do 

assentamento. Esses momentos além de serem voltados para a expressão da fé e devoção 

são também espaços onde pessoas importantes do município ou das próprias 

denominações religiosas vêm até o assentamento conferindo prestígio e o reconhecimento 

à ação religiosa dos moradores do assentamento. 

Por existirem essas três igrejas e também pela forma de sociabilidade que se 

desenvolve é possível afirmar que não existe apenas uma comunidade no assentamento. 

Fora as reuniões informais entre amigos e grupos de amigos, também acontecem reuniões 

por alianças políticas e de trabalho, como as reuniões do grupo informal que entrega 

merenda nas escolas e das associações comunitárias que são duas no assentamento. 

Um dos momentos em que há uma reunião menos perpassada por essas questões é 

no dia de atendimento médico que ocorre na igreja Assembleia de Deus. No dia em que 

pude presenciar foram diversos assuntos tratados na fila de espera: 

Chegando lá, era uma falação, risadas, brincadeiras entre as mulheres 

que estavam em maioria, havia apenas uns dois ou três homens por ali. 

Lurdinha puxava conversa com todos. Um grupo de mulheres que vi 

serem da família de seu Zé André brincava com a agente de saúde, mas 

não captei o tema da conversa. No final elas saíram e alguém comentou: 

“essas aí são as donas do forró”. Lurdinha já entendeu logo o que eu 

estava observando e me disse: “aqui é muito bom, a gente se encontra, 
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bota a conversa em dia, pra além das religiões né?” Vi que dona Graça 

estava por ali bem quietinha e sentei do lado dela. Cleide também estava 

por ali conversando com Nego. Sentei ao lado de dona Graça, senti que 

ela estava um pouco desanimada, perguntei como ela estava, disse que 

estava bem, perguntei dos netos, disse que só sabia do que ela criava. 

Perguntei também das costuras, mas disse que deu uma parada porque 

estava faltando material. 
Lurdinha começou a conversar com a agente de saúde e eu fiz umas 

fotos. Depois fui me apresentar pras agentes. Eram duas mulheres 

residentes do povoado de Riacho do Sangue e pelo que demonstraram 

também são agricultoras ou de famílias de agricultores, pois uma delas 

disse que havia esquecido a ovelha pra fora do cercado e a outra se 

lembrou do pai que plantava. Perguntei se sempre a maioria eram 

mulheres que se atendiam com a médica. Disseram que sim, que os 

homens quando tão saudáveis tão no roçado. Também explicaram que 

atendem em mais algumas comunidades do distrito de Riacho do 

Sangue. 
Tinha uma moça grávida sentada próximo, que começou a conversar 

com Lurdinha, falando da gravidez. Lurdinha disse que ela não passou 

mal com os filhos, mas que outras grávidas passam, ficam como que 

doentes. Ela acredita que é de gravidez pra gravidez. Uma outra moça 

sentada por ali me disse que ela teve alguns enjoos. 
Uma das agentes comentou sobre a vacina para a gripe H1N1 que sera 

disponível pra todos. Alguns questionaram, outros ficaram calados. 

Lurdinha falou mais reservadamente, que teve uma senhora que tava 

“boazinha”, tomou a vacina e começou a ficar doente. 
Seu Jorge chegou e junto com uma das agentes e Cleide conversaram 

sobre o consumo de pão, o seu preço alto e as doenças causadas pela 

farinha de trigo refinada. 
Zinha (que eu não conhecia e que mora ao lado de seu Jorge) falou 

sobre o uso de venenos na agricultura, e relatou como era na época de 

seu pai, quando se plantava a batata sem veneno e sem adubo, apenas 

com a chuva de inverno e depois quando colhia se plantava o feijão, 

revezando as culturas.  
Cleide e Lurdinha conversaram sobre a problemática do poço. No 

começo da semana, funcionários do INCRA foram até o assentamento e 

comentaram sobre uma possível multa que os assentados terão de pagar 

por uma construção de um poço feita sem autorização e ao lado de outro 

poço. Cleide disse que isso deveria ter sido feito pela presidente da 

associação na época, outros disseram que foi o próprio INCRA que 

construiu e deveria estar com ele a documentação da liberação do poço. 

(Trecho do diário de campo de 20/04/2017) 
 

Além desses momentos de encontro no atendimento médico, as reuniões coletivas 

acontecem geralmente na casa de algum assentado, nas igrejas ou num galpão construído 

ao lado da igreja católica, o que causa alguns problemas, pois as pessoas de outras 

religiões não se sentem a vontade de frequentar. Também era nesse galpão que ocorriam 

as aulas de capoeira com crianças e adolescentes, conduzidas por um professor do grupo 

Cordão de Ouro, residente no povoado de Riacho do Sangue. 
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Nas casas que pude conhecer, geralmente os quintais, as varandas e as cozinhas 

são os locais de encontro da família e também onde se recebem as visitas. É nos quintais 

que encontraremos as árvores frutíferas que muitas vezes fazem parte da história de cada 

família, assim como também as ervas medicinais, os pequenos animais, etc. utilizados no 

dia a dia. Alguns quintais possuem mais de uma casa, dos filhos que casaram e 

continuaram morando no assentamento. É, portanto nos quintais que se pode ver as 

marcas das territorialidades de cada família de maneira mais forte como vai ser mostrado 

no capítulo 2. 

Na nascente do rio Pitimbu há uma pequena barragem, onde os moradores tanto 

do Quilombo, quanto do Eldorado vão lavar roupa ou se banhar nos finais de semana, 

fazer churrasco e se divertir. Em algumas ocasiões esse espaço já foi lugar de conflitos, 

pois é lá que as famílias se encontram e às vezes uma faz uma coisa que a outra não 

gosta. Também foi nessa área que um senhor do assentamento resolveu passar trator para 

adubar os coqueiros e foi advertido pelo INCRA. É uma área coletiva e não há muito 

consenso do que se pode e não se pode fazer. 

 Imagens do assentamento 

 

Imagem 4: Uma das entradas do assentamento. Fonte: Autoria própria 
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Imagem 5: Campo de futebol visto do salão de festas da igreja católica. Fonte Autoria própria. 

 

Imagem 6: Uma das ruas da agrovila. Fonte: Autoria própria 
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Imagem 7: Igreja Assembleia de Deus. Fonte: Autoria própria. 

 

Imagem 8: Igreja católica do assentamento. Fonte: Autoria própria 

 

Imagem 9: Igreja Independente em Cristo. Fonte: Autoria própria 
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Imagem 10: Rapaz na carroça. Fonte: Autoria própria 

 

 

Imagem 11: Barreiro próximo a nascente do Rio Pitimbu. Fonte: Autoria própria 
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Imagem12: Festa de São João – crianças brincando com fogos numa das ruas do assentamento. Fonte: 

Autoria própria 

 

Imagem 13: Aula de Capoeira no salão da Igreja Católica. Fonte: Autoria própria 
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Imagem 14: Cajueiros da época da fazenda. Fonte: Autoria própria 

 

Imagem 15: Plantio de batata doce e mandioca entre coqueiral. Fonte: Autoria própria 
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Imagem 16: Homens construindo cerca num dos limites do assentamento. Fonte: Autoria própria 

 

 

 
 

Imagem 17: Preparo de batata-doce para ser transportada. Fonte: Autoria própria 



46 
 

 
Imagem 18: Saída da missa na Festa de Santo Expedito, padroeiro da comunidade católica do 

assentamento. Fonte: Autoria própria 

 

 

Imagem 19: Espaço de recreação na festa de Santo Expedito. Fonte: Autoria própria. 



47 
 

 

Imagem 20: Dia de reunião com técnicos no salão de festas da igreja católica. Fonte: Autoria própria  

 

 

Imagem 21: Pessoas esperando no dia de atendimento médico na igreja Assembleia de Deus. Fonte: Autoria 

própria 
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Imagem 22: Final de tarde no assentamento 

1.2. O processo de luta pela terra e a construção do assentamento 

A partir da comparação da experiência do assentamento com outros casos de 

territorialização e em diálogo com trabalhos de pesquisadores como Renata Paoliello 

(2015), cheguei à noção de que existe uma inter-relação entre processos de 

territorialização e modos de subjetivação. Por isso procurei entender, quem são esses 

sujeitos da reforma agrária. Para isso precisei retomar o processo de luta pela terra para 

entender as subjetividades geradas no contexto do acampamento e das reivindicações 

políticas para então compreender como o processo de territorialização no assentamento 

interfere e reorganiza essas subjetividades, agora com a insígnia da propriedade (mesmo 

que condicionada) da terra e com as políticas públicas abertas para o campo da 

agricultura familiar.  

O período anterior ao assentamento, “nas barracas”, é muitas vezes lembrado 

como um período de maior “união” e “mais aconchego”, onde se compartilhava comida e 

se ajudavam nas necessidades do dia a dia. Mas também é lembrado como um período de 

instabilidades, em relação à moradia e ao futuro, de enfrentamentos com a polícia e a 
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convivência com o medo de ser despejado, de ter sua barraca queimada, além das 

condições materiais precárias da vida num acampamento. 

Como foi dito anteriormente, foram dois acampamentos, um localizado no 

povoado do Jardim em Vera Cruz e outro no povoado de Japecanga no município de 

Parnamirim, que deram origem ao acampamento que culminou no assentamento 

Quilombo dos Palmares II. Nos dois casos, a mobilização se deu através dos militantes do 

MST que passavam nas fazendas e nas casas das pessoas fazendo trabalho de base e 

organizando as ocupações. Como contam Lúcia e Wilson que são naturais do município 

de São José de Mipibu: 

Wilson: A gente morava no Mendes (povoado de S. José de Mipibu), aí 

se acampou. Passou uma equipe do MST, convidando o povo pra 

se...fazendo reuniões. 
Luna: Lá no Mendes? 
Wilson: Sim, no Mendes. Perguntando se a gente queria se acampar 

num acampamento ali no Jardim. Sabe aonde é o Jardim? 
Luna: Não conheço, mas o pessoal sempre fala. 
Wilson: é pertinho da gente 
Lúcia: Aí lá a fazenda não deu módulo fiscal 
Wilson: Aí de lá encontraram essa daqui que era dum espanhol, essa 

fazenda era dum espanhol, aí disse: “Lá vai dar certo pra vocês, a 

fazenda sai”, aí viemos nós pra cá. Passamos uns cinco anos ainda 

debaixo de barraca. 
Luna: Cinco anos deu é? 
Wilson: Cinco anos sofrendo 
Luna: E lá no Jardim foi quanto tempo? 
Wilson: Entre lá e aqui né Lúcia deu os cinco anos mais ou menos 
Lúcia: A gente entrou lá em 2002, finalzinho de 2002. A primeira noite 

que a gente passou foi debaixo dum cajueiro e tava passando o ano de 

2001 pra 2002. Aí nós passamos oito meses lá, aí fizeram módulo fiscal 

e não deu, aí a gente botou...fizemos um mutirão, botamos o pé na 

vareda, pro INCRA arrumar uma fazenda pra gente, aí o INCRA foi e 

disse que tinha essa fazenda aqui no município de Macaíba que tinha 

uma dívida muito grande, tanto com o banco quanto com o negócio que 

paga né, como é Wilson? 
Luna: Imposto de renda? 
Wilson: é negócio de imposto 
Lúcia: Que toda fazenda não paga um troço por ano 
Luna: Sim 
Lúcia: Aí tava dezenove anos sem pagar e tava devendo cento e 

cinquenta reais a Caixa Econômica, dum empréstimo que tinham feito. 

Aí pronto, disseram e a gente no outro dia fez a mudança, tiramos as 

barracas de lá e trouxemos pra cá. 
Wilson: Nós viemos olhar a fazenda e vimos que dava certo aí... 
Lúcia: Viemos pra beira da estrada. 
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Essa primeira fase de envolvimento com os ideais do movimento se dá de forma 

diferente pra cada pessoa. Para alguns é mais simples a adesão, mas para outros é 

necessário um tempo maior de amadurecimento até haver um convencimento tanto por 

parte deles próprios como da família. Como relata seu Domingos, que na época 

trabalhava numa fazenda em São José de Mipibu: 

S. Domingos: ali a gente veio, e ele falou ali tem um chamado sem 

terra, né? Ai tem ali uns sem terra ali que vai dar pra gente entrar pra lá, 

e eu pensei será que tem futuro? Eu trabalho aqui, será que tem futuro? 

Ai eu falei com o gerente, lá em...chama Zezão. Ai eu digo: Zezão, o 

que tu acha Zezão, eu trabalho aqui, nunca fui pra esses cantos assim. 

“É Domingos, eu tenho um amigo aqui, que realmente trabalhava aqui e 

tá pra lá e graças a Deus tá se dando bem, ganharam a terra.” “Ah mas 

esse negócio é tão complicado”, mas ai ele me deu o apoio...”Então eu 

vou!”. Ai eu vim com um amigo, chegamos aqui. Não foi nem aqui, foi 

logo no outro lado, no Jardim.. 
(...) 
D: a minha família morava em Vera Cruz, eu acampei sozinho né. 

Minha mulher não queria porque chamava que a gente tava tomando 

terra dos outros. Ai eu falei, conversando com o pessoal lá dentro..”Não 

nós não tamo tomando, não tamo roubando terra, nós vamos lutar pro 

governo dá pra nós, passar essa terra pra nós”. Então tudo bem, 

acompanhei né, fizeram essas barracas de novo, aí demoramos mais de 

ano, nessa barraca de novo, embaixo de chuva. Tempo de chuva, sol 

quente e barraca de lona preta né. Era barraquinha, eu fiz minha 

barraquinha, era mais ou menos assim pequena, só cabia uma rede pra 

eu dormir e um foguinho assim de lado...E minha mulher sempre 

reclamando, e eu digo “seja lá o que Deus quiser”.. 
Luna: Dona Francisquinha não ia muito pra lá não? 
D: Não, é não vinha. Eu passei um período assim duns quatro anos, só 

eu, Deus e às vezes meu filho vinha, um filho meu vinha, passava final 

de semana, vinha passar a semana mais eu e final de semana que eu ia 

pra casa. E o pessoal lá, quanto mais tempo foi passando, mais o pessoal 

ia me cobrando né. Não só eu como todos que moram nessas barracas 

sempre querem que a família constitua, a família toda dentro né. 

Conviva a família dentro. De mulher a filho e marido né. Mas aí o 

sofrimento é grande, porque nesses espaços assim a gente chega e não 

tem nada pra trabalhar né. Aí fiquei, trabalhando na fazenda. 
 

A permanência no acampamento também dependia de um esforço conjunto das 

famílias, que muitas vezes tinham de viajar pras marchas, ocupações e atividades de 

formação do MST e ao mesmo tempo cuidar da barraca e do acampamento.  

Luna: E tinha que viajar muito? Fazer essas viagens... 
Lúcia: Quase direto, quase direto, quase direto, no meio do mundo 
Evangelista: Era tipo obrigação.. 
Lúcia: Era tipo obrigação, ou você ia ou o que tivesse pra morrer, se 

tivesse bom era obrigação você ir. Só ficava uma pessoa na barraca. Se 
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você tivesse cinco pessoas na família, tinha que ir os quatro e ficar só 

um em casa, pra guardar o canto e não ficar o acampamento só, os 

outros tudo tinham que ir, tudinho. Aí o lá de casa, lá em casa não ficava 

ninguém, ficava era fechado, só quem passava era o vizinho, porque eu 

quem cozinhava pro movimento. Pra todo canto, uma vez a gente veio 

de Ceará Mirim, foi pai? Pra Natal, numa passeata era?  
Evangelista: Numa marcha.. 
Lúcia. Numa marcha, eu vim cozinhando de fora à fora. As cozinheiras 

andavam na frente nos caminhão pra fazer o comer pra quem vinha 

atrás. A gente..eu fiz lá em Ceará Mirim, fiz em...aí Parque dos 

Coqueiro a gente dormiu. 

 

Alguns como Seu Domingos que mesmo acampando continuavam trabalhando 

como assalariados ainda tinham que tentar manter seu emprego. Como já era possível ter 

uma plantação na área ocupada, mas ao mesmo tempo não se sabia quando a terra seria 

desapropriada e teria todo o registro pronto, vivia-se um período de transição, entre uma 

condição de ter apenas a força de trabalho pra vender e a condição de ter a posse de um 

pedaço de terra, então era necessário esperar e muitas vezes tentar conciliar as diversas 

necessidades que iam aparecendo num período de mudanças. 

Domingos: Aí houve uma caminhada pra Ceará-Mirim. De Ceará-Mirim 

a gente veio...vim de pés, aí eu fui e falei a Zezão, eu trabalhava lá. ‘É 

doido, é meio complicado, quantos dias é mais ou menos?’ ‘Rapaz não 

me explicaram, disseram que é pra nós fazer essa caminhada de pés, de 

Ceará-Mirim à governadoria, até, se não resolvesse ia até o INCRA, não 

sei se conseguiram passar. Aí eu fui e falei com um filho meu e botei lá, 

mas tinha um caseiro que parece que não se deu bem com o trabalho do 

meu filho, não sei se se aborreceram porque também era de menor, era 

novo. Sei que ele foi-se embora. Aí eu também fiquei, não sabia de 

nada. Quando eu cheguei, passei oito dias, parece que foi oito dias, de 

oito a nove dias. Quando eu cheguei na segunda feira, aí quando foi na 

terça-feira que eu fui pra lá. Aí quando eu cheguei lá, a mulher do 

Fernando Bezerra...o gerente passou e disse ‘Domingos eu acho que 

você ta de aviso já, você abandone esse serviço, ta de aviso’, ai eu disse 

é... 
(...) 
Domingos: Ai eu peguei, ‘tudo bem, não tem problema’. Aí saí calado e 

vim direto pra cá né, aí fiquei um período aqui, aí quando der fé, deu 

uma viagem pra Brasília e eu fui chamado também, Aí meu pai na 

época perdeu um olho. Aí eu digo, não vou poder ir porque meu pai ta 

doente. Tinha feito uma raspagem no olho e tava bem...houve um 

problema que ele perdeu o olho mesmo né. Aí até foi no meu canto um 

amigo meu, que também vivia mais eu aqui nas barracas e ele tava 

morando aqui. Hoje ele mora aqui, próximo, depois dessa casa ai. Aí ele 

foi no meu canto e eu fiquei tomando conta assim de uma batatinha que 

ele tinha plantado e outras hortinhas que eu tava fazendo né. Nós não 

tinha nem o direito de fazer, mas nós já tava dentro, tava fazendo o que 
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pudesse fazer, aquelas coisinhas né. (Entrevista realizada em 27 de 

outubro de 2016) 
 

É possível observar a partir dessas falas que esse período do acampamento é um 

período liminar, em que os agricultores estão deixando uma condição social, um status, 

um lugar na estrutura social para outro. Como afirma Maria Cecília Turatti (1999), o 

acampamento constitui um momento de liminaridade no sentido em que “os acampados 

foram separados do seu universo social anterior e cumprem normas rituais que os 

qualificam para uma agregação social futura com atributos de estabilidade” (TURATTI, 

1999. Pg. 8).  

Esta autora retoma Arnold Van Gennep (1969) que trabalha com ritos de 

passagem e Victor Turner (1974) que teoriza sobre os processos rituais. Este último autor 

qualifica liminaridade como um estado caracterizado pela igualdade, homogeneidade, 

ambiguidade, ausência de classificações e de propriedade material. Turner desenvolve o 

conceito de communitas em oposição à sociedade como um sistema estruturado com suas 

regras e hierarquias. Na communitas que seria entendida como uma “comunhão de 

indivíduos iguais que se submetem em conjunto a autoridade geral dos anciãos rituais”, 

aconteceria uma mudança de valores, onde os acampados passariam à condição de “sem-

terra” aprofundando no dizer de Turatti (1999) o enfrentamento com o poder estabelecido 

e construindo expectativas para uma estabilidade futura.  

Essa questão do enfrentamento com o poder estabelecido, o questionamento em 

relação à ideia de propriedade privada e os enfrentamentos diretos com a polícia, seja nas 

ocupações e nas reintegrações de posse, sejam nas marchas e mobilizações são momentos 

importantes na construção dessa nova subjetividade. Como relataram Wilson, Lúcia e 

Evangelista numa entrevista coletiva:  

Wilson: Dentro do movimento a gente fazia muita presepada, 

presepada3 grande porque um dia nós tava com..ali na saída de Macaíba, 

como quem vai saindo, na 304, ali perto daquele posto de gasolina a 

gente foi inventar de fechar a BR. Aí foi um turma de gente daqui. Tu 

sabe quem é Seu Jorge, aquele bem morenão né? 

                                                           
3 “Presepada” é uma expressão utilizada no nordeste para descrever uma situação ridícula, exagerada. Uma 

cena, escândalo ou confusão. 
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L: Aham 
Wilson: Aí tava eu, seu Jorge, Damião e uma turma de gente danada, 

não sei se Lavor tava no meio também. Essa vizinha tava lá também 

com um buchão. Aí deu logo vontade de cagar, de mijar logo quando 

viu.. 
Evangelista: Quando viu o roçoio.. 
Wilson: Porque com pouco tempo fechou a BR, arrochou fogo nos 

pneus, aí lá vinha o corpo de bombeiro, aí eu digo pronto, agora tá sem 

jeito, eles vão meter água em nós, nós temos que sair que aquilo ali é 

uma bordoada da moringa. Vai ter que sair. Aí o que foi que a gente fez, 

eu digo: ‘se deita tudinho na pista, as criança’, ficaram tudinho na pista.. 
Lúcia: A pista quente... 
Wilson: Aí quando o carrão vinha freou mesmo em cima, aí quando vê 

lá vem a federal. Eu digo: ‘agora o coco é mais seco, é a federal Seu 

Jorge!’, eu digo: ‘seu Jorge é a federal!’. Seu Jorge com aqueles peitão 

dele chega abriu assim ó. O carrão chega freou mesmo em cima de Seu 

Jorge, ele encostou os peito no carro, macho: “aqui não passa não!”. Eu 

digo: olha que guerra danada e o cabra disse: “Não, vamos conversar”, 

o cabra dizendo, hehehe. Aí foi quando liberou macho, conversou com a 

federal aí liberou a BR, mas foi uma guerra visse. 
Lúcia: Ainda passaram meio dia 
Evangelista: Ainda...só liberou porque pegou o cara, o abestalhado, o 

lerdo. O cara da polícia federal chamou ele  lá no canto sozinho e ele 

foi, aí ia prender o cara. 
Wilson: Ei mas se as crianças não tivessem deitado na BR o corpo de 

bombeiro passava. Porque quando eles vêm com aquele canudo d’água 

ali, quem tiver no meio sai. Porque eles não respeitam não. 
Evangelista: “Temos um menino preso ali e só libera quando liberar a 

pista, é de vocês aí ele”, aí pronto. “Libera a pista” e saiu todo mundo 

de cima da pista. Quando liberou o cara, aí: “sobe pra pista”, hahahah. 
Wilson: Eles ainda diz assim, eu quero a limpeza feita. 
Evangelista: Ei era roçoi, eu gostava dessa coisa, quando dizia 

mobilização... 
 

Se vê como esses processos vão envolvendo as pessoas, modificando suas 

percepções e atitudes, fazendo-as se reconhecer no interior dessa coletividade Sem-Terra. 

É a formação de uma consciência de classe na prática, que acontece paralelamente às 

formações políticas e aos ideais propagados pelo movimento. A forma de lidar com a 

polícia e de como resistir às pressões, o momento de resistir e o momento de ceder, o 

momento de ter ousadia e o momento de esperar, são aprendizados que ocorrem 

participando desses enfrentamentos, colocando seu corpo e o de seus filhos na linha de 

frente do embate. São processos que testam e ao mesmo tempo confirmam a escolha de 

participar da luta pela reforma agrária, empoderando e inscrevendo nas suas 

subjetividades marcas duradouras.  

Evangelista: Ei, mas agora roçoio grande mesmo, a mobilização mais 

caceteira que eu vi, que o pessoal..foi no final da marcha de Ceará 

Mirim pra Natal que na hora de liberar os ônibus, a governadoria não 

liberou os ônibus pra deixar nós em casa, aí eu vi tumulto viu. 
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Lúcia: Invadiram a governadoria... 
Evangelista: Ei, vi o pessoal quebrando placa, torando placa com foice, 

facão, tirando aqueles pedaços de pau, daquelas placas assim ó e vamo 

invadir e vamo invadir, invadia como? Cinquenta policialzinho assim na 

frente, fizeram um cordão, aí a sorte é que os dirigente que entraram na 

frente.. 
Wilson: Foi, tu tava naquele dia lá...era eu Fátima, Damião, era Lavor e 

eu fiquei ali no cordão da frente. A gente pegou mão com mão assim pro 

povo não entrar macho, que o povo ia invadir e quebrar tudo. Eu digo, 

não entrem não, não vamo deixar entrar não. 
Evangelista: Eu tava lá na marcha, eu queria era invadir mesmo, vamo 

invadir isso ai, quero ir pra casa, uma semana no mundo, passando 

fome. 
Lúcia: A gente ia, no meio de Natal, no meio de Natal, a gente ia com 

uma ruma de gente da moléstia, aí mesmo no sinal, o sinal parado e o 

policial foi falar, danaram a foice na pista que o fogo cobriu, o homem 

deu um pulo: ‘ai cachorro da moléstia, você tá doido’ 
Wilson: O cabra danado, o susto que ele teve . Isso era de noite, chega a 

lingueta de fogo subiu. 
Evangelista: Era tumulto 
Wilson: A foice, o cabra com uma foice, heheheh, a polícia olhou:”o 

cabra danado”. 
 

 

Esses enfrentamentos com o governo e com o aparato policial vão de certa forma 

colocando-os num embate com a própria ordem estabelecida e há, portanto, um 

questionamento das bases em que a estrutura do poder opera, com seu aparato policial e 

com determinações judiciais. Isso cria numa perspectiva imediata, a rebeldia, a revolta e 

o espírito insurgente que se manifesta nesses momentos de “danar a foice na pista”, nos 

momentos de assumir uma posição mais destemida, quase heroica, e também por outro 

lado os momentos em que a revolta assume a linha de frente pelas condições imediatas de 

fome e de estar há dias longe de casa, para além das questões políticas propriamente 

ditas. 

As condições materiais do acampamento, o medo de ser atacado a noite e a 

posição de questionamento a algumas regras estabelecidas e com a propriedade de 

terceiros, criam um clima de insegurança principalmente nos primeiros meses de 

acampamento. 

 

Luna: Tem que ter muita coragem né pra participar de acampamento 

assim né, não é uma coisa muito simples não, pra qualquer um. 
Lúcia: Aqui ainda, graças Deus não deu Polícia não, porque tem 

acampamento que dá polícia que nem a moléstia, aqui não deu não 
Wilson: O medo que faz todinho, sabe o que é, é porque as vezes fica 

lotado. Mas logo quando começa o acampamento, fica duas, três, quatro 
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família morando dentro só, ou sai pra trabalhar, é pouca gente. Que nem 

aconteceu lá no Jardim que ficou só eu e outra mulher lá. Aí vai que 

uma hora dessas chegue uma reação pesada, uma reação de um policial 

mesmo expulsar e o cabra vai fazer o que? Sai, ou sai ou não tem jeito 

não. Ou alguém pra botar fogo pra correr com o cabra. 
Evangelista: é fogo, o que eu temia mais era fogo. 

 

Como relatou Lúcia, no caso do acampamento do Jardim não houveram processos 

de reintegração de posse, mas no acampamento de Japecanga houve. Numa delas, 

destruíram todo o roçado de alguns acampados, como conta dona Nena, que hoje mora no 

município de Monte Alegre: 

 

D. Nena: Aí daí. Aí surgiu essa história de Manel entrar em sem terra, 

eu disse “home eu não vou não”, ele veio e eu ainda fiquei lá. “eu não 

vou não, não vou entrar nesse negócio não, eu vejo na televisão, era 

tanta confusão, é tanta briga, morre gente”.. 
Luna: E lá na terra de vocês não dava pra plantar? Lá em Japecanga? 
D. Nena: Eram cinqüenta e três braças de fundo com vinte e oito de 

frente e era pedregulho e era enladeirado, tinha muito pé de fruteira, não 

dava pra nada não. Não dava nem pra plantar macaxeira que era pedra 

mesmo, do começo, de cima até em baixo. Aí lá fizemos um 

acampamento, entramos lá perto numa fazenda. Aí de lá Manel já 

plantou mais de duas mil covas de roça, plantou na beirada do riacho 

que passava mais de duas mil covas de macaxeira, já tinha feijão já bom 

de apanhar, aí o dono da fazenda tinha morrido há poucos meses, aí o 

filho veio com um bocado de policial num ônibus, de viatura, eu sei que 

arrancaram a roça. Era assim coisa mais linda, cada mandioca desse 

tamanho assim. Aquelas mandioca branca, arrancaram todinha. 

Deixaram toda encima da terra, não levaram pra gado, não levaram pra 

nada. Aí ela ficou lá, do jeito que...botaram vinte homens 
Luna: Pra tirar as macaxeira.. 
D. Nena: Pra arrancar a roça, era só arrancando e deixando em cima da 

terra. E assim lá acabou, não levaram nada, só o feijão. Feijão até os 

policial levaram de saco cheio. E não arrancou só de Manuel não, 

arrancou também de outros lá, do seu Jenival. 
(entrevista concedida em 23 de outubro de 2015) 

Essa ação conjunta da polícia com capangas chamados pelos proprietários e a 

forma como estes atuaram em relação à ocupação, revela uma das faces do poder dos 

donos de terra e para os acampados, representou um momento de ver de frente como esse 

poder se mantém. (Situação parecida ocorreu na aldeia indígena Sagi Trabanda em Baía 

Formosa/RN onde trabalhadores da Usina Vale Verde destruíram roçados das famílias em 

dezembro de 2016). Apesar disso, os acampados resistiram e não saíram de perto do local 

almejado, assim conta dona Nena: 

Luna: Isso era onde? 
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D. Nena: Japecanga. 
Luna: Ah o acampamento primeiro foi lá? 
d. Nena: Foi em Japecanga. Aí eu fui de Japecanga, ajuntou...é, não tem 

o barzinho aqui? 
Luna: Na entrada ali? 
D. Nena: Não aqui, aqui dentro do assentamento não tem um barzinho? 
Luna: Sim. 
D. Nena: Pronto, aquele homem foi quem segurou o assentamento, 

porque o terreno dele era do tamanho do meu, só era mais largo, aí ele 

derrubou, pé de jaca, derrubou pé de cajueiro e a gente foi lá, quando 

saímos, quando a gente saía ia pra lá, todo mundo fazia barraca lá. Ai 

entraram de novo, lá vem a polícia botar a gente pra fora, vamos lá pra 

casa de novo. (entrevista concedida em 23 de outubro de 2015) 

Como Dona Nena relata, havia um senhor que morava ao lado de onde estava 

acontecendo o acampamento e foi quem ajudou os acampados quando estes foram 

despejados. Como possuía um bar em sua casa e seu terreno era grande, ele chamou as 

famílias para acampar lá dentro, o que proporcionou tempo para os acampados se 

reorganizarem e ocuparem novamente e fazenda. Esse envolvimento rendeu para esse 

senhor, apesar dos protestos de algumas pessoas na época, uma vaga no assentamento, e 

hoje em seu terreno ele e sua mulher continuam mantendo o bar. Seu Manoel, ex-marido 

de dona Nena também conta sobre os despejos e as suas lutas pela conquista da terra: 

S. Manoel: Ai passamos quatro ano é. Ai durante esses quatro ano a 

gente teve..teve uma época quando a gente entrou pra dentro, fomos 

expulsos três vezes, a polícia botou pra fora, ai a gente insistente né. Aí 

ficamos lá, entramos pra dentro da fazenda, desmatamos ainda um 

bocado de território, plantamos dois anos, aí depois de dois anos, aí eles 

fizeram uma reunião no INCRA e disseram: ‘Rapaz, eu vou botar vocês 

numa fazenda que tem vinte mil pé de coco, tem vinte mil pé de 

cajueiro, tem água dentro.’Ai fizeram a reunião e com quarenta dias nós 

viemos pra aqui. Aí me deixaram, aí pra além dos quatro anos, nós 

fizemos as barraca do lado de fora, aí quando foi com quarenta e cinco 

dias eles entraram pra dentro, aí me deixaram, fizeram umas fofoca lá e 

me deixaram, passei sete meses do lado de fora. 
Luna: Foi? Porque? 
S. Manoel: Safadeza. Ai com..aí dei cinco viagem ao INCRA. “Não saio 

de lá não”. “Pois não saia de lá não porque quando a gente for 

desapropriar, a gente bota você pra dentro.” Aí eles viram que não 

podiam comigo, aí fizeram uma reunião lá, me chamaram e botaram pra 

dentro. Aí quando foi com..bem um mês ou dois que eu já tava dentro, 

já tinha feito a barraca, aí eu tava limpando uma roça e vi uma fumaça, 

aí quando levantei a cabeça a fumaça era lá em casa. Aí cheguei lá e 

tinha queimado quatro barracas. 
Luna: Vige Maria 
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S. Manoel: Pegou fogo em quatro barracas, deixou a gente só com a 

roupa do corpo. 
Luna: Isso foi o povo de onde? Isso o que o senhor acha que foi? 
S. Manoel: Eu acho que não foi ninguém que botou.. 
Luna: Ah foi um acidente 
S. Manoel: Foi um acidente. Aí fizeram umas campanha por aí e tal, sei 

que deram roupa, deram cama, deram mesa e com menos de dois a anos 

eu recuperei tudo, aí ainda to por aqui sentado. Aí a mulher só era me 

caningando, me caningando, “vamo se embora, vamo sem embora, 

vamo se embora”, eu digo nada, daqui eu não saio, daqui só quem me 

tira é Jesus. Aí recebemos a terra, recebemos as casas, quando foi agora 

ela resolveu ir sem embora, aí eu to por aqui. (Entrevista concedida em 

29 de abril de 2016) 
 

 A fala de seu Manoel revela a dimensão da insistência e perseverança que foi 

necessário ter em meio aos desafios que apareceram, não apenas no enfrentamento com 

os fazendeiros, com a polícia e com o Estado, mas também com os militantes do próprio 

movimento. Seu Manoel conta que passou mais sete meses acampado sozinho, fora da 

fazenda do atual assentamento, pois os militantes que coordenavam o acampamento o 

expulsaram e ele sem querer desistir, resolveu acampar do lado de fora da fazenda. Assim 

contam pessoas que acompanharam esse processo: 

Lúcia: O Manoel Viana foi botado pra fora.. 
Luna: Botaram ele pra fora foi? 
Lúcia: Botaram ele pra fora, que ele ficou no portão, ele armou a 

barraca no portão 
Luna: Mas e deram uma explicação pra ele? Porque botaram ele pra 

fora? 
Evangelista: Porque na época a lei era que não era pra entrar pra dentro 

da fazenda, pra ser usuário da fazenda, que a gente ainda podia perder, 

aí ele e a mulher dele pegaram e entraram com uma multidão de gente e 

foram pro açude..aí.. 
Luna: Fizeram a barraca lá? 
Evangelista: Não 
Lúcia: Entraram pra lavar roupa 
Luna: Oxe 
Lúcia: Que a gente não podia entrar, a gente tinha que lavar roupa na 

cacimba que a gente fez na beira da estrada. 
Evangelista: é, aí lá no açude era mais fácil de lavar, água franca, na 

época o açude era lindo..hoje o açude tá feio.. 
Luna: Aí por isso denunciaram ele... 
Lúcia: É porque não tem um bocado de besta que trabalha pro 

movimento, de dentro do assentamento. Que os meus eram tudinho, mas 

só de besta. Era filho, marido, de tudo, faziam o que..Quando a pessoa... 
Evangelista: é disso, através de ser besta que nós tamo aqui né. 
Lúcia: Mas não, é porque é assim, você é acampado, aí você fica assim 

sujeito ao povo do movimento sabe. 
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Nesses momentos de dificuldade, em que apareceram as contradições, em que 

foram questionados e ultrapassados os limites da forma estabelecida pelos coordenadores 

do movimento de como realizar as ocupações de terra e quando mesmo em meio a 

inúmeros desafios, as pessoas persistiram na conquista pela terra é que parece ter se 

gestado sua subjetividade de luta e também uma solidariedade verdadeira, criando os 

laços que mais tarde formaram a base para as relações e formas de sociabilidade do 

assentamento para além do próprio movimento. O caso de seu Manoel mostra alguns 

elementos que perfazem a vida numa ocupação, como a desobediência civil e o confronto 

com a propriedade privada, além das relações de poder que existiam entre militantes, 

dirigentes e acampados.  

 

A iminência de poder ser expulso caso fizesse alguma coisa errada dentro do 

acampamento, de poder perder sua vaga no assentamento e estar “sujeito ao movimento” 

foram relatados como situações que ocorriam no contexto do acampamento, criando 

antipatias, medos e desconfianças. Parece ter sido essas relações com alguns militantes 

que fizeram com que os moradores do assentamento se afastassem do movimento após a 

criação do assentamento. Porém não é possível negar que foi a partir da participação no 

MST e no aprendizado das formas de exigir direitos e achar meios de garanti-los, que os 

moradores do “Quilombo” foram construindo suas próprias estratégias para buscar seus 

direitos, entrando em contato com o poder público local, para resolver os problemas que 

apareciam já desde a época do acampamento e também para melhorar as condições de 

vida, durante cerca de quatro anos que passaram acampados: 

 

Lúcia: Todo ano, todo ano da terra, aí quando saiu esses meninos lá 

fazendo reunião pra ganhar a terra pra trabalhar aí a gente entrou. Aí a 

gente já com tempo já, a terra já quase ganha. Aí quando chovia a gente 

dizia que ia-se embora. Mas aí depois a gente botava a cabeça pra 

funcionar, “já sofreu tantos anos, aí agora já pertinho a gente vai 

embora?”, aí nós se aquietava de novo. Aí sabe o que a gente fazia no 

outro dia? A gente ia atrás de palha, a gente ia pra Macaíba comprava 

lona ou pedia ao prefeito e botava tudo novo em cima de novo. Aí 

ficava um tempão.. 
Evangelista: Aí durava um inverno. Aí no outro inverno era outra peleia 
Lúcia: O prefeito deu duas vezes ainda, mas só dava aquelas lona bem 

fraquinha 
Evangelista: Aquelas de prefeitura, hehehe. 
Luna: Palha de coqueiro em cima não dava certo? 
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Lúcia: Nada. A gente botava a palha pra segurar a lona, senão o vento 

carregava. 
Evangelista: Pra não pegar o sol diretamente nela né, senão ela rasga 

mais rápido. 
 

O momento seguinte ao acampamento “fora da cerca” é o acampamento “dentro 

da cerca”. Nesse segundo momento é que começa a busca por fomentos, financiamento 

para as casas, infraestrutura para a agrovila, etc. O primeiro fomento que eles 

conseguiram foi para a compra de gado para as famílias, junto com uma carroça e uma 

cesta básica que eles recebiam do INCRA. Nessa época ainda não havia a propriedade 

privada da terra e eles compartilhavam os espaços de criação e plantio. Assim contam 

Júnior e Cleide: 

 

Luna: E nisso que vocês estavam acampando ainda, já estavam 

plantando.. 
Júnior: Sim quando a gente já veio pra dentro da propriedade sim... 
Luna: Já tinha umas criação.. 
Júnior: Não, aqui hoje praticamente ninguém cria mais, mas eu acredito 

que naquela época de barraca quase todos tinham no mínimo, cada um 

tinha três gado assim, vaca, uma vaca e um bezerro. Uma vaca, um 

bezerro e um boi de carroça. Praticamente quase todos tinham. A gente 

tinha um cercado lá embaixo.  
Luna: Que era tudo aberto né... 
Júnior: Na época de barraca né, ninguém tinha terra no caso. Assim, a 

terra era de todo mundo. 
Cleide: Aí veio o fomento, o primeiro fomento. Que é que compra os 

bois, a carroça e vem a feira. 
Júnior: Isso, aí então outros já tinha sua própria criação. Então quando 

abria lá o colchete lá à tarde, vinha aquela boiada todinha e o bonito era 

quando eles chegavam próximo ao acampamento, cada qual ia pros seus 

canto. Eles comiam no cercado juntos, mas quando eles chegavam, eles 

iam cada qual pro seu canto. Porque quando eles chegavam, os donos 

ali, já ajeitavam uma ração né, um comer no curral, então eles já sabiam 

onde era o curral deles. Aí era bonito de ver, isso era muito gado. 

(Entrevista concedida em 17 de março de 2017) 
 

Esse compartilhamento de recursos e a busca conjunta pela criação de condições 

de vida foram se desenvolvendo e foram imprescindíveis para o seguimento da 

construção do assentamento quando tiveram então que se mobilizar para conquistar a 

construção das casas, a abertura de um poço para ter água encanada e de energia elétrica 

na agrovila e posteriormente nos lotes. 

O acampamento, “nas barracas” ou a “lona preta”, como muitas vezes é 

representado, é, portanto, esse momento máximo da construção de uma subjetividade 
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coletiva, de um corpo coletivo, assim como são pensados os processos de subjetivação 

que se contrapõe à produção da subjetividade capitalística (GUATARRI e ROLNIK, 

1986). Isso se dá tanto pelas ideias propagadas pelo MST, através dos cursos de formação 

voltados para construir valores de cooperação e solidariedade entre seus integrantes, 

quanto pelas experiências de lidar com dificuldades comuns, compartilhar o mesmo 

cotidiano e espaço de moradia, entrar em contato e ás vezes em confronto com os 

detentores do poder hegemônico na sociedade e se reconhecer em relação aos demais 

sujeitos sociais. 

Leite e Dimenstein (2010) situam o MST como um agenciamento coletivo de 

enunciação que cria subjetividades. Essa subjetividade como é pensada por Sueli Rolnik 

e Guatarri (1986) é essencialmente social, mas é vivenciada por indivíduos em suas 

existências particulares. Dessa forma, o agenciamento coletivo de enunciação atua tanto 

em instâncias extraindividuais e extrapessoais como em instâncias infra-pessoais e infra-

psíquicas. No caso do MST as simbologias, teorias, mitos e rituais do movimento se 

combinam com as memórias, com os afetos e com os sonhos (BOGO, 2003) dos 

integrantes “tornando-os” sem-terra, para além do fato concreto de eles não serem 

proprietários de terra.  

Nesse processo há tanto uma transformação interna, uma singularização do 

sujeito que passa a significar sua vida de outro modo, como uma transformação externa, 

na formação de uma identidade, com criação de territórios existenciais em que a nova 

subjetividade ganha permanência e concretude, passando a expressar os valores 

significados pelo grupo. Belo e Pedlowski (2014), citando Vendramini (2005) irão dizer 

que a organização da vida no acampamento propõe novas rotinas aos participantes que 

passam a ter novos aprendizados na sua forma de viver, já que passam a se organizar em 

núcleos e comissões e trabalhar coletivamente.  

Outra autora que também trabalha com essa temática é Lygia Sigaud (2004) que 

acompanhou alguns acampamentos na zona da mata de Pernambuco durante os anos 90 e 

mostrou que os acampamentos eram muito mais do que uma reunião de pessoas para lutar 

pela desapropriação de uma terra. Neles haviam técnicas ritualizadas de organização e 

ocupação, etiqueta para entrar e se alojar, regras de convivência e até um vocabulário 
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próprio, acompanhados de elementos de forte simbolismo como a lona preta e a bandeira 

do movimento. Segundo a autora foi um modelo gestado nas primeiras ocupações do 

MST no sul do país que foram trazidos pelos militantes do movimento para outras regiões 

do país. 

Como relataram alguns interlocutores, no momento seguinte ao acampamento 

dentro da cerca, quando são abertas as ruas da agrovila e se consegue o financiamento 

para a construção das casas já é necessário haver uma associação dos moradores. Foi 

nesse momento que os assentados relataram que aconteceu o “corte do cordão umbilical” 

com o MST, quando então eles passaram a ser uma entidade jurídica coletiva. Houve, 

porém, já neste momento uma cisão entre os assentados, pois foi oferecido um projeto de 

construção das casas que disponibilizava cinco mil reais, mas na mesma época surgiu um 

boato de que teria um financiamento de dez mil reais que demoraria mais tempo. Assim 

alguns construíram suas casas com esse primeiro projeto e fizeram uma associação e 

outros esperaram mais alguns meses para construir suas casas e depois criaram uma nova 

associação.  

Nesse momento em que se criam as associações e o MST começa a sair de cena, 

os assentados passam a dialogar diretamente com o INCRA, provocando a gestação de 

uma nova subjetividade, trazendo agora a marca da posse da terra e trazendo à tona os 

projetos e sonhos dos moradores do novo assentamento. Neste momento pode aparecer 

um outro sujeito no processo, nomeado por José de Souza Martins (2003), como o sujeito 

oculto da reforma agrária. Aquele que vive a contradição de ser um trabalhador e ser um 

proprietário de terra, entre viver a partir dos frutos do trabalho e lucrar a partir da renda 

da terra. É o sujeito de quem é esperada uma postura, como grande protagonista dos 

processos de emancipação, mas que por vezes expressa intenções que fogem dos 

objetivos e dos valores do movimento de luta, com atitudes individualistas e negando a 

relevância do trabalho. Esse sujeito, ignorado pelos agentes de mediação da reforma 

agrária como as igrejas, Comissão Pastoral da Terra (CPT) e MST (MARTINS, 2003), 

surge com toda força no processo do assentamento quando então começa um novo 

processo de subjetivação. 
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Na construção do assentamento, entram em ação novos agentes mediadores como 

o INCRA, técnicos extensionistas, gestores municipais, etc. que mobilizam outros 

conceitos, outras categorias que contém, por sua vez, novos valores e pensam naquele 

sujeito assentado de outra maneira. Nesse novo agenciamento, entram em ação noções 

como combate a pobreza, desenvolvimento rural, agricultura familiar, transformando-os 

em assentados e em possíveis beneficiários de políticas públicas.  

O conceito de mediação pode dar uma pista como se dão esses processos que 

envolvem pessoas, conceitos e projetos numa perspectiva que nos permita ver a agência 

dos agricultores, ao mesmo tempo em que não exclua os processos históricos, políticos e 

sociais mais amplos em que estão inseridos e em que se inserem. As ações de mediação 

consistem segundo Zangelmi (2016), “na construção de novos arranjos a partir dos 

fragmentos de significados, disponíveis nos vários universos de significação em relação” 

(NEVES, 2008). Essas ações possibilitam a comunicação e ação conjunta entre grupos 

em interação nos processos sociais, o que assemelha a mediação com as atuações do 

tradutor e do bricoleur”.(Pg. 187). Assim os diversos agentes mediadores que atuaram 

junto aos agricultores assentados “cataram” cada um ao seu modo os significados dos 

agricultores e uniram aos seus, em “construções pragmáticas contextuais” (PAOLIELLO, 

2016) da mesma forma como os agricultores também assim fizeram, visando um sentido 

comum, visualizando respostas aos seus interesses, necessidades e expectativas. 

No entanto, acredito que algo escapa a esses processos de mediação. Algo que 

aparece principalmente no momento de construção do assentamento, quando começam a 

ser mobilizados outras dimensões, quando os projetos de vida idealizados no 

acampamento, a memória e os saberes tradicionais entram em ação. Pois como afirma a 

autora Sara Pimenta (2006) em seu estudo sobre mudanças nas identidades e 

sociabilidades no contexto de formação de um assentamento de reforma agrária:  

“A criação de assentamentos engendra trajetórias individuais e 

coletivas, onde convivem tradição e renovação, fonte de sociabilidades 

e identidades. Nesse processo, são produzidos e organizados os 

significados da dimensão coletiva e social que se alimenta da cultura e 

da história social compartilhada (CASTELLS, 2001; PRADO, 2002). 

São criados e recriados os vínculos sociais e grupais dando lugar a 

novas redes de sociabilidades, onde se fazem reconhecer como 

assentados e assentadas de reforma agrária. Trata-se de um processo de 
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construção de identidades coletivas em que instabilidades e conflitos, 

situados na origem do assentamento, dão lugar a outras relações de 

poder, e, portanto a novas formas de conflitos sociais com a presença de 

outros atores em cena.” (PIMENTA, 2006) 

Esses outros elementos como os saberes e a história familiar anterior ao 

assentamento, são pensados não na forma de uma herança estática, ou como um conjunto 

de tradições e essências preservados de forma pura (GOMES, 2011), mas como um 

conhecimento dinâmico, profundamente integrado às rotinas de vida e trabalho, forjado 

nas relações sociais e em constante renovação. Como nos apresenta Tahuana Gomes 

(2011) em seu estudo sobre as receitas e práticas de benzedura e cura entre mulheres 

assentadas, esses saberes assumem a forma de gestos corporais, de histórias, de receitas, 

de técnicas de plantio e são passados de forma muito natural no cotidiano da vida. 

Ellen Woortmann (2014), afirma que nesse processo de construção do 

assentamento, as mulheres têm papel fundamental, pois são elas as responsáveis pelos 

primeiros passos na construção de um ambiente de vida. Por serem elas, geralmente, as 

responsáveis pela alimentação, pelo cuidado com a casa e pelo cuidado dos quintais, com 

as hortas, criação de pequenos animais e plantas. É a partir desses espaços que os 

trabalhos de plantio e criação começam a formar um sistema de produção que depois se 

espalha para os outros espaços produtivos. 

1.3. As trajetórias familiares: contexto sociocultural do assentamento 

Como já foi apontado na introdução, trata-se de um grupo de famílias 

extremamente diverso, tanto em suas configurações identitárias (origens étnicas, religião, 

local de origem) e em suas experiências de trabalho e de vida em grandes cidades como 

em suas trajetórias de migração. Apesar disso, existem alguns pontos em comum. Uma 

delas é a origem na zona rural, todas as pessoas que foram entrevistadas até agora 

nasceram, se criaram ou tiveram pais que vieram da zona rural, apesar de muitos terem 

tido experiências de vida nas cidades. Esse vínculo com a terra é, portanto um ponto de 

ligação. 

No entanto esse vínculo com a terra se deu de diversas maneiras, alguns eram 

agricultores camponeses (plantavam para seu próprio consumo a partir do trabalho 
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familiar), outros eram trabalhadores de grandes fazendas, ou seja, já eram acostumados a 

plantar para vender, outros ainda já tinham tido experiência de ter sua própria terra, mas 

também direcionavam a produção para venda. Quer dizer, são uma série de experiências 

relacionadas aos contextos históricos em que a agricultura e os projetos agrícolas se 

desenvolvem.  Por essa razão não temos uma categoria única para esses agricultores, a 

não ser a categoria genérica de agricultores familiares. Mas antes de tentar classificá-los, 

preferimos apresentar suas narrativas para depois tecer algumas reflexões sobre quem são 

e que processos vivem atualmente. 

Há no assentamento um total de quarenta e sete famílias, destas, algumas 

participaram do acampamento e outras não, pois já vieram no momento seguinte em que 

o assentamento já estava com as casas construídas e os lotes divididos. Também há o caso 

de uma família que já morava na área do assentamento como funcionários da antiga 

fazenda. Como não foi possível coletar e narrar as histórias de todas as famílias 

assentadas, vou me deter na história de algumas delas, as quais desenvolvi mais laços de 

amizade e que por terem relações de parentesco no assentamento nos dão uma dimensão 

mais ampla do território. A ideia é que a partir das histórias específicas dessas quatro 

famílias seja possível pincelar alguns elementos comuns da história social dos grupos 

rurais, sejam camponeses ou não, dessa região. Busca-se compor um quadro que nos 

permita contextualizar socioculturalmente como propõe Pina Cabral e Lima (2005), sem 

homogeneizar e nem particularizar demais os relatos. 

A família de Seu Manoel e Dona Nena 

 

A primeira narrativa é de Seu Manoel, um dos moradores mais velhos do 

assentamento, com oitenta anos de idade. Ele é natural de Arês, município do litoral do 

sul do Rio Grande do Norte, área de grande produção de cana de açúcar e cresceu em 

uma grande família, pois na terra dos avós, moravam seus pais e irmãos e mais dois tios 

com suas famílias. Ele nos conta sobre o lugar onde nasceu: 

 

Luna: E em Arês a sua família já era agricultora? S. Manoel: Era, nós 

nascemos na agricultura e hoje estamos na agricultura 
Luna: O que era que plantava lá? 
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S. Manoel: Era milho, feijão, roça. Era a plantação mais era milho, 

feijão e roça. 
Luna: Uhum. 
S. Manoel: Ai a terra da gente lá era grande, era uma légua de terra pra 

três pessoas, tudo uma família. Aí foi..morreu os cabeça, morreu meu 

avô, morreu minha avó, aí ficou só os filhos. Aí dividimos e ficou 

quinze mil covos pra cada um.. 
Luna: Quinze mil? 
S. Manoel: Quinze mil covos 
Luna: Que é o equivalente a quantos hectares mais ou menos? 
S. Manoel: É cinco hectares. 
Luna: Cinco hectares 
S. Manoel: Aí hoje eles não plantam um pé de feijão, só um 

quintalzinho que moram, venderam tudo pra usina e tá tudo cheio de 

cana. 
Luna: E foi? 
S. Manoel: É. 
Luna: Qual é a usina que tem lá perto? 
S. Manoel: É a usina Estivas 

                                                        (Entrevista concedida em 29 de abril de 2016. Grifos meus) 
 

Contou que na época de seu pai, a produção era voltada principalmente para o 

consumo doméstico, apenas a mandioca era vendida em forma de farinha. O avô e o tio 

tinham cada um a sua casa de farinha e no tempo em que se colhia a mandioca, em três 

ou quatro meses do ano, toda a família trabalhava na “farinhada” e na preparação da 

goma. O sistema era artesanal, “no braço” como disse Seu Manoel e apenas na década de 

quarenta e cinquenta que começaram a aparecer os motores a óleo diesel que facilitaram a 

produção.  

Como é possível perceber em sua fala, havia uma centralidade nas figuras do avô 

e da avó que mantinham a família unida e também a propriedade assegurada a partir dos 

usos que foram se consolidando ao longo do tempo como a produção de mandioca e sua 

transformação em farinha, o que depois da morte dos dois “cabeças” ficou comprometido 

e hoje em dia tudo virou cana. 

Quando ficou moço e se casou, saiu da casa dos pais e foi morar em outro 

povoado chamado Penedo, ainda no município de Arês. De lá se mudou pra Natal e ficou 

trabalhando em Goianinha, próximo a praia da Pipa, indo e voltando para Natal toda 

semana. Na época, a região da praia da Pipa ainda não era tão turística como hoje em dia 

e ele trabalhava com agricultura por lá, como trabalhador alugado.  
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Seu Manoel morou vinte anos com a primeira esposa com quem teve nove filhos, 

sendo que apenas três “se criaram” e recentemente mais dois vieram a falecer, restando 

apenas um que hoje mora com ele no assentamento. Já com Dona Nena ele teve mais seis 

filhos, mas apenas três estão vivos, dois homens e uma mulher. Os homens moram no 

mesmo terreno que ele e a filha mulher mora num povoado chamado Lagoa do Mato, no 

município de Monte Alegre. Também tem Jeremias, um filho de criação que também 

mora com Seu Manoel. 

Quando casou com Dona Nena, que também já era uma mulher separada, eles 

foram morar em Parnamirim e foi lá que ele conheceu o MST no ano de 2000. Chamou 

Ana Paula e Branca (filhas de Dona Nena) que também moravam em Parnamirim e 

convidou elas para se juntarem na luta pela terra.  

Luna: E como é que foi, conheceu como o movimento? 
S. Manoel: Eu conheci o movimento, eu morava em Parnamirim, aí 

recebi um convite lá, ia ter uma reunião do movimento. Aí me 

convidaram e eu fui. Aí fizeram a reunião e foi da vez que a gente 

passou quatro anos em Japecanga. Eu entrei no movimento em 2000. 
Luna: E como é que era, o pessoal ia nas casa, chamava... 
S. Manoel: É eles saíam chamando e fazendo reunião. Eu não tenho que 

dizer do movimento, pra mim o movimento foi...se não fosse o 

movimento eu não tava aqui. Muita gente fala né, muita gente, mas se 

não fosse o movimento não tava aqui. (Entrevista concedida em 29 de 

abril de 2016) 

Já a história de Dona Nena remonta a outras trajetórias. Ela nasceu em Monte 

Alegre, município próximo a Macaíba, mais próximo da região agreste do estado. Seus 

pais eram agricultores, mas além do quintal de casa, não tinham terra pra plantar e 

trabalhavam em terras alheias. O pai como trabalhador alugado e a mãe como 

trabalhadora temporária na época da colheita na vazante do rio. Ela conta que o pai bebia 

muito e às vezes quando chegava em casa, era violento com a mãe e as crianças, mas 

segundo Dona Nena ele nunca deixou faltar comida em casa. 

D. Nena: Aí resumindo a história. Aí eu fui criada assim, com meu pai 

bebendo, mas sempre trabalhando, nunca cheguei a passar fome, não sei 

o que é isso graças a Deus até hoje.. 
Luna: Ele tirava tudo da roça, da terra de vocês? 
D. Nena: É..ele bebia quinze dias e quinze dias era pra trabalhar pra 

recuperar o que ele perdeu. Ele tomava dinheiro adiantado, fazia feira e 

com uns quinze dias ele ia pagar a semana que ele... os quinze dias que 

ele perdeu, aí já recebia a semana, ai já fazia a feira e pagava aquela. 
Luna: E a mãe da senhora o que achava.. 



67 
 

D. Nena: Ai minha mãe era trabalhando nas vazante, apanhando fava, 

apanhando feijão, plantando feijão, plantando fava, ai na época ia 

colher..milho. 
Luna: Na vazante do rio, de açude assim.. 
D. Nena: Era, só que lá pegava a parte do rio e era só vazante, do 

pessoal mais rico que tinha lá, lá em Monte Alegre que hoje até não são 

vivo mais. 
Luna: Qual é o rio que passa lá? 
D. Nena: É o Trairi. 
Luna: Trairi.. 
D. Nena: Ai quando não tinha mistura4, meu pai ia pescar na lagoa que 

tinha por trás do colégio, ia pescar, pegava peixe. Ai arrancava 

mandioca, a minha mãe ralava, torcia, fazia beiju, quando ele chegava 

tratava os peixes, botava pra cozinhar que naquela época o óleo era 

muito difícil, era caro pra comprar e botava no fogo com coco, coentro, 

sempre gostava de plantar coentro, cebolinha. Ai a gente só ia dormir 

quando o pai chegava que...nunca passamos fome e sempre ia dormir 

com a barriga cheia. 
 

Segundo relatou, no quintal de casa tinha cana e macaxeira plantadas, além de 

bananeiras, cebolinha e coentro para o tempero. A ênfase no fato de nunca ter passado 

fome, remete a um contexto em que muitas pessoas se encontravam na época. Um mundo 

agrícola em que mesmo se vivendo próximo da cidade (a casa da família era próxima do 

centro de Monte Alegre), os pais trabalhavam na agricultura e dependiam dela para viver. 

Dona Nena também reconhece que se não fosse o trabalho da mãe, eles teriam passado 

mais dificuldades. 

 
D. Nena: Aí a gente cresceu assim e nunca passamos fome, porque 

minha mãe trabalhava, nos vestia, lá mesmo na minha rua a que vestia 

melhor era eu, porque as outras mãe não tinham coragem de trabalhar e 

minha mãe sempre teve coragem de trabalhar. 
Luna: E ela trabalhava nessa fazenda, ou trabalhava pra ela mesmo? 
D. Nena: Não. Ela trabalhava onde chamava. Era pra mulher nas casas 

de farinha, era época da colheita, na vazante, pra apanhar milho, 

apanhar fava, pra apanhar feijão. Aí quando chegava essa época agora 

de final de ano, de outubro a novembro aí o pessoal ia botar o gado tudo 

dentro, ainda tinha feijão, ainda tinha milho por lá, ainda tinha fava, 

pronto, aí eles davam pras apanhadeira que apanharam, apanhar, aí.. 
Luna: Era sempre mulher que fazia esse serviço? 
D. Nena: Era, aí minha mãe ia logo cedo, uma ruma5 de mulher que 

trabalhava junto com ela ia, a gente apanhava três sacos de feijão, 

misturado com o milho que encontrava, apanhava feijão quando tava 

quebrado, aqui e acolá uma espiguinha e o quebrado deixava. 

                                                           
4. Mistura no vocabulário nordestino é a carne, seja galinha, carne de gado, picado ou qualquer outra fonte 

de proteína animal presente nas refeições. 

5. Expressão que quer dizer uma boa quantidade, um “bocado”, muitas mulheres no caso em questão. 
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Luna: Uhum 
D. Nena: Aquela touceira de milho a gente pegava e deixava dois num 

pé e era assim. Aí nunca faltava comida. Chegava em casa separava a 

faveta, separava o feijão verde e era o almoço, separava a faveta e era 

outro almoço. Aí o seco, a palha verde, a palha seca, separava.. 
Luna: Pra cozinhar né 
D. Nena: Pra plantar, pronto a gente ia comendo até...Juntava, que na 

época era cuia, não era como hoje, quilo. Era umas cuia feita de tábua. 

Era cinco quilo. 
(Entrevista com Ivanilda Paulo da Silva, feita em 23/10/2015) 

 

Quando estava com vinte e um anos, Dona Nena foi morar no Rio. Ela havia 

terminado o colégio, mas como na época só havia ensino médio em Natal e só quem 

conseguia estudar eram filhos de pessoas ricas, Dona Nena fez um curso para ser 

professora antes de ir ao Rio, mas acabou nunca trabalhando na área. No Rio trabalhou 

como cobradora de ônibus, empregada doméstica, recepcionista de clínica e por fim 

conheceu o pai de Ana Paula, a primeira filha, que nasceu por lá. Quando a menina tinha 

um mês e onze dias elas vieram de volta para Monte Alegre e ficaram morando na casa 

dos pais de Dona Nena.  

Depois de dois anos sozinha, ela conheceu Seu Manoel e se juntou com ele. 

Moraram dezessete anos na casa dos pais dela, depois foram morar num “interiorzinho” 

chamado Rua da Palha, em Monte Alegre mesmo. Depois viveram por um tempo em 

Arês na terra da família de Seu Manoel, mas voltaram novamente para a casa dos pais de 

Dona Nena até que a mãe dela faleceu e ela junto com o pai e a família foram morar “de 

aluguel” em Parnamirim, cidade que faz parte da grande Natal. Por essa época eles já 

haviam tido mais alguns filhos. O irmão de Dona Nena vendeu o terreno da família em 

Monte Alegre e construiu uma casa também em Parnamirim. 

Em Parnamirim eles moraram em dois bairros diferentes. Foi nessa época que Seu 

Manoel conheceu o movimento Sem Terra e foi aí que eles compraram “uma granjinha” 

em Japecanga que tinha duas casas de taipa, como contou Dona Nena. E foi em 

Japecanga também que teve o primeiro acampamento em que participaram, de onde 

foram expulsos três vezes como apareceu no relato de dona Nena no ponto anterior e de 

onde saíram para acampar nas terras do Assentamento “Quilombo”. 
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As experiências de migração revelam um pouco a face do campesinato dessa 

região, marcado pela ausência de terras disponíveis a preços acessíveis ou pelo 

encolhimento das terras devido a processos de herança e sucessão. A busca por melhores 

condições de vida em grandes centros urbanos no caso de Dona Nena e os deslocamentos 

semanais para se trabalhar em terras de terceiros no caso de Seu Manoel não constituíram 

necessariamente uma quebra com o vínculo com a terra, mas permitiram a continuidade 

do modo de ser camponês, com as modificações dadas pelas experiências nos novos 

espaços de vida em contextos urbanos.  

Como argumenta Marilda Menezes (2009), a migração constitui para o 

campesinato nordestino uma experiência histórica compartilhada, que muitas vezes se 

constitui como uma estratégia de reprodução social de grupos que se veem entre as 

condições de “cativeiro”, de ter de trabalhar em terras de terceiros ou de sair no “meio do 

mundo” como as possibilidades de migração e trabalho assalariado nas cidades como 

aponta Scott (2009). Geralmente, segundo este autor, essas migrações estão atreladas a 

fluxos migratórios nacionais, em que existe uma rede de parentesco e inter conhecimento 

que facilita essa saída e a permanência no novo lugar. 

No caso dessa família, além da experiência de Dona Nena no Rio de Janeiro, as 

migrações se deram num espaço menor, na busca por uma terra boa para trabalhar. A fala 

de Seu Manoel, que trabalhou a vida inteira com agricultura sem nunca ter uma terra que 

fosse sua, evidencia o quanto esse desejo de ter uma terra própria lhe acompanhou, 

fazendo-o entrar no movimento Sem Terra quando já tinha cerca de setenta anos. Um 

aspecto marcante são essas experiências de contato com a polícia e destruição das roças, 

do trabalho empregado, os riscos, a violência e as ameaças enfrentadas por quem entra na 

luta pela terra, na busca pela realização do que Woortmann (1990) chama de projeto 

camponês, baseado na terra, no trabalho e na família.  
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Imagem 23: Eu com dona Nena no momento que ela chegava do supermercado. Fonte: Autoria própria 

 

 

Imagem 24: Seu Manoel (à direita) e seu filho. Fonte: Autoria própria 
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A história do casal Terezinha e Cosme 

O caso da família de Dona Terezinha e Seu Cosme também revela alguns desses 

fatores que foram elencados até agora como os processos de migração e a origem 

camponesa. Eles são naturais de Araruna, município localizado no agreste da Paraíba, são 

primos e se casaram em 1982. Em 1991, depois de seu Cosme já ter trabalhado em 

grandes cidades como Natal e São Paulo, eles vieram para o Rio Grande do Norte, pois 

não tinham como trabalhar nas terras da família. Foram morar próximo de Pium, no 

município de Parnamirim. Lá na época havia o estabelecimento de um tipo de 

assentamento voltado para produção de frutas e durante um tempo produziram muitas 

goiabas para comercialização. Chegaram até mesmo a construir uma casa por lá e criaram 

os três filhos, dois homens e uma mulher. No entanto, nessa época Seu Cosme bebia 

muito e isso incomodava Dona Terezinha. Com isso eles resolveram deixar a casa lá e ir 

morar em Parnamirim, onde Seu Cosme teve dificuldade de encontrar emprego, assim 

depois de um tempo começaram a se envolver com o movimento Sem Terra. 

Inicialmente participaram do acampamento em Japecanga e depois em Riacho do 

Sangue. Já no acampamento, quando já sabiam onde seria o terreno da casa e o lote de 

cada família, Seu Cosme começou a cavar um poço para fazer um cacimbão, o que 

possibilitou que eles pudessem começar a produzir hortaliças no quintal, quando 

começou o projeto do SEBRAE com as hortas agroecológicas. Hoje em dia, além dos 

produtos da horta que são alface, coentro, couve e tomate cereja, eles também criam 

galinhas poedeiras e Seu Cosme planta milho, batata e macaxeira em seu lote, além dos 

coqueiros que já estavam lá. Segundo seu Cosme foi a partir das hortas que eles 

conseguiram ganhar uma renda que possibilitou ter uma melhor infraestrutura de plantio, 

e aprender a lidar com sistemas de irrigação (nas hortas eles usavam o sistema por 

gotejamento como o sistema de irrigação que possui hoje em dia. 

Eles comercializam os produtos tanto no programa PNAE, das merendas escolares 

como vendem na feira semanal de Macaíba e numa feirinha que acontece no bairro 

COOPAB em Parnamirim. Além de Seu Cosme dois dos seus filhos trabalham no lote, 

além do genro que quando não está trabalhando em Macaíba também ajuda na produção e 

a filha que faz as entregas na cidade. Seus filhos homens moram ao lado de sua casa e a 
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filha mulher tem seu próprio lote e mora em outro terreno no assentamento. Apenas o 

filho mais novo que ainda não teve filhos, mas os outros dois têm cada um dois filhos. 

Geralmente a família se reúne na casa do casal no final do dia pra contar as novidades, 

conversar sobre os problemas dos lotes e falar da vida. 

Seu Cosme é considerado um agricultor empreendedor no assentamento, tem uma 

boa produção, foi o primeiro a ter irrigação no lote, seus filhos trabalham junto com ele, 

participa das políticas públicas e retira uma boa renda da venda nas feiras. Nos últimos 

tempos conseguiu comprar uma camionete nova a partir de um programa de créditos o 

que o permitiu melhorar as entregas e o transporte para a feira. No seu lote e no seu 

quintal todos os espaços são plantados. Ele associa técnicas agroecológicas na horta com 

uso de adubos e produtos químicos na produção de milhos, batata e macaxeira e no 

plantio de frutíferas. 

Tetê, apelido de dona Terezinha, nasceu na serra de Araruna em 1965 numa 

família de camponeses que assim como a família de dona Francisquinha, conciliava o 

trabalho nos roçados com a produção de tijolos. No caso do pai de Tetê, ele além de 

produzir os tijolos, com a ajuda dos filhos, também construía casas na região. Eles tinham 

roçados próprios e não precisavam arrendar terras ou trabalhar alugados. No roçado 

plantavam milho, feijão, mandioca e fava. Tetê contou que começou a trabalhar com oito 

anos de idade. Disse que no início apenas acompanhava o pai e no final do dia, pegava a 

enxada e começava a bater aquela enxada no chão, vendo isso o pai providenciou uma 

enxada menorzinha e deu para a filha que desde então não parou mais de trabalhar.  

No inverno ela ajudava o pai na plantação e na seca ajudava na feitura de tijolos, 

buscando água com o irmão com baldes na cabeça ou com a ajuda de um burro, ou então 

cortando os tijolos com a forma e umas faquinhas de madeira que o pai fazia. De manhã 

realizava essas tarefas e a tarde ia pra escola que funcionava na casa da professora. 

Também se lembrou que desde cedo já ajudava a cuidar dos irmãos menores e a cuidar da 

casa, lavando e passando roupa. Ela e os irmãos têm o hábito de às vezes se juntarem na 

casa dos pais e recordar das coisas da infância, tanto das coisas boas, como das coisas 

ruins. Tetê tem algumas recordações fantásticas da infância, como da vez que ela e a irmã 
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saíram pra pegar umbus escondido da mãe na mata próximo de casa. A seguir vai o trecho 

do diário de campo: 

Ao longo da manhã, enquanto preparava o almoço foi me 

contando mais uma série de histórias. Uma delas foi junto com sua 

irmã, apelidada Charanha. Contou que o pai, tinha mais que um roçado 

e alguns ficavam no meio da mata, mais distantes de casa. Assim 

quando eles iam trabalhar no roçado, ia toda família, o pai, a mãe que 

levava a comida e o que eles precisariam por lá e as crianças iam na 

frente correndo. Na época de umbu, elas iam correndo na frente pra ir 

catar as frutas. A mãe sempre ficava preocupada, pois as meninas 

podiam cair de cima da árvore e se machucar, mas como ela disse: 

“criança não pensa direito nas coisas”. Numa época dessas, a mãe havia 

saído de casa pra ir comprar alguma coisa na rua e as meninas ficaram 

em casa, mas antes de sair ela avisou pra elas não saírem de casa. O pé 

de umbu que elas queriam ficava no meio da mata a algumas léguas de 

onde moravam. Mas mesmo com os avisos, as meninas foram catar os 

umbus. Caminharam até onde estavam os pés e as frutas estavam bem 

graúdas, dona Tetê encheu os olhos enquanto contava. E quando uma 

delas subiu na árvore, começou uma ventania, as árvores começaram a 

se mexer como se tivesse passando uma boiada, mas elas não viam nada 

e uma começou a puxar a outra da árvore, sem saber o que fazer direito. 

E aquela ventania continuava e a irmã de Tetê dizendo: “é uma alma, é 

uma alma” e dali elas saíram correndo, subindo as ladeiras, uma 

puxando a outra, as duas “aperriadas” e a ventania continuava e assim 

foi até se aproximarem de casa. Quando pularam a cerca as duas caíram 

no chão e ali ficaram até avistarem o vizinho e chamarem por ele, 

explicando o que tinha acontecido, mas até hoje não sabem o que era. 

Ainda ficaram sem contar pra mãe por uns bons tempos e nunca mais 

quiseram ir pegar umbus. (Trecho de diário de campo do dia 

21/04/2017) 

Também me contou uma história do pai que havia sonhado com uma botija de 

ouro, segundo ele, haveria uma mulher que sempre aparecia em seus sonhos e lhe dizia 

que havia uma botija de ouro em tal lugar. O homem por algum tempo não deu maiores 

atenções a esses sonhos, até que começou a ficar preocupado e a achar que estava ficando 

louco. Assim decidiu ir até o lugar que a mulher do sonho lhe falava e tentar encontrar a 

tal botija. Assim conta dona Tetê: 

Terezinha: Foi a pé que eles foram. Sei que ele botou um maço de 

pedra, diz eu era pra ele levar uma pedra, arrumou e foi-se embora. Só 

que era tão ermo, diz que era tão esquisito que nem ele lembra não. Esse 

canto lá, eu nunca fui lá. Aí diz que...ela disse que ele batesse lá num 

canto que tava fofo, ensinou tudo direitinho. Ele disse que sempre que 

ela vinha, ensinava tudo direitinho pra ele ir. Aí diz que ensinou lá 

direitinho, diz que antigamente, no tempo da minha vó (...) o povo com 

medo fazia as economias e botava numas caixinha de madeira. Aí diz 

que essa botija tava numa caixinha de madeira e podia ir lá nesse 

pé...desses pés de azeitona (...) Levou os menino, Cosme e o filho dele, 

meu irmão mais velho. Com medo de ir só né, que era muito chão. Aí 
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foi, quando chegou lá deixou os menino longe, que era só pra ele ir, aí 

tinha que ficar num canto lá, esperando de noite. Aí ele foi, quando 

chegou lá, bateu lá, disse que tava fofo e arrancou. (...) 
Aí ele veio atrás dos menino. “Menino, rapaz... (que ele fala assim, meu 

pai) Rapaz o negócio tá meio atrapalhado, que eu arranquei o negócio 

lá, mas aquilo é uma pedra”, aí ele disse: “agora eu vim buscar vocês 

pra vocês verem”, aí quando bateu lá, arrancou lá o negócio e disse que 

era tipo um tijolo assim quadrado sabe? Só que não apresentou logo o 

ouro não. Eu acho que, eu até hoje acredito que isso era uma botija 

mesmo. Ele disse que foi, lavou, passou a mão, deixou lá e foi buscar os 

menino, quando chegou pra botar dentro do saco, aí diz que Cosme 

disse: “Vamos levar tio”, e ele respondeu: “Cosme, não vou levar essa 

porqueira não, vou deixar isso aí”, aí saíram andando. Cosme disse que 

deixou logo, mas meu pai e eu acredito mais no pai, disse que levou 

muito tempo esse negócio dentro do saco sabe, aquela pedra assim, 

disse que de vez em quando eles tiravam e olhavam, aí era um negócio 

assim meio azul, meio preto, ele disse que era uma pedra como se fosse 

meia preta, mas se fosse ouro, tanto tempo enterrado né. Aí era muito 

longe, aí disse: “Cosme é tão longe, vamos desistir desse negócio, 

vamos deixar esse negócio aqui”. 
(...) Aí desistiram e deixaram no caminho. Nunca mais essa alma veio 

dar nada a pai, acabou-se, encerrou por ai. Aí pai quando conta isso, o 

povo nem acredita, mas ele disse que acha que era verdade porque ela 

não veio mais. 
 

Essa história, que a primeira vista parece um tanto desconectada do restante da 

narrativa revela um traço característico do campesinato dessa região, das regiões de 

serras dos sertões do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Julie Cavignac (2009) em seu 

texto “Um mundo encantado: memória e oralidade no Sertão do Seridó” nos mostra como 

essas histórias de encantados, pessoas que viraram santos, assombrações, sobre botijas e 

furnas estão presentes no imaginário da população da região de Carnaúba dos Dantas/RN 

e revelam um universo mítico em que vivos e mortos atuam trazendo uma memória 

muitas vezes esquecida e escondida. 

Em relação às histórias de botijas, a autora afirma serem comuns nessa região de 

Carnaúba e revelam histórias de antigos moradores do local que ficaram “presos” às suas 

posses terrenas e hoje não conseguem “descansar” em paz, por isso procuram os vivos, 

visitando-os em seus sonhos para que esses os ajudem na sua libertação. 

Ainda em relação ao pai, Tetê contou que ele era um pouco “bruto” e tratava os 

filhos sob muita disciplina, principalmente as mulheres e quando os filhos lhe 

desobedeciam, ele castigava e repreendia. Com quinze anos de idade ela ficou noiva de 

Seu Cosme e como eles eram primos, sempre se encontravam nas reuniões familiares. 
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Mas o pai de Tetê não gostava muito da ideia dela casar com Cosme. Numa ocasião o pai 

dela havia feito uma promessa que se ele ganhasse um carro no bingo, fretaria um ônibus 

e levar o pessoal para a romaria de Padre Cícero em Juazeiro do Norte e assim aconteceu, 

ele ganhou um Fusca no bingo e alugou ônibus, mas na hora de colocar as pessoas na 

lista do ônibus, não quis colocar o nome de Cosme que nessa época já estava trabalhando 

em Natal, para ganhar dinheiro para se casar com Tetê. Isso fez com que Cosme ficasse 

por um bom tempo brigado com o sogro, abandonou o emprego em Natal e até chamou 

Tetê para fugir com ele, mas ela não aceitou, disse que não conseguiria fazer isso com o 

pai. Depois de um ano desse acontecido, eles se casaram e hoje em dia dona Tetê conta 

que Cosme é um dos genros mais queridos pelo pai, pois Seu Cosme faz brincadeiras e 

conversa bastante com ele.  

Os dois, Dona Tetê e seu Cosme viajam toda semana para a Serra de Araruna. Eles 

vão até lá para buscar maracujás para vender nas feiras do final de semana. Os maracujás 

que são plantados por um cunhado de seu Cosme ficam num roçado próximo da casa dos 

pais de Tetê e muitas vezes eles aproveitam e passam lá para visitá-los. Os dois já estão 

velhinhos, mas moram sozinhos. A mãe de Tetê, segundo ela, é muito trabalhadora e além 

de cuidar das tarefas de casa com muito esmero, cuida do pai que hoje já se encontra um 

pouco doente, pois sofre de Alzheimer. Segundo ela, ele já esteve pior, mas hoje já não se 

esquece tanto das coisas. 

O valor da família como uma marca do campesinato se reflete na forma como se 

conservam os momentos de reunião, onde se recordam dos fatos da infância, das histórias 

de assombração, das “safadezas” das crianças e de algumas “brutalidades” do pai. Mas 

tudo como uma força viva, que faz eles serem quem são, que fazem perdurar na memória 

os traços da vida que hoje já está diferente com cada um morando num lugar, com suas 

famílias e suas próprias histórias. 
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Imagem 25: Família de Terezinha e Cosme na Serra de Araruna. Ao fundo a casa construída pelo pai, com 

os tijolos que ele mesmo fazia. Fonte: Acervo da família. 
 

 

Imagem 26: Família reunida pra festa de São João. Ao fundo plantação de milho. Seu Cosme e Terezinha 

circulados, já estavam noivos nessa época. Fonte: Acervo da família 
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Imagem 27: Dona Tetê preparando o doce de leite para a festa do padroeiro Santo Expedito. Fonte: Autoria 

própria. 
 

 

Imagem 28: Seu Cosme no quintal preparando os mamões para vender na feira. Fonte: Autoria própria. 

 

Imagem 29: O casal Terezinha e Cosme na horta ao final do dia. Fonte: Autoria própria. 
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Família de Francisquinha e Domingos 

Outro grupo a que me aproximei foi família de Dona Francisquinha e Seu 

Domingos. Os dois são naturais de Vera Cruz, município situado ao sul de Macaíba e a 

mais ou menos vinte quilômetros do assentamento. Dona Francisquinha com quem tive 

mais contato, contou que trabalhava com o pai desde cedo, batendo tijolo enquanto ele 

amassava o barro e também ajudando-o na plantação do roçado. Eles plantavam milho, 

feijão e macaxeira, tipos de cultivo comuns no interior do estado, chamados cultivos de 

sequeiro, pois são feitos em áreas secas, geralmente na época das chuvas.  

Francisquinha: Eu trabalhei primeiramente, quando meus pais, no 

tempo que meu pai trabalhava mais eu, que ele levava a gente pra 

trabalhar. O primeiro, primeiro serviço que eu comecei a fazer eu tinha 

cinco, de cinco a seis anos de idade. Foi empilhar tijolo. Meu pai batia, 

mais Tobias que era o mais velho, o nome dele era Luís, mas o apelido 

que a gente chamava era Tobias. Então, foi bater tijolo. Depois ai, desse 

negócio de tijolo, Dona Maria de Marfisa deu um pedacinho de terra pro 

meu pai plantar. A gente não tinha terra, dependia de terra dos outros né. 

Então ele, dona Maria de Marfisa deu 
Luna: Era de uma família lá de... 
Francisquinha: É, lá do Araçá I. Aí ela deu, meu pai brocou um 

pedacinho dum roçado, nesse tempo os bichos eras tudo solto, não 

existia cerca de arame. Aí ele...a gente fez a cerca com o próprio ramo, 

do mato que ele desmatou, o pedacinho de terra que ele desmatou pra 

plantar. Ai aqueles ramos, aquelas varas, que ninguém tirava lenha pra 

vender, que não tinha venda nesse tempo né. Fazia lá, só derrubava e 

fazia um aceiro assim tipo um pé e tocava fogo pra não pegar fogo na 

mata. Queimava aquele tantinho de terra que ia plantar. Era no toco, 

toco brabo. Então ai daquela lenha que ele tirava ali daquelas ponta de 

vara, aquelas varona. Com pau, com tudo a gente fazia a cerca. A cerca 

arrodeou o pedacinho de roçado. Lá ele plantou feijão, plantou milho, 

plantou fava no milho e maniva, mandioca né. Foi daí que a gente 

começou. 
Luna: Tudo....plantou de tudo assim? Tudo junto.. 
Francisquinha: Foi, tudo junto. Só nesse roçadinho. Foi daí que a gente 

começou na agricultura. Foi tempo que bateu o inverno, aí na seca era 

bater tijolo e no inverno trabalhar no roçado. 
 

O trabalho nas terras de dona Maria de Marfisa durou o tempo em que ela era 

viva, depois que ela faleceu os filhos “tomaram de conta” da terra e quem lá trabalhava 

foi mandado embora. Nessa época, já tinham nascido outros irmãos de Francisquinha e 

eles, junto com o pai foram trabalhar em outras terras. Trabalharam na terra de um 

homem chamado Paulo Pinheiro, mas depois que este faleceu tiveram que sair de novo, 

indo trabalhar num lugar mais longe, perto da cidade de Vera Cruz, onde tinham que 

caminhar uma distância grande para chegar. 
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Francisquinha: A gente ia de pés minha filha, era de pés, a gente só 

andava de pés. Eles botavam uma rapadura no saco com um bocado, 

com um bocadinho de farinha e levava, botava num saco com aquela 

garrafa d’água, botava os filhos dum lado e a gente saía de pés pra ir pro 

roçado trabalhar. Ai passava o dia todinho lá. O comer da gente de meio 

dia era um pedaço de farinha, um bocadinho de farinha com um pedaço 

de rapadura e isso nós passava o dia. E ai de quem não trabalhasse viu e 

tinha que trabalhar. Bem aí, trabalhamos nessa terra lá, um bocado de 

tempo, de ano, quando foi depois, a gente saiu de lá, que era muito 

longe, aí apareceu essas terras ai nas peroba, era longe também , mas 

pelo menos era pra cima de casa. Tudo só era mata que na época quando 

a gente chegou pra morar lá no Araçá, só existia a casa do finado Zé do 

Batinga, a casa de tia Chiquinha, que era aquela velinha que você 

passou lá.(...) 
Francisquinha: Então, a gente começou, ele brocou um pedacinho de 

mata e lá começamos a trabalhar e fizemos a vida da gente lá. 

É..viroutudo terra produtiva, era  tudo mata, botaram abaixo não só ele, 

como os outros vizinhos. Os outros que foram morar lá, fazendo suas 

casinha de taipa e lá foram brocando os pedacinhos de mata e fazendo 

os roçados, fazendo os roçados. Foi assim que meu pai criou a gente. 
Luna: E continuou com os tijolos ou não? 
Francisquinha: Não, tijolo ele parou. É difícil hoje ter uma olaria, mas a 

gente bateu tijolo muitos anos, eu sei bater tijolo. 

Como se vê pela sua narrativa, foram alguns anos até o pai conseguir ter seu 

próprio pedaço de terra onde construiu uma casa e começou a “fazer a vida”. Foram anos 

trabalhando em terras de outras pessoas, plantando na época de inverno e fazendo tijolos 

na época de seca. Mas mesmo com pouca terra, Francisquinha conta que conseguiam 

produzir muitos alimentos no roçado e todo ano enchiam sacas de farinha, feijão e milho. 

Luna: E o que vocês plantavam na época de inverno durava o ano todo? 
Francisquinha: Durava o ano todo, ele enchia umas sacas. Naquele 

tempo existia não era silo, era umas sacas de esteira. Ele comprou umas 

sacas, com aqueles dinheirinho da olaria que ele apurava, aí a gente, ele 

enchia uma saquinhas daquela de feijão, enchia outra de milho, enchia 

outra de farinha, né e uma macaxeira... 
Luna: Deixava guardado numa parte de casa.. 
Francisquinha: É numa sala, ele botava lá tudo encostadinho, as sacas 

de comida. Então ele deixava lá e passava de um ano pro outro. Não 

criava nem besouro na farinha, era.. 
Luna: Ai ia tirando.. 
Francisquinha: Ia tirando e ia guardando né. Tirando e ai dobrava a boca 

da saca pra não dar bicho dentro. Era assim. E assim a gente vivia. Aí o 

que ganhava no tijolo era pra comprar a mistura. Café, acúçar né, 

mistura, sabão, água sanitária, é..detergente nesse tempo ninguém nem 

ouvia falar..era só sabãozinho de pedra. 
Luna: Sabão né... 
Francisquinha: E assim com o que ele ganhava era que nós comprava 

esses negócio.  Agora farinha, feijão, ele não comprava porque a gente 

fazia no roçado, ele não vendia. 
Luna: Era feijão branco, esse que.. 
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Francisquinha: Era feijão branco, feijão macassar. Ele não vendia, 

botava ali e ali nós ia comendo durante aquele ano todinho. Nós 

chegava de novo o inverno, aí a gente era que ia fazer nova saca, enchia 

de novo aquelas saquinhas pra passar de novo outro ano. 

Fora essa alimentação garantida para o ano, às vezes pescavam nos rios e lagoas 

que havia por perto para compor as refeições e o pai comprava carne na feira da cidade. 

O fogo era feito com lenha que eles conseguiam nas redondezas, já que a mata era 

abundante e água eles iam buscar nos olheiros que ficavam dentro das fazendas e que os 

donos deixavam as famílias que não tinham água em casa usufruir. Francisquinha relatou 

que em alguns momentos passaram por maiores dificuldades para conseguirem 

alimentos, fazendo com o que o pai tivesse que “caçar” umas frutinhas chamadas gravatá 

no mato para matar a fome dos filhos. Se vê que era uma vida bem menos mediada pelo 

dinheiro, onde era possível viver a partir do que era conseguido no entorno apesar das 

muitas dificuldades enfrentadas. Na época não havia energia elétrica e tudo era feito 

manualmente, “no braço”, por isso a menção as maiores dificuldades que se enfrentava 

pra fazer as coisas. 

Num dia que eu estava na sua casa, Francisquinha estava cortando o cabelo do 

filho Paulo quando relatou que o pai era de uma família indígena da região e que seu avô 

tinha traços bem marcados. Já sua mãe era da família dos Anjos, provavelmente de 

descendência portuguesa na região. Contou que na terra em que o avô morava em Cobé, 

havia muitas árvores tanto nativas como também pés de azeitona, umbu e outras árvores 

que o avô havia plantado e no meio dessas arvores passava um rio bem caudaloso. Depois 

de um tempo, quando o terreno foi vendido, cortaram todas as árvores próximas ao rio e 

hoje em dia passa apenas um filete de água. 

Com 17 anos, Francisquinha se casou com seu Domingos que também era dessa 

região de Vera Cruz, dum povoado chamado Ponta de Vargem. Também de família de 

agricultores destituídos de terra que trabalhavam em terras de terceiros, Seu Domingos 

também se acostumou desde cedo a trabalhar na terra.  

Luna: E o senhor nasceu em Cobé também? 
D: Nasci, Vera Cruz; 
Luna: Vera Cruz. 
D: é Vera Cruz, era interior de...porque nessa época que eu me criei, 

nasci, sempre tinha, então eu não me lembro né, quem me pegou foi 
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minha vó. Ponta de Vargem, mas município de Vera Cruz, aí nós fomos 

crescendo, meu pai se mudou pra um lugar chamado Brejinho, depois 

Lagoa de Pedra, de Lagoa de Pedra se mudou pro outro canto, chamado 

Décio Feijão que eu já tinha meus sete, oito anos, aí ou era nove anos 

uma coisa assim. Aí... 
Luna: E ele trabalhava com o que teu pai? 
D: Meu pai? De cultura, de cultura também. Só de roçado mesmo, 

agricultura né. Roçado é roçado. 
Luna: Sim.. 
D: Agricultura. Aí pronto a gente vinha, eu voei pra Vera Cruz de novo 

e lá ele construiu a casinha dele e se enterrou-se em Vera Cruz. Tanto 

meu pai, quanto minha mãe, tudo agricultor, graças a Deus. Morreu 

todos os dois como agricultor. Inclusive ele aposentou-se pelo sindicato, 

é. Sindicato de agricultor mesmo. Aí estamos vivendo ainda, como você 

viu até a minha mãe né, morreu aqui e meu pai também, morreu todos 

os dois aqui na minha casa. 
 

Quando Seu Domingos se casou com Francisquinha, ficaram morando no 

povoado de Araçá II e trabalhando como agricultores alugados nas terras de proprietários 

da região, na terra de alguém que emprestava ou arrendando terras. 

Luna: E lá em Vera Cruz, o que se plantava assim. Na época de...na 

época do teu pai.. 
D: Na época que eu morava lá, que meu roçado também era roça. Roça 

também. Roça, feijão, aquelas, quando arrumava uma pontinha que 

algum amigo... Que eu não tinha terra lá né. Falava lá com quem tivesse 

uma terrinha maior, aí eu plantava duas, três mil covinha de roça e 

pronto. Eu acho que eu to até lembrado, doutor Tiago. 
Luna: Humm, era onde o senhor 
D: É, eu sempre plantava umas pontinha de mato..ou, de roça lá né. 

Feijão e roça mesmo né. Feijão e roça, pezinho de jerimum, uma 

melancia. Que na época não era irrigação, porque eu não tenho irrigação 

também. Na época tudo era pro verão..né. 
Luna: Planejava no.. 
D: É, planejava no inverno pra comer...passava o verão, só limpando 

aquela roça e comendo o que plantava né. Pronto na minha época era 

assim. Ainda é, porque eu não tenho irrigação, ainda é assim. Ou não, 

trabalho locado pra ir comendo né. Faço meu roçadinho, planto feijão. 

Agora acho que esse ano..os ano tá ruim de chuva mas a gente plantou 

um feijãozinho, de vez em quando dá como cozinhadinho né. Mas 

porque agora a terra é minha. Já plantei mais um pouquinho né. Aí 

planta uma bolinha num canto, planto em outra, quando dá fé que não 

vou ficando com ele assim nesse pouquinho. 
 

Seu Domingos além de trabalhar como agricultor também passou um tempo 

trabalhando em Natal como vigia noturno e em São José de Mipibu como jardineiro. O 

período que ele trabalhou de vigia foi um pouco antes de ele se envolver com o 

movimento e começar a acampar para conquistar sua terra e como jardineiro ele 

trabalhou enquanto já estava acampado. A instabilidade em relação ao trabalho 
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assalariado e a distância em relação à família o fizeram optar por deixar o emprego em 

Natal e ir trabalhar em São José de Mipibu na terra da mesma família, que tinha casa nas 

duas cidades: 

Domingos: ás vezes eu tava de noite sozinho, eles dormindo lá em cima 

os dono e eu debaixo da garagem com uns cãozinho amarrado lá no 

canto dele, com os carro e eu lá só...quase também, quase também um 

bicho bruto né. Porque eles tavam lá em cima, dormindo lá em cima e a 

hora que dava um cochilo tava embaixo. Ai eu imaginava, chegou um 

momento assim que eu fiquei imaginando..’e minha família lá’. Jesus 

me guarda aqui e os outros lá em cima, eu esteja assim como vigia e a 

minha família lá com a minha casinha baixinha, pequenininha. Que na 

época era até de taipa, não era nem de tijolo, era de taipa. Que graças a 

Deus, minha família, meus filhos foi tudinho construindo casa de taipa, 

bem baixinha, eu na casa dos outros fazendo de que, de bonito? Né? E 

Minha família lá sozinha, Deus tomando de conta. Aí chegou um 

momento que..eu digo ’eu vou me embora pra casa, não vou trabalhar 

mais não’.  
 

Quando foi pra São José, logo conheceu o movimento Sem Terra e começou a 

acampar como foi relatado anteriormente. Passou um período morando sozinho e às 

vezes com o filho que o acompanhava no acampamento e trabalhando nessa fazenda em 

São José. Depois que largou o emprego, passou a se dedicar a alguns plantios no próprio 

acampamento até que conquistaram a terra: 

Domingos: aí veio a notícia que nós tinha ganho a terra, aí soltamos 

fogos e tudo ai de alegria, aí foi quando. No tempo que eu chamei ela 

pra vim pra brincadeira, pra festa né, brincadeira não, é festa mesmo né. 

Aí ela veio...antes ela tinha vindo já...’não então eu vou morar numa 

barraquinha do tamanho de nada dessa, eu acho que eu não vou me 

acostumar aqui nunca’, realmente ela era filha natural dum povoado lá 

em Vera Cruz né, fazer o que, eu acho que nós já tinha uns vinte anos de 

casado já. Eu sei que ela veio, aí eu:  ‘não, eu vou arrumar um canto 

maior, com os meninos’, armamos uma casinha maior, aumentei minha 

casa mais, fizemos. Aí eu sei que ela veio, deu até um problema que 

houve uma reunião que se não trouxesse a família é...ia –se embora. 

Quem não trouxesse a família tudinho, filho com mulher e tudo, talvez 

não ficasse na terra. Aí eu fui e falei pra ela: ‘Olha Francisquinha, ta 

com esse problema assim que se eu não levar você, se você não for lá 

pra onde eu moro mais meus filho ta sujeito eu perder a terra, eu não 

ficar no canto, lá... e ela disse ‘ então eu vou ver o que eu posso fazer’, 

eu digo ‘é só me deram quinze dias, nesse período desses quinze dias é 

pra você ta comigo lá’, ai disse ‘então vamos ver o que nós faz’. Ai 

quando deu, com oito dias ela chegou. 

Hoje em dia, dona Francisquinha e seu Domingos vivem com dois filhos e uma 

neta, os outros seis filhos moram alguns no assentamento, nos terrenos dos sogros e 

outros em povoados próximos ou em Vera Cruz. Eles tiveram doze filhos no total, mas 
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foram oito os que “se criaram”. Hoje todos estão adultos e alguns filhos trabalham junto 

com Dona Francisquinha em seu roçado e também ajudam o pai que tem seu roçado em 

outro lugar. Tanto Francisquinha como Domingos são agricultores e gostam da 

agricultura. Em seus lotes plantam feijão, macaxeira, mandioca, milho, jerimum, 

maracujá e também cuidam dos cajueiros que já existiam.  

Como Seu Domingos relatou anteriormente, ele também trabalha alugado para 

outros assentados algumas vezes. Como eles não tem irrigação, não plantam o ano todo 

todas as culturas como feijão, milho e jerimum, então ele trabalha para levantar uma 

renda que lhes permita comprar a alimentação e outras coisas que faltam em casa. No seu 

quintal eles plantam algumas espécies mais sensíveis como cenoura, couve, alface e 

inhame. Também possuem algumas árvores frutíferas e criam galinhas, patos e porcos 

como será mostrado no capítulo 2, quando serão observados os quintais das famílias. 

Grande parte do que eles produzem é para o consumo doméstico, mas parte da produção, 

eles vendem para as escolas através do PNAE, ou então para os vizinhos que vendem na 

feira como Seu Cosme e Batista. Uma vez por ano eles “arrancam a roça” de mandioca e 

vendem tudo para um atravessador que mora no assentamento Eldorado dos Carajás que 

vende por sua vez para uma fábrica de farinha de Macaíba.  

Tanto seu Domingos quanto Dona Francisquinha são católicos e Francisquinha é 

uma pessoa bem atuante na igreja do assentamento, participa da organização dos eventos 

que a igreja realiza ao longo do ano. Na sala da casa deles há uma série de imagens de 

santos católicos e ambos expressam fé e bastante devoção. Isso se reflete na forma como 

se referem ao trabalho com a terra, na preocupação e no cuidado que tem com os filhos e 

na forma como encaram o trabalho, o sofrimento e a saúde.  

Domingos: A vida da gente é muito sofrida. Não só minha, a vida de 

todos os pecadores desse chão. Todos tem que ser sofrido pra se lembrar 

de Jesus. Porque se nós não sofrer um pouquinho, nós não se lembra, 

né? Nós só se lembra se nós sofrer um pouquinho. Aí o cabra quando 

tem muito dinheiro, não se lembra, se lembra só do dinheiro.  Às vezes 

só vem se lembrar de Jesus quando, que Deus o livre, quando tá 

doente... 
Francisquinha: Pois é minha filha, aí daí pronto comecei a trabalhar, 

comecei a trabalhar, foi tempo que me casei e peguei trabalhar mais 

meu marido e hoje estamos aí. Criamos nossos filhos também 

trabalhando, a gente nunca foi rico mesmo. Somos ricos da graça de 

Deus, né. Que a gente tendo saúde, tem riqueza. Que não há riqueza 

maior do que a saúde. 
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Imagem 30: Dona Francisquinha e seu filho Francisco na frente da casa  em Vera Cruz, onde criou todos os 

filhos. Fonte: Autoria própria 
 

 
 

Imagem 31: Dona Francisquinha com familiares de Seu Domingos que também vivem em área de reforma 

agrária em Vera Cruz. Fonte: Autoria própria. 
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Imagem 32: Francisquinha em sua sala preparando um cigarrinho “brejeiro”. Fonte: De minha autoria 

 

 
Imagem 33: Dona Francisquinha e seu Domingos no quintal de casa. Fonte: Autoria própria. 

 

 

As experiências de Cleide e Júnior  

Outra família que conhecemos foi Cleide e Júnior, um jovem casal que se 

conheceu no MST e que hoje criam dois filhos que já nasceram no assentamento. Júnior 
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nasceu em São José de Mipibu, seu pai era vendedor de mangaio6, daqueles que 

passavam de porta em porta vendendo panelas, martelos, enxadas e outros utensílios. Sua 

mãe criou cinco filhos sozinha, pois ainda quando Júnior era pequeno ela e o pai se 

separaram. Júnior assim começou a trabalhar com dez anos de idade para junto do irmão 

mais velho ajudar a mãe na manutenção da casa. Ele conta que desde cedo gostou de 

agricultura, foi trabalhar alugado e deixou a escola.  

Luna: Como é que foi o início da tua vida profissional. Daí tu começou 

com dez anos e era em terra de outras pessoas? 
Júnior: Em terra de outros, trabalhando alugado. Trabalhando alugado 

pra receber o salário no final de semana lá ou no mês quando...Porque 

na verdade eu, registrado acho que talvez eu tenha dois anos de carteira 

né. Mas meu trabalho foi todo dentro da agricultura, e plantio de 

mamão, cuidando de ovelha.. 
Luna: Isso ali em São José? 
Júnior: São José, no Mendes, município de São José né 
Luna: Sim 
Júnior: Então eu andava ali naquelas fazenda ali. É plantio de melão, de 

feijão, o mundo da agricultura mesmo né. E no caso eu como já vivia 

nesse mundo e gostava, então tinha aquele interesse por um pedaço de 

terra né.. 
 

Júnior trabalhou por muito tempo numa fazenda de plantio de frutas no povoado 

do Mendes em São José de Mipibu junto com outros trabalhadores que hoje também são 

assentados no “Quilombo”. Alguns eram trabalhadores alugados como ele, e outros eram 

moradores. Isso durou até o momento que os militantes do MST apareceram convidando 

para se juntarem à luta pela terra. 

  
J: Aí quando surgiu a oportunidade em dois mil...em 2000 que surgiu, 

acredito que foi a oportunidade assim, os camaradas chegaram lá pra 

convidar pra vim ocupar um terreno e tal, que na época era ali no jardim 

que é vizinho aqui, sendo município de São José, aí eu disse: ‘eu vou! 

Nesse negócio’. Aí fui, na época não conhecia Jandicleide, aí fui pra me 

acampar, solteiro lá na época. Aí foi tempo que as lideranças do MST 

me convidaram pra fazer parte ali da... 
Luna: da militância...  
J: Da militância né, aí a gente foi viajar no meio do mundo. Aí foi na 

época que eu conheci Jandicleide, a gente em parte se casou, porque 

quando eu me casei com ela foi depois de um contrato de dez anos.. 
 

                                                           
6 Mangaio são o conjunto de utencílios vendidos tanto nas feiras como por vendedores ambulantes como 

peneiras, arupemas, ferramentas,artigos em couro, raízes (fármacos e aromatizantes),chocalhos, sinos, 

cordas, ferro de passar, ferros para marcar gado,cutelaria artesanal, alforges, etc. 
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Na época em que se conheceram Jandicleide era menor de idade e por isso não 

podiam se casar, mas “se juntaram” e hoje estão há treze anos morando juntos. Depois 

que entrou pra militância do MST, passou alguns anos viajando e realizando 

mobilizações, coordenando acampamentos, “trancando BR” e fazendo ocupações. Isso 

durou até o momento em que saiu a missão de posse da terra do “Quilombo”, quando 

então ele voltou para começar a vida por ali. Nesse período Jandicleide também se 

mudou para o assentamento. Como não haviam acompanhado o acampamento desde o 

início (Júnior tinha começado a acampar no Mendes, mas logo saiu pra cumprir 

obrigações de militante), tiveram algumas dificuldades de serem aceitos pelo grupo, mas 

conseguiram garantir sua vaga. 

Já Jandicliede é natural de Bento Fernandes, numa região mais ao interior do 

estado onde já predomina o clima semiárido. Seus pais participaram da criação de um dos 

primeiros assentamentos do Rio Grande do Norte, na década de oitenta e sua mãe foi 

inclusive uma dirigente do MST. Assim, desde pequena ela teve contato com o 

movimento social e se acostumou a morar num assentamento de reforma agrária. Conta 

que lá os assentados conseguiram muitas coisas agindo em coletivo, conseguindo 

fomento para compra de gado, para comprar um trator coletivo e conta que até hoje se 

reúnem para resolver os problemas do assentamento. 

Júnior: Quantos anos tem aquele assentamento? Tem um tempinho né. 

Mas até hoje, em parte eles são unidos, todos domingo, é todo domingo 

ou uma vez por mês? 
Jandicleide: é..primeiro domingo eles se reúnem. Eles tem um trator. 

Pronto o PRONAF deles, eles se juntaram e compraram um trator. Dá 

aqueles problema que sempre tem né. 
Júnior: Mecânico né... 
Jandicleide: Quem vai dirigir e não sei o que. To precisando do trator 

mas eu não quero botar o óleo do trator, porque eu comprei o trator lá 

no PRONAF e eu acho que ele ainda tá rodando com o mesmo óleo. 

Tem isso né, ai e assim vai. Mas lá chegou também, como lá é sertão, 

eles fizeram um projeto pra hortaliça. Coisa mais linda, eu lembro, eu 

andava, assim ó, embaixo dos pé de maracujá e aqueles maracujá assim 

em cima e um açude pequeno que tinha lá. E eles conseguiram tirar dali, 

no gotejamento e produzir ó, produzia beterraba, maracujá, tomate, 

cenoura, tudo ali. Eu lembro.. 
Luna: Fizeram essa cobertura de maracujás e embaixo plantaram... 
Jandicleide: Plantaram também, tinha pimentão, a gente tomava muito 

suco de beterraba com cenoura que mãe fazia. E tinha o gado que foi 

comprado com esse primeiro fomento. Lá na cocheira e tirava-se o leite. 

De manhã todo mundo vinha pegar seu litro de leite. Então assim, eu 
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tenho outra concepção de ver desenvolvimento, na minha cabeça não 

encaixa que não presta, que não sai, que não sei o que. 
 

Cleide, como geralmente é chamada, é atualmente presidente de uma das 

associações do assentamento e é ela quem escreve os projetos para as entregas de 

merenda nas escolas pelo PNAE e também faz a contabilidade do grupo informal que 

participa do programa da merenda em Macaíba. Ela e Júnior são lideranças políticas do 

assentamento, e sempre estiveram à frente dos projetos de entrega de merenda escolar. 

Hoje em dia se dedicam bastante às entregas nas escolas e além das atividades agrícolas 

ou relacionadas, Cleide mantém uma lojinha de produtos da Natura. 

Há poucos anos eles se tornaram evangélicos e hoje frequentam a igreja 

Assembleia de Deus. Eles parecem criar os filhos com bastante liberdade, apesar de 

estarem sempre por perto, observando para não “se perderem”. Os dois meninos que tem 

12 e 10 anos adoram brincar com animais, tanto os que eles criam como os que 

encontram no mato. Um dos filhos, João Paulo, possui a sua própria criação de galinhas, 

o que é motivo de orgulho para os pais, pois ele próprio está querendo aprender as lidas 

da vida na zona rural. Já o mais novo, Emanuel gosta de tecnologia e sabe mexer em 

todos os aparelhos eletrônicos da casa.  

 

Imagem 34: Meninos brincando na chuva. Fonte: Autoria própria 
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Imagem 35: Família reunida e Danilo (ao fundo), um amigo que me acompanhou nesse dia para 

tirar fotos. Fonte: Autoria própria 
 

 

Imagem 36: Cleide mostrando a horta do quintal. Fonte: Autoria própria 

 

Imagem 37: Pessoal reunido na casa de Francisco depois da reunião da Associação Vida Nova. 

Fonte: Autoria própria 
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Interpretando as narrativas – tecendo pontos de ligação 

A partir dessas narrativas é possível observar que são uma série de histórias que 

culminam num assentamento de reforma agrária. Histórias essas que se ligam a processos 

históricos, culturais e sociais mais amplos, à temporalidades e lugares distintos. Com elas 

é possível perceber que o momento de ser assentado é apenas uma fase da história de 

grupos sociais que tem na terra a base do seu projeto de vida, mas que não esgotam sua 

experiência nessa permanência e nesse vínculo.  

O fato de terem participado do MST os coloca numa posição diferente de outros 

agricultores. A luta pela reforma agrária é um tipo de agência nos termos de Ortner 

(2007) que pressupõe tanto resistência a um contexto social de não permanência de 

inúmeras famílias na zona rural por falta de terras cultiváveis com preços acessíveis e 

uma agência no sentido de projeto, uma reunião de atores que tem como propósito a 

realização da reforma agrária e a conquista da terra. 

No caso do Brasil isso assume a forma de uma reivindicação de direitos sociais 

básicos, como moradia, alimentação, saúde, educação e a cidadania no sentido de 

igualdade perante à lei e participação política ativa (LERRER, 2005). Também se 

relaciona em certa medida ao que Marcus (1991) chamou de processos de formação de 

identidades como algo relacionado em alguma medida com processos de modernização 

em curso. Afirmar-se Sem Terra, com todas as consequências que isso envolve, começar 

uma nova vida num lugar desconhecido é posicionar-se frente a um contexto social e ao 

mesmo tempo é dar continuidade a uma história sempre em construção. 

José de Souza Martins (2003b) em “O sujeito da reforma agrária: estudo 

comparativo em cinco assentamentos”, aponta que nos assentamentos rurais muitas vezes 

se encontra uma diversidade de pessoas que fazem parte de populações residuais e 

descartadas das velhas relações de trabalho agrícola, pastoril e extrativa que se 

originaram na crise das duas escravidões que ocorreram na história brasileira, a 

escravidão indígena e a escravidão africana. Segundo o autor, a população indígena, 

libertada dos mecanismos de coerção e trabalho compulsório, se manteve submetida a 

formas de sujeição e de exploração econômicas similares às existentes no período de 



91 
 

escravidão, constituindo a base da mão de obra na indústria extrativa da Amazônia e 

também os grupos de agregados nos canaviais do Nordeste. 

Com a crise da escravidão negra no século XIX, essa população que havia sido 

mantida como um tipo de reserva de mão de obra, entrou novamente como parte da 

agroindústria de exportação. Criou-se o sistema de morada, onde os trabalhadores 

moravam nas fazendas, pagando tributos em trabalho ou em dinheiro pelo uso de parcelas 

de terra. A população afro-brasileira quando não migrou ou foi exportada para outras 

regiões, se juntou a esses moradores ou se tornaram posseiros e sitiantes nas regiões ao 

redor, constituindo comunidades quilombolas ou pequenos agregados familiares. Com a 

Lei de Terras de 1850 que criou o sistema de propriedade com o pretexto de modernizar 

as relações de posse e a própria lavoura de exportação, se criou o contexto para a 

formação de uma grande massa de agricultores desprovidos de terras tituladas. 

(MARTINS, 2003b)  

Maria Nazareth Wanderley no texto “O campesinato brasileiro: uma história de 

resistência” aponta que história desse grupo social encontra-se atrelada a grande 

propriedade monocultora e a estrutura social que ela gera e ao trabalho escravo, criando 

condições precárias de acesso a terra para os grupos camponeses. Por isso para a autora 

trata-se de compreender como esses grupos foram criando ao longo do tempo estratégias, 

tanto fundiárias, como produtivas e familiares que oscilaram entre a “possibilidade de 

negociar de forma subalterna e assimétrica, a ocupação de espaços precários e provisórios 

e a criação efetiva de raízes mais profundas, no modo de estabelecer no longo prazo, 

comunidades camponesas com mais perenidade” (WANDERLEY, 2014). A luta pela terra 

através das reivindicações pela reforma agrária e em especial através do MST se encontra 

assim no meio desse processo, num contexto de redemocratização das relações políticas 

do país e de democratização da zona rural. 

No entanto, esse processo assume muitas vezes um caráter um tanto 

homogeneizador, como aponta Martins (2003b). Segundo o autor, a população sem terra 

foi tomada como um todo homogêneo pelos órgãos oficiais e agentes mediadores e se 

criou a ideia de uma demanda única de reforma agrária, cujas propostas entram 

frequentemente em choque com os valores e modos de ser e viver dos agricultores. Entre 
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esses valores está a centralidade da família extensa, composta por duas ou três gerações; 

as redes de parentesco e agregação que se originam daí; o patriarcalismo; a 

complementaridade do trabalho das gerações e os direitos de herança; o valor da casa 

como lugar de vida e de trabalho e o sentido de enraizamento, como a necessidade de um 

lugar de referência. (MARTINS, 2003b) 

Marcelo Rosa (2012) em um estudo comparativo do MST com o LPM (Landless 

People Movement), movimento Sem Terra da África do Sul, irá demonstrar como o 

sentido de ser sem-terra no Brasil e na África do Sul podem ser bem diferentes. Enquanto 

aqui no Brasil o movimento Sem-Terra reivindica a reforma agrária, na África do Sul ele 

assume a reivindicação pela landreform, ou seja, reforma da terra, uma busca de 

populações que foram expulsas de suas terras no contexto do apartheid e que querem 

recuperar essa posse roubada pelo regime racista. Por isso, diferente do movimento 

brasileiro, o movimento sul-africano possui uma forte relação com a cor da pele dos seus 

integrantes e poderia ser comparado talvez ao movimento indígena brasileiro e sul-

americano já que remete a uma posse originária da terra, antes da chegada dos brancos, 

possuindo uma conotação de busca por reparação das injustiças cometidas pelos governos 

colonialistas. 

Já o MST tem seu início (década de 80) nas reivindicações de terra por parte de 

famílias descendentes de imigrantes europeus no sul do Brasil. Mesmo não tendo sido o 

criador da categoria sem-terra (essa já havia sido criada como uma categoria para 

políticas públicas no início da década de 60 na gestão de Leonel Brizola como 

governador do Rio Grande do Sul) o MST eleva essa categoria a um plano nacional e 

conecta a ela a capacidade desses sujeitos de realizarem um trabalho produtivo na terra. 

Isso de  certa forma aderiu ao movimento um caráter de ação política voltada para o uso 

produtivo da terra, tendo como principal argumento para as desapropriações de terra o 

fato das terras do latifúndio serem improdutivas.  

Essa significação mais propagada a respeito da luta pela terra não dá conta da 

diversidade de significados que esse processo assume nas diferentes regiões do país e 

espero ter mostrado os significados dos próprios agricultores nas narrativas que foram 

apresentadas, no entanto não se pode negar a influência que essas ideias têm na 
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construção do assentamento enquanto um território de vida e na própria transformação 

dos agricultores em assentados.  

Dois outros processos mais recentes e que também participam desse processo de 

subjetivação e de construção da territorialidade, são a ampliação e criação de políticas 

públicas para o segmento da agricultura familiar e o surgimento do movimento 

agroecológico. Esse dois processos redinamizaram os assentamentos rurais, criando 

novos agenciamentos e processos, reconfigurando redes de assentados com outros atores 

urbanos e não urbanos. As políticas públicas como PNAE (Programa Nacional de 

Alimentação Escolar) e PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) cujos maiores 

investimentos ocorreram entre 2003 a 2015, potencializaram as vias de comercialização 

da produção familiar e cooperativa, criando oportunidades de empoderamento e 

protagonismo para os agricultores (MOLINA, ROZENDO, BASTOS e BEZERRA, 

2013), por outro lado também criaram padrões de produção e, portanto de conduta para 

os agricultores ao inseri-los em cadeias produtivas e sistemas de mercado (RIBEIRO e 

DIAS, 2013), introduzindo novas racionalidades nas rotinas e ritmos de trabalho. 

Hoje em dia no assentamento são trinta famílias que entregam alimentos nas 

escolas de Macaíba através do PNAE. Fruto de uma articulação realizada entre os 

assentados e o secretário de agricultura do município no período de 2008-2012, esse 

programa facilitou em muito as vias de comercialização dos produtos dos assentados e 

hoje é talvez a principal forma de escoamento e venda da produção agrícola dos 

assentados, apesar dos baixos valores comprados pela prefeitura (cerca de R$ 4.000 por 

ano para cada DAP7 registrada). 

A agroecologia por sua vez, ao introduzir ou dar mais ênfase a uma preocupação 

ambiental em relação ás práticas agrícolas e incentivar o desenvolvimento e difusão de 

técnicas ecologicamente sustentáveis também possibilitou criação de novos nichos de 

mercado pros agricultores familiares, além de valorizar o espaço do quintal das unidades 

agrícolas, dando maior peso ao trabalho das mulheres e lhes possibilitando vias de maior 

                                                           
7 Declaração de Aptidão ao PRONAF – registro emitido pela EMATER e pelo INCRA que possibilita aos 

agricultores familiares acessarem políticas públicas. É o documento que comprova que o agricultor se 

encaixa na categoria agricultor familiar. 
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independência financeira, empoderamento político e construção de novos conhecimentos 

e ressignificações entorno da agroecologia (SILIPRANDI, 2009).  

No caso do assentamento, a experiência com agroecologia se deu através do 

programa PAIS8 (Produção Agroecológica Integrada e Sustentável) do SEBRAE e 

envolveu cerca de dez famílias. Essa experiência segundo as famílias que participaram 

lhes abriu as portas para a comercialização dos seus produtos antes mesmo do PNAE, 

pois além da realização das hortas, o SEBRAE também organizou uma pequena feirinha 

de orgânicos no centro de Macaíba para comercialização das hortaliças. Isso mais tarde 

lhes rendeu credibilidade e reconhecimento para participarem do PNAE no município. 

Outros elementos surgidos nas narrativas dos interlocutores entrevistados 

remetem mais propriamente às formas produtivas e as espécies cultivadas. Um elemento 

que aparece bastante nas memórias é a casa de farinha como um lugar de trabalho 

presente no cotidiano das famílias. Também os plantios chamados de sequeiro como o 

milho, o feijão e a mandioca e em alguns casos a fava. No caso das famílias de 

Francisquinha e Terezinha aparece a produção artesanal de tijolos como uma atividade 

feita paralelamente à agricultura. Também o fato de se trabalhar ou ter a posse de roçados 

que ficam distantes do terreno da casa, o que quebra um pouco com a organização 

espacial que geralmente se imagina para as propriedades familiares camponesas com a 

casa da família no centro e ao redor os espaços de plantio e criação. 

 Ainda que haja esse conjunto de pontos em comum na experiência 

(THOMPSON, 1981) social dessas famílias, qualificá-los como camponeses ainda parece 

um tanto complicado. Prefiro trabalhar com a noção de campesinidade, pois como 

defende Laura de Biase (2010) esse conceito dá conta da realidade sócio cultural dos 

grupos rurais, diferente da noção de campesinato que possui uma dimensão mais política 

e econômica das relações de classe no mundo rural.  

                                                           
8 Esse projeto foi uma idealização de um engenheiro agrônomo de origem senegalesa da UFRJ, Aly 

N’diaye. Funciona como um sistema de produção irrigado de pequeno porte e consiste basicamente numa 

horta em forma de mandala com um galinheiro no meio e no seu entorno contém arvores frutíferas, cereais, 

raízes e leguminosas. Os dejetos de animais e restos de plantas são usados para adubar, a irrigação se faz 

por gotejamento com um uso mínimo de água. Em 2005 foi incorporada como uma tecnologia social por 

parte do SEBRAE, Fundação Banco do Brasil e Ministério da Integração Nacional. 
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Segundo Woortmann (1990) campesinidade se refere a uma qualidade presente 

em menor ou maior grau em grupos rurais distintos, tendo a ver com alguns valores 

religiosos que os agricultores acionam para se posicionar em relação à modernidade e às 

transformações que ela acarreta em seus modos de vida. Se pauta pelo tripé terra-

trabalho-família que são vistos como valores em si e não meros fatores de um modo de 

produção.  

Relaciona-se, portanto a uma visão holista em relação à terra, que não é vista 

simplesmente como coisa ou  mercadoria, mas como algo sagrado, fruto do trabalho e 

merecimento dos seres humanos, o que se contrapõe a uma visão individualista 

mercadológica que vigora no capitalismo. Nas palavras do autor: “Vê-se a terra não como 

natureza na qual se projeta o trabalho de um grupo doméstico, mas como patrimônio da 

família, sobre a qual se faz o trabalho que constrói a família enquanto valor” 

(WOORTMANN, 1990). Assim também o trabalho é visto como um valor ético, a 

“coragem de trabalhar” tão mencionada por alguns dos interlocutores e que é 

imprescindível nas suas percepções, para se realizar um projeto de vida no assentamento 

a partir da terra que lhes é garantida. 

Como aponta Mauro de Almeida (2007) há de certa forma a “morte” do 

campesinato enquanto categoria conceitual. Campesinato, assim como camponês, se 

vincularia segundo o autor a um conjunto de teorias integradas às grandes narrativas 

teóricas do século XX que tenderiam a ver o campesinato como um “fato social total”, 

assim como teria como objetos de estudo, as civilizações agrárias ou sociedades agrárias. 

A perda de força interpretativa desses conceitos se daria não pelo desaparecimento dos 

atores sociais que davam sustentação aos conceitos, mas a uma mudança na produção de 

conhecimento sobre esses povos e uma emergência de novos temas relacionados à vida 

dos grupos rurais (ênfase nas comunidades locais e seus conflitos com projetos do 

Estado, desenvolvimento sustentável, conhecimento tradicional, biotecnologia e 

biodiversidade, etc)  

A ideia de camponês por vezes revela uma certa idealização que pode-se aderir à 

uma certa imaginação etnográfica e à algumas alegorias que permeiam a representação 

intercultural (CLIFFORD, 1991; 2002) e cuja matriz de pensamento vêm de fontes 
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europeias, se identifica com a experiência dos imigrantes europeus que se fixaram 

principalmente nas regiões sul e sudeste do país, mas nem sempre revela com clareza 

quem são esses trabalhadores rurais, agricultores, famílias rurais, enfim um série de 

substantivos que poderiam servir para nomear esses sujeitos que habitam as variadas 

regiões do país com suas histórias locais de ocupação, miscigenação e conflitos.  

No caso do assentamento, existem famílias que já se identificaram de 

descendência indígena, vindos de comunidades quilombolas, e populações que em outros 

contextos são chamadas de tradicionais e que também formam a massa de agricultores 

sem terra e de assentados. Nesses casos as ideias sobre a terra, o trabalho e a família 

assumem outros significados ou possuem outras camadas de significados que podem ficar 

apagadas se os fatores étnico e cultural não forem colocados em questão.  

Por esse motivo, esse trabalho converge com a ideia de Mauro de Almeida (2007), 

quando este diz que a reforma agrária assume na atualidade novas faces em decorrência 

de uma emergência de novas categorias, frutos de novas lutas e reivindicações em torno 

da ideia de territórios, de identidades étnicas diferenciadas, de técnicas e conhecimentos 

tradicionais que são ecologicamente sustentáveis. São os ribeirinhos, quilombolas, 

caboclos, quebradeiras de coco babaçu, seringueiros extrativistas, comunidades de fundos 

de pasto, faxinalenses, etc. Ou seja, novas categorias que não apenas se remetem ao fator 

humano e sua auto-referenciação, mas que também agregam as paisagens, as plantas e os 

animais que fazem parte dos seus sistemas de vida. 
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Capítulo 2: Saberes, ambiente e territorialidades 

Neste capítulo o foco será no processo de constituição do assentamento enquanto 

um lugar de vida, os diálogos e negociações com o ambiente e a forma como os saberes, 

as memórias e conhecimento dos assentados foram sendo colocados em ação na 

construção da territorialidade.  

Primeiramente serão tecidas algumas observações e tentativas de interpretar como 

se deu ao longo da formação do assentamento, esse contato com as plantas e o solo que já 

estavam ali e como a territorialidade que os assentados estão construindo entra em 

confronto com a territorialidade já existente no terreno, assim como as diferentes formas 

de fazer agricultura entre assentados podem gerar conflitos e diferenças que interferem na 

construção da territorialidade. Isso será feito a partir das observações dos lotes dos 

agricultores e diálogos travados com alguns deles sobre os desafios enfrentados. 

Na segunda parte do capítulo serão abordados os quintais, hortas e roçados de 

alguns agricultores. Essa escolha se deu por ter sido identificado nos quintais as marcas 

das territorialidades que eu procurava enxergar no espaço do assentamento e por trazer á 

cena as memórias, as marcas das tradições, as técnicas e saberes de cada família.  

2.1. Os usos dados à terra e as territorialidades concorrentes 

Observando o ambiente e através das falas dos moradores é possível realizar uma 

“arqueologia” dos usos dados ao solo do assentamento. Um dos agricultores, chamado 

Francisco e seu irmão contaram que na infância, quando viviam no povoado de Tabatinga 

(localizado um pouco mais a frente da entrada do assentamento Eldorado dos Carajás), 

vinham com o pai de carroça para a área onde hoje se localiza o assentamento, para tirar 

lenha, pois ali havia uma mata fechada. O terreno característico da região é a chamada 

mata de tabuleiro, com forte presença de mangabeiras e árvores baixas. Essa seria a 

primeira camada a que temos acesso. 

A segunda camada é antes do assentamento quando havia no local a fazenda, 

propriedade dos dois irmãos espanhóis. Como não moravam no Brasil, quem tomava 

conta da terra eram dois funcionários, sendo que um deles ainda mora junto com sua 
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família no assentamento. Como já foi relatado, na fazenda se produziam principalmente 

frutas, em sua maioria abacaxi, coco, caju e maracujá. Apenas uma área ao fundo do 

terreno possuía área de mata nativa e o restante era plantação.  

Hoje em dia, muitos dos lotes ainda possuem os antigos coqueiros e cajueiros da 

época da fazenda e é possível imaginar como era a paisagem naquele período (Imagem 

38). Outros em que já há plantações, se veem a convivência e confluência do projeto do 

passado com o projeto atual. Como não se pode tirar nenhuma árvore que já existisse na 

época da fazenda, é necessário plantar de forma intercalada (Imagem 39 e Imagem 40), 

com uso intensivo de adubos e quando possível com o uso de irrigação, pois o solo já é 

considerado degradado e os coqueiros puxam a água e os adubos. 

 

Imagem 38: Lote apenas com coqueiros. Fonte: Autoria própria 

 

Imagem 39: Plantio de batata-doce entre coqueiros. Fonte: Autoria própria 
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Imagem 40: Plantio de mamões entre coqueiros. Fonte: Autoria própria. 

 

Há, portanto um encontro de duas territorialidades, uma emergente que tenta se 

consolidar - territorialidade da agricultura familiar ou camponesa - e outra que permanece 

influenciando – a territorialidade do agronegócio. Como já foi colocado no capítulo 1, 

Little (2002) define territorialidade como o esforço coletivo que um grupo social emprega 

para usar, ocupar, controlar e se identificar com uma parte específica de seu ambiente 

biofísico. Assim acredita-se que o esforço dos agricultores para transformar o espaço do 

assentamento num território de vida, de conseguirem garantir seu auto-aprovisionamento 

a partir da prática agrícola na terra do assentamento, os faz terem de recorrer a diversas 

estratégias, conhecimentos e técnicas, o que se constitui em diálogos frequentes com essa 

antiga territorialidade que possuía outra forma de utilizar os recursos naturais, baseados 

em outros interesses. 

Como apresenta Priscila Tavares dos Santos (2011) que pesquisou as alternativas 

criadas por agricultores do assentamento Che Guevara no estado do Rio de Janeiro, numa 

região de solo degradado pela cultura da cana, trata-se muitas vezes de uma “luta com a 

terra”, onde agricultores com poucos recursos têm de criar estratégias e procurar linhas de 

fuga para sobreviver com suas famílias a partir do trabalho na terra conquistada. 

Busca-se entender esse processo a partir de uma perspectiva simétrica (LATOUR, 

1994) colocando numa mesma margem de ação, seres humanos, materiais, animais, 
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sementes, plantas e solos - a fim de compreender melhor o processo vital ou fluxo vital 

em que os agricultores estão inseridos e as dimensões da produção e da habitação, 

pensadas como as formas de relação desse grupo com o ambiente (INGOLD, 2012). 

Pensa-se em seus desenhos de vida e ação, como uma arena de disputa pela consolidação 

de seus projetos de vida. Como coloca Van der Ploeg: 

“A luta por autonomia toma muitas formas que estão 

frequentemente, interligadas. Ela pode ocorrer através das ‘clássicas 

guerras de camponeses’ ou das menos visíveis ‘armas dos fracos’ [...] 

Mais frequentemente de forma contínua, essa luta passa pelos campos, 

currais e estábulos através de muitas decisões que precisam ser tomadas 

sobre a criação dos animais, a seleção de sementes [...]. A questão 

crucial é que a produção agrícola representa, para os camponeses, um de 

seus principais campos de batalha. (PLOEG, 2008, p. 40 e 41).   

Assim procura-se pensar nos agricultores em sua interação com o meio ambiente e 

esse ambiente não é encarado como algo puro e intocado, mas profundamente 

influenciado pelas práticas e formas de relação estabelecidas por seres humanos. Paul 

Little (2001) trabalha com o conceito de cosmografia para compreender a relação 

particular que cada grupo social estabelece com seus territórios. Essa relação engloba os 

saberes ambientais, as identidades e ideologias criadas coletivamente e situadas 

historicamente que cada grupo desenvolve para se manter num território. Incluindo os 

regimes de propriedade, vínculos afetivos e história da ocupação guardadas na memória 

coletiva, o uso social e as formas de defesa dele. 

 Já Carlos Mazzeto da Silva (2007) trabalha com a noção de modos de apropriação 

da natureza como a dimensão material da territorialidade. Segundo este autor, no Brasil 

existe dois modos concorrentes de usar, significar e se apropriar dos espaços rurais: o 

modo camponês e o modo fazendeiro. O primeiro tendo como base o território-habitat, 

vinculado a campesinidades indígenas e mestiças e baseado no trabalho familiar e o 

segundo sob o prisma do território como mercadoria, geralmente atrelado aos grandes 

mercados internacionais e baseado no regime patronal de trabalho. 

Assim no caso do assentamento, temos a territorialidade do agronegócio, que foi 

estabelecida através da fruticultura praticada na área. Esse ramo agrícola comum em 

outras regiões do estado do Rio Grande do Norte, em especial a região entre Assú e 

Mossoró, é responsável por uma parcela importante do PIB estadual e a exportação de 
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frutas está em primeiro lugar entre as exportações do estado. Por essa razão geralmente 

encontra-se no foco das políticas governamentais e nos interesses de grupos econômicos 

estrangeiros.  

O legado material dessa outra territorialidade no assentamento encontra-se, até 

onde foi possível observar, principalmente nas árvores deixadas e nas condições do solo. 

O coqueiral que ocupa uma grande área estende-se pela maioria dos lotes, 

esquadrinhando a superfície do solo e indo até as margens da nascente do rio Pitimbu, 

num dos limites do assentamento. Por essa razão essas plantas e o próprio solo estão 

sendo encarados como agentes no processo e não simplesmente objetos da paisagem, pois 

são com eles que os agricultores se encontram para praticar suas atividades, é com eles 

que os agricultores dialogam e negociam tendo como artifícios seus próprios 

equipamentos tanto materiais como imateriais: suas ferramentas, sementes, tipos de 

adubo, seus saberes e conhecimentos, as políticas públicas de financiamento, os projetos 

agroecológicos, a assistência técnica, etc. Nessa fala de Wilson um agricultor que hoje em 

dia irriga parte de seu lote pode-se atentar para essas questões: 

Luna: Uhum. Que a terra já tá muito usada.  
Wilson: Ele trabalhava, o menino disse, não foi do meu tempo, mas diz 

que ele trabalhava com muito abacaxi aí usava muito químico. 
Luna: Feito agricultura irrigada né. 
Wilson: É. Antigamente diz que isso aqui era tudo cheio de abacaxi, até 

a gente se mudar pra cá. Aí usou muito produto químico. Aí hoje tá 

complicado, a gente pra trabalhar hoje e a gente espera por um recurso 

do governo e não chega que é o PRONAF da gente. Quem tem... 
Luna: Que era aquilo que o senhor tava fazendo aquela semana né... 
Wilson: Aí quem tem a boa vontade e umas condiçõezinhas que nem eu 

e minha mulher, a gente vai fazendo um pedacinho de irrigação e vai 

trabalhando e quem não tem que nem você vê, muito lote aí não tem 

nada né. O cabra olha assim e só vê os coqueiro morrendo, se acabando. 

Esse aqui tá desse jeito a gente vê hoje porque quando nós chegamos 

pra cá não tinha nada, porque nós vamos trabalhando dentro e vai 

melhorando né, ó o coqueiro ó. 
Luna: Claro. 
Wilson: Aí vai puxando do solo, o que a gente vai botando ele vai 

puxando. Quando a gente chegou era daquele mesmo jeito acolá. Aí 

você olha acolá e olha pra aqui e olha a diferença. 
Luna: Eles tudo mirradinho né, não tem nem folha direito. 
Wilson: Nem coco ninguém vê ó. 
Luna: É faz uma diferença grande. 
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Os elementos a que os agricultores recorrem e que constroem suas 

territorialidades podem ser remetido ao que Ingold (2015) qualifica como um “fluxo de 

materiais”. Ele usa esse termo para falar dos encontros das pessoas com as coisas no 

processo de criação de formas. A ideia de criatividade dele é uma ideia que se projeta 

“para frente”. Isso quer dizer que para ele a relação dos seres humanos com o ambiente e 

a criação de artefatos e modificações na paisagem não segue um plano mental 

previamente pensado, mas sim acontecem como uma reunião improvisada com processos 

formativos.  

 
Imagem 41: Plantio irrigado de batatas em meio aos coqueirais. Fonte: Autoria própria. 

 

 

Imagem 42: Plantio de mamões em meio aos coqueiros e ao lado plantio de feijão macassar. Fonte: 

Autoria própria. 
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Essas práticas improvisativas vão criando segundo o autor, linhas ao longo das 

quais as coisas vão sendo continuamente formadas e que vão criando condições para 

outras coisas se formarem. Ao apresentar a noção de malha Ingold (2012), vai falar 

justamente das imbricações dessas linhas de crescimento e movimento que acontecem no 

ambiente, as quais os seres humanos podem acompanhar, pois segundo ele, habitar o 

mundo é justamente se juntar aos processos de formação da vida. Isso nos leva a pensar 

nas reuniões improvisadas que os agricultores fizeram a partir das condições materiais 

deixadas pela antiga fazenda. Talvez não tanto como obstáculos a serem superados, mas 

condições de possibilidades a partir de onde os agricultores passaram a criar formas de 

plantio adaptadas ao solo, com o auxílio dos equipamentos que possuíam e que foram 

conseguindo ao longo do tempo. 

Assim por exemplo, os coqueiros existentes possibilitaram o plantio de maracujá, 

segurados por fios entre uma árvore e outra (Imagem 42). Com a conquista da energia 

elétrica na área dos lotes e com o dinheiro conseguido nas vendas do PNAE, foi possível 

para alguns agricultores cavar poços e irrigar parte dos seus lotes o que possibilitou 

plantar outras espécies como abacaxi, banana, mamão e jerimum (Imagem 43) na área 

dos coqueiros. Também os próprios coqueiros serviram num primeiro momento como 

fonte de renda, quando os agricultores ainda não possuíam condições de plantar em larga 

escala o feijão, a batata-doce e milho que hoje cultivam. 

 

Imagem 43: Plantio de maracujá entre dois coqueiros. Fonte: Autoria própria. 
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Imagem 44: Plantio de abacaxis, mamões e bananeiras entre coqueiros. Fonte: Autoria própria. 

 

Nesses processos criativos, são engajados diversos tipo de materiais: solo, plantas, 

árvores, ferramentas, material de irrigação, adubos que vão se mostrando à medida que os 

agricultores se movimentam no território, estabelecendo com ele relações e trocas. Isso 

também ter a ver com as percepções sobre o meio ambiente. Como apresenta Ingold 

(2002) em seu texto “The Perception of the Enviroment”, as percepções são menos 

construções mentais passadas de geração em geração como algo separado da natureza, do 

que linhas de ação entre o ser humano e os outros seres do seu entorno em que as ideias 

são feitas e refeitas de acordo com a experiência, com o que ele chama de “engajamento 

perceptivo com os elementos do mundo habitado” (INGOLD, 2002). Isso tem tudo a ver 

com a construção da territorialidade, com habitar e perceber o território. 

Assim ao se deparar com uma doença que dá nas plantas (algum fungo ou 

bactéria) ou ainda um inseto que se espalha e compromete uma plantação, os agricultores 

recorrem aos materiais a que tem acesso e que fazem parte de seus conhecimentos e que 

dependendo da situação política se tornam mais acessíveis. Enquanto eu realizava a 

pesquisa estava acontecendo o processo de impeachment da presidenta Dilma Roussef e a 

situação política estava muito problemática, o que influenciava nos projetos dos 

agricultores. As formas que essas negociações mais práticas relacionadas aos problemas 

agrícolas se relacionam com a situação política do país, sugerem ampliar a reflexão. 



105 
 

Wilson: O lado político, a gente ta vendo hoje o lado político, maior 

briga né. O país depois que entrou o PT, parece que apareceu esse roubo 

aqui e acolá, critica um e critica outro, fica por isso mesmo e quem vai 

ficar perdendo é quem, nós que somo pequeno né.. 
Luna: Que tavam conseguindo um pouco nesses últimos tempos né. 
Wilson: é nesses últimos tempos até que a gente tinha acompanhamento 

técnico. Tinha uma boa esperança desse ano pro outro a gente até 

recebesse o PRONAF da gente, mas com essa brigaiera, a gente pode 

perder a... 
Luna: é se entrar esse novo governo aí do Michel Temer, pode ser que 

essas política diminuam né o investimento. 
Wilson: é. Sei que é briga demais, eu já to desconfiado. Eu não tenho fé 

de receber esse PRONAF. Pode até nós receber. Se nós recebesse um 

PRONAF aqui a primeira coisa que eu ia fazer era comprar umas 

carrada de calcário, pra nós jogar nesse solo da gente, espalhar e ai 

gradear o solo. 
Luna: Como é que o senhor sabe que ta precisando de calcário? 
Wilson: Tem que fazer uma análise de solo né. A gente tem 

acompanhamento técnico já pra isso né. Pra fazer umas análises do solo 

e a gente vê o que que ta precisando no solo. Que eu digo a você que se 

a gente for trabalhar, meter a cara mesmo, tem nada não. Eu digo que eu 

trabalho direto aqui, só vou movimentando minhas feirinha, mas plantei 

uma batata ali do outro lado, eu tenho uma tira de batata, plantada lá do 

outro lado lá na frente que eu acho que dá umas três mil covas de batata, 

tá toda perdida, olhei ontem, com doença todinha. 
Luna: Essa tunga.. 
Wilson: Tungada.. 
Luna: E ela ataca na...na batata mesmo? 
Wilson: Na terra, é na batata mesmo. O cabra pensa que é de cima que 

ela ataca, mas não é, é uma doença no solo mesmo. Uma doença bem no 

solo. 
 

Como se vê na sua fala, o PRONAF se coloca como uma alternativa possível de 

conseguir recursos para a manutenção do solo, mas esbarra na dimensão territorial do 

problema, quando seriam necessários um esforço coletivo para recuperação da fertilidade 

e qualidade dos solos em todos os lotes onde acontece esse tipo de problema.  

A solução que vem sendo dada para esse problema da “tunga” nas batatas tem 

sido geralmente do uso de produtos químicos no solo. Para a agroecologia que vê esses 

problemas de forma interligada, essa prática pode criar uma resistência ainda maior na 

“praga”, fazendo com que sempre sejam necessários níveis mais altos de substância 

química para combatê-los. Também no momento que um agricultor faz uso de produto 

químico força os outros agricultores a usarem também já que estão próximos um dos 

outros e já que se trata do mesmo solo. Isso fez alguns agricultores deixarem essa cultura 
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da batata-doce e se dedicarem a outros cultivos como jerimum, mas outros continuam 

utilizando os produtos químicos. 

Trata-se de um conhecimento que vai sendo gerado continuamente, atualizado nos 

momentos de encontros entre agricultores, nos intervalos do trabalho, onde se discutem 

os problemas e são procuradas soluções. Infelizmente não foi possível acompanhar de 

perto essas situações, devido ao tempo necessário ao trabalho de campo e a algumas 

dificuldades práticas de encontrar com os agricultores nos lotes para conversar sobre esse 

tipo de questão. 

A seguir são apresentadas reflexões e observações sobre os quintais e a 

importância que eles têm nos sistemas de produção e trabalho das famílias, assim como 

na produção e manutenção de saberes. 

2.2. Adentrando os quintais: tempo, saberes e aprendizados 

Uma das primeiras saídas de campo que fiz foi em julho de 2015 em que realizei um 

exercício cooperativo de etnografia visual. No exercício, eu convidava as pessoas que ia 

encontrando no assentamento para elas fotografarem coisas presentes no seu meio, 

segundo uma livre escolha, baseada nos seus gostos e afinidades. O resultado foi um 

mosaico de imagens que começaram a revelar algumas questões que vem guiando essa 

pesquisa: primeiramente a forma como os moradores vivem o assentamento, como 

interferem e interferiram nesses dez anos de existência; segundo, a importância dos 

quintais para conhecer a campesinidade e os saberes tradicionais de cada família e por 

fim a identificação detalhada dos elementos que compõe o cotidiano das famílias, os 

instrumentos, as plantas e os animais que coabitam o lugar e um pouco da forma como se 

dá o aprendizado e a iniciação nas lidas da agricultura, da casa e dos quintais.  

O primeiro quintal que conhecemos foi de Maria da Conceição, conhecida como 

Ceiça, mulher de mais ou menos trinta anos, mãe de Gustavo e madrinha de Ângelo, que 

é filho de Ana Paula e irmão de Angélica e Angelina. No exercício, ela foi convidada a 

fotografar alguma coisa que gostava e escolheu a hortinha que tem atrás da sua casa, onde 

planta principalmente cebolinha, alface e coentro. Os meninos fotografaram os porcos 

que ficam num chiqueiro colado ao muro, Angelina fotografou algumas flores. 
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Ceiça disse que foi uma das primeiras a ter horta em casa, antes mesmo do projeto 

PAIS do SEBRAE chegar, mas não entrou no programa mesmo tendo pedido pro 

secretário de agricultura da época. Me explicou como faz as mudinhas em copos de 

plástico para depois botar na terra. Além das hortaliças, em seu quintal também tem 

algumas árvores frutíferas, jerimum, caxi (um tipo de trepadeira parecida com cabaça que 

eles cozinham junto com a carne), alguns porcos e duas vaquinhas. 

 

Imagem 45: Eu com Ceiça e as crianças na varanda 

de seu casa. Fonte: Autoria de Angélica Tavares 

 

Imagem 46: Horta atrás da casa de Ceiça. Fonte: 

Autoria de Maria da Conceição 

Imagem 47: Plantação de caxi na cerca que separa 

o quintal da horta. Fonte Autoria de Ângelo 

Augusto 

Imagem 48: Meninos subindo no pé de jambo. 

Fonte: Autoria própria. 
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Imagem 49: porcos no chiqueiro atrás da casa de 

Ceiça. Fonte: Autoria de Ângelo Augusto Tavares. Imagem 50: flores na varanda de Ceiça. Fonte: 

Autoria de Angelina Tavares 

 

Como foi uma das primeiras saídas de campo, foi também um dos primeiros 

exercícios de alteridade. O encontro entre o que seria um modo de ser da cidade, da qual 

eu seria a representante e o modo como eles vivem no assentamento se mostrou em 

algumas situações ocorridas ao longo da tarde, quando eu perguntava o que eram as 

coisas, o nome das plantas e dos instrumentos. Uma passagem do diário de campo revela 

o estranhamento que aconteceu entre a gente. 

“Em um momento Ângelo estava pendurado no pé de jambo jogando os 

frutos que estavam maduros. Ceiça falou que em dez dias todos 

estariam maduros e bons pra comer. Perguntei o que era um instrumento 

de ferro embaixo da arvore, me responderam que era um arado para 

terra. A partir daí os meninos começaram a perguntar para mim o que 

eram as coisas em volta. Havia outro instrumento de ferro e ele me 

perguntaram: “O que é isso?” Não sei! - Um banco! Para eles, como eu 

que era da cidade não devia saber  nada do mundo deles. Voltamos para 

a frente da casa, conversamos um pouco, falei pros meninos tirarem 

fotos do que gostavam. Ângelo disse que ia no areião, um local perto da 

igreja católica em que gosta de brincar, isso provocou o riso da irmã 

mais velha e deixou o menino envergonhado fazendo-o pensar que eu 

não gostaria das coisas que ele gosta. Mas logo esqueceu e foi com o 

primo tirar fotos e as meninas se lembraram do pezinho de pimenta roxa 

da avó, Dona Nena, que mora no final da mesma rua em que estávamos. 

Decidimos ir até lá. A princípio foram só as meninas. Depois os 

meninos seguiram. Perguntei se eles já estavam aprendendo a fazer as 

coisas, plantar e cuidar dos bichos e Ângelo disse categórico: “Home 

aqui todo mundo desde pequeno aprende a fazer essas coisas.” E 

Angélica retrucou: “eu não!”. (Diário de campo, 30 de julho de 2015). 
No quintal de Dona Nena, que não estava presente na hora, a descoberta 

alcançou novos níveis. Os meninos iam perguntando se eu sabia o nome 

das coisas, enquanto Angelina tirava fotos. Algumas das coisas que eles 

perguntavam eu fazia de conta que não sabia. Fomos andando até um 
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galinheiro no fim do terreno. Não havia nenhuma galinha, mas o 

projeto, segundo as crianças, era para criar galinhas de metro, um tipo 

de galinha maior em que cada ovo custa 35 reais. Voltamos pro meio do 

terreno e me perguntaram: “Que arvore é essa?”Urucum!, “Não isso é 

coloral!”. Eu respondi que já conhecia mas nunca tinha visto tão grande. 

E Ângelo: “não tem nada grande onde tu mora é?”. Angelina nessa hora 

estava querendo pegar acerolas, me mostrou que havia uma doce e outra 

azeda. Perguntei por quê. “Porque uma é doce e outra azeda”. Ah são 

tipos diferentes? Não tinham certeza, mas afirmaram que sim. 

Começava a se apresentar para mim naquele momento, a “cultura” daquelas 

pessoas, construída justamente nessa interação entre eu como uma pessoa de fora e eles 

enquanto moradores do local. As coisas presentes no ambiente e que despertavam nossa 

atenção iam montando um cenário inteligível e me levavam a imaginar as cenas 

cotidianas dessas pessoas permeada pelos laços afetivos com as plantas e animais. Como 

aponta Roy Wagner, “a antropologia nos ensina a objetificar aquilo a que estamos nos 

ajustando como “cultura” (WAGNER, 2011, Pg. 35). Para mim, aquela experiência era 

conhecer a cultura ou a territorialidade, já para eles, me mostrar as coisas presentes no 

meio em que vivem parecia lhes fazer sentir pertencente ao lugar, como guias, 

conhecedores. 

 
Imagem 51: As pimentas roxas da avó. Fonte: 

Autoria de Angélica Tavares 

 
Imagem 52: Acerola doce no quintal de seu Manoel 

e dona Nena. Fonte: Autoria de Angelina Tavares 
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Imagem 53: Cacho de banana no quintal de seu 

Manoel e dona Nena. Autoria de Angelina Tavares. 

 
Imagem 54: Pé de coloral ou urucum no quintal de 

seu Manoel e dona Nena. Autoria de Angelina 

Tavares 

 
Imagem 55: Pé de coqueiro no quintal de seu 

Manoel e dona Nena. Autoria de Angelina Tavares 

 

 

 

 
Imagem 56: Mastruz e jerimum, ao lado alguns pés 

de macaxeira no quintal de seu Manoel e dona 

Nena. Autoria de Angelina Tavares 

 

Isso me remeteu novamente ao que Roy Wagner aponta em “A Invenção das 

culturas” sobre o choque cultural entre pesquisadores e pesquisados e sobre a postura que 

o pesquisador deve conseguir manter no processo de comunicação. Diz ele:  

“o problema se põe também, embora não necessariamente do 

mesmo modo, para as pessoas entre as quais o antropólogo foi trabalhar. 

Elas se deparam com um forasteiro excêntrico, intrometido, de 

aparência curiosa e estranhamente ingênuo, vivendo entre eles; alguém 

que como uma criança não pára de fazer perguntas e precisa ser 

ensinado acerca de tudo; alguém que também como uma criança pode 

se meter em encrencas. (WAGNER, 2011, PG.34) 

Outro quintal que conhecemos nesse mesmo dia foi de Dona Maria das Graças, 

senhora de mais ou menos cinquenta anos. Em seu quintal a primeira coisa que chama a 

atenção é um grande pé de moringa logo na entrada do terreno. Ela ganhou a muda da 



111 
 

árvore de alguns estudantes que frequentaram o assentamento alguns anos atrás e me 

explicou que a planta é original da África e que pode ser usada pra combater diabetes. 

Seguindo para dentro do terreno se vê mais algumas árvores grandes, entre elas um pé de 

cajá bem alto e uma laranjeira que estava carregada de frutos. Ao fundo e a esquerda do 

quintal fica a sua horta que na época estava apenas com os brotos das plantas a vista. 

Dona Maria das Graças entrou do programa PAIS do SEBRAE e dividia a horta mandala 

com sua vizinha Márcia que mora ao lado, mas depois de um tempo, devido a alguns 

conflitos, elas separaram as hortas e hoje cada uma tem a sua. 

 

Imagem 57: O pé de cajá ao lado do pé de laranja 

no quinal de dona Maria das Graças. Autoria de 

Angelina Tavares 

 

Imagem 58: Plantio suspenso de cebolinha quinal 

de dona Maria das Graças. Fonte: Autoria de 

Angelina Tavares 

 

Imagem 59: Os pézinhos de cebolinha na horta de 

Dona Maria das Graças ainda no início do plantio. 

Fonte: Autoria de Angélica Tavares 

 

Imagem 60: A grande moringa na frente da casa de 

dona Maria das Graças. Fonte: Autoria própria 
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Amaral e Guarim Neto (2008) dirão citando Kumar e Nair (2004), que os quintais 

(homegardens) têm uma longa tradição em países tropicais, onde se combinam arbustos, 

herbáceas, trepadeiras, árvores, muitas vezes associadas à criação de animais domésticos, 

crescendo próximo às casas. Também afirmam se referenciando em Oakley (2004) que os 

quintais têm a função de reservatórios de biodiversidade em diversas comunidades pelo 

mundo, sendo o lugar em que novas espécies de plantas são testadas e experimentadas.  

No caso do assentamento por se tratar de pessoas que migraram, os quintais tem 

um papel importante quando se volta para a terra, no processo de transformar o espaço do 

assentamento em lugar (GOMES, 2011). Ali, os conhecimentos relacionados ao preparo 

dos alimentos assim como das hortas e criação de pequenos animais criam a base para o 

estabelecimento e a continuidade da vida familiar camponesa. Nesse processo, as 

mulheres terão um papel importante na consolidação da família no novo lugar 

(WOORTMANN, 2014). 

No quintal que geralmente é contíguo à cozinha da casa, é também um importante 

local de transmissão dos saberes relacionados à agricultura. É lá que as crianças são 

desde cedo envolvidas nas atividades da casa, ao mesmo tempo em que é o local de suas 

brincadeiras e do convívio familiar. As primeiras plantas cuidadas e plantadas pelos 

meninos e meninas, a alimentação das galinhas e a posse de algumas delas são os 

primeiros passos na formação enquanto futuros agricultores.  

No quintal da casa de Ana Paula, por exemplo, é possível ver uma série de plantas 

utilizadas na alimentação da família. A banana, o mamão, a laranja, o limão, a acerola, o 

abacate, a azeitona preta que em outros lugares é chamada de jamelão, maracujá, manga, 

coco, jambo. Além de pimentas, coentro, couve, cebolinha, noni (planta exótica usada de 

forma medicinal). Do lado da casa dela há um grande galinheiro, com algumas dezenas 

de galinhas e um chiqueiro pra porcos. É nesse quintal que as crianças aprendem a fazer 

fogo pra cozinhar, a regar as plantas, a varrer o terreiro com uma vassoura feita com 

velame (planta que tem na região), a colher as frutas, a plantar e alimentar os animais, 

etc. É ali que as brincadeiras se misturam com trabalho, o trabalho com experimentação, 

criação de técnicas e descobertas. 
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Imagem 61: Ana Paula varrendo o terreiro com vassoura de velame. Fonte: Autoria própria 

 

 

Imagem 62: Quintal de Ana Paula: local de brincadeiras, encontros e criações. Fonte: Autoria própria 

 

 Já no quintal de Dona Francisquinha é possível ver um sistema integrado de 

criação de animais e plantio de frutíferas, macaxeira, plantas medicinais e hortaliças. No 

dia em que a conheci, ela estava na frente de casa aguando as plantas. Ficamos ali 
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conversando sobre alguns problemas que ela estava tendo para se cadastrar no sindicato, 

pois eles exigiam uma comprovação de que ela era agricultora, e ela não tinha outra coisa 

a mostrar senão o calo nas mãos do trabalho de anos que tivera tanto no assentamento 

quanto em Vera Cruz, cidade onde cresceu e morou a maior parte da vida. Depois de um 

tempo conversando, em que não pude dar muitas respostas sobre o seu problema, ela me 

levou ao quintal para mostrar a criação de porcos. Um estava solto, porque houve uma 

doença que matou oito deles. 

 Ela tem cerca de vinte porcos criados em pocilgas. Alguns tinham nascido no dia 

anterior em que a visitei e estavam fora da pocilga e foi com muito carinho que a senhora 

os pegou e colocou próximo da mãe. Depois mostrou os outros, cada parte da pocilga 

com porcos de idades parecidas. Ao lado dos chiqueiros, fica acumulada uma lama com 

os excrementos e uns canos levavam aquela lama até as bananeiras e mamoeiros. “Isso 

aqui é um adubão”, me disse ela. Falou que não usa adubo químico em nenhuma 

plantação, apenas os estrumes de gado e porco. No seu quintal também há uma plantação 

considerável de abacaxis e macaxeiras, além de árvores grandes de abacate, jaca, manga e 

laranja. Por onde se olha há alguma planta comestível ou medicinal. Perguntei de um 

pezinho de feijão guandu, explicou que há alguns anos atrás, lhe falaram que era bom pra 

pneumonia e febre e ela usou com um de seus filhos quando este ficou doente. Além 

disso, disse que para ela o feijão guandu é melhor do que feijão verde.  

Mostrou também como se planta maracujá para ele não secar. A técnica consiste 

em plantá-lo dentro de um pneu para o fungo não pegar embaixo, nas raízes, o que 

também é bom para manter a umidade próxima á raiz. Mostrou o abacate que está com os 

frutos caindo antes do tempo e disse que está tentando achar uma solução pra ele, pois no 

ano anterior ele havia dado muitos frutos: “a gente deixava o gado amarrado aqui”.  Num 

canto do terreno haviam as plantas medicinais: hortelã miúda, uma tal de penicilina que 

ajudou quem teve chikungunya no assentamento, “almeirão” e ao lado um pequeno 

galinheiro com galinhas e alguns patos. 

No outro lado do terreno outras plantas medicinais: hortelã grande, mastruz, 

alecrim de casa, diferente do alecrim do tabuleiro que é bom pra quem tem dores no 

coração. Numa leira também havia algumas cebolinhas, pimentões, alface e alguns pés de 



115 
 

louro, ou alfavaca. Perto da casa, alguns pés de cana, uma roxa e outra caiana. Contou 

que tiraram muitas canas do quintal algumas semanas atrás. O filho fez caldo e o resto 

eles venderam. Embaixo do pé de laranja estava amarrado um boizinho comendo no 

cocho, próximo havia duas leirazinhas de cenoura e atrás alguns pezinhos de couve. Um 

quintal extremamente diverso e funcional onde tudo é reaproveitado, como ela me disse 

enquanto lavava a louça e preparava a lavagem pros porcos, “aqui nada se estrói9”. 

Imagem 64: Aproveitamento do esterco dos porcos para 

plantio de bananeiras e mamoeiros. Fonte: Autoria própria 

                

Imagem 63: Dona Francisquinha com filhotes de porcos recém 

nascidos. Fonte: Autoria própri 

Imagem 65: O plantio de 

macaxeira para consumo de casa 

no quintal de Francisquinha. 

Fonte: Autoria própria 

 

 

 

                                                           
9 “Estruir” significa jogar fora, não reaproveitar. 
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Imagem 66: O boizinho amarrado no pé de laranja casa no quintal de Francisquinha. Fonte: Autoria própria 

 

Nesses quintais em que estão presentes as plantas, árvores e animais que compõe 

a alimentação das famílias e fazem parte de sua economia, assim como também aquelas 

que lhes ajudam na saúde e aquelas que lhes parecem bonitas e agradáveis, se pode 

encontrar alguns elementos que apontam para os saberes e as identidades de cada família. 

Essas escolhas que podem tanto ser fruto de suas heranças familiares e dos outros lugares 

em que viveram como dos aprendizados que já tiveram no assentamento, os projetos e 

programas de que participaram ou participam e ainda do momento anterior ao 

assentamento no contexto de luta pela terra.  

Em muitos quintais há uma pequena plantação de algum item importante na dieta 

como macaxeira e feijão. Também é comum haverem árvores frutíferas e alguns deles são 

todos sombreados de árvores. Em outros há um pequeno curral para criação de ovelhas e 

bodes, chiqueiros e galinheiros, dependendo das criações que cada família se dedica. Em 

alguns há um pedacinho dedicado a uma horta ou ao plantio de alguma espécie que exige 

mais cuidados. No quintal de Francisquinha, por exemplo, há uma plantação de abacaxis, 

planta que necessita de mais água, como ela não tem irrigação no lote, apenas no quintal, 

é ali que ela planta. Também é no quintal que ela planta inhame, que necessita de mais 

cuidados. 
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Acredito que a importância que os quintais assumem em cada casa tem a ver com 

a situação socioeconômica das famílias, com os estilos de produção, se mais voltados 

para o autoconsumo ou para comercialização e também para algumas diferenças 

identitárias. Normalmente as famílias que produzem mais para venda, vão ter nos quintais 

uma extensão de seus lotes, com currais, galinheiros e espaços de trabalho para 

transformação e beneficiamento dos produtos para venda. Já as famílias que tem o foco 

da produção voltada para o autoconsumo, os quintais vão se colocar como um importante 

lugar de produção de alimentos. Isso geralmente acontece nas famílias que não geram 

uma renda mensal tão significativa e não podem comprar alimentos de fora, e também 

são alimentos que fazem parte da identidade alimentar das famílias, o que os faz preferir 

consumir o que eles próprios produzem. 

Isso tem a ver com a forma como para cada família ocorre o processo de 

“assentamento”, de territorialização. No processo de “assentar-se” há além de uma 

adaptação ao local, ou seja, uma adequação ás características do ambiente e uma 

racionalização da melhor forma de utilizar o espaço, também acontece o emprego de um 

saber. Se esse conhecimento coloca-se como uma disposição anterior, fruto de uma 

herança cultural apreendida e passada de geração em geração através da linguagem, ou se 

é um conhecimento construído na interação com o meio ambiente ou então se são os dois 

processos, cabe a nós entendermos. Essa questão, um tanto cara à antropologia e que já 

foi discutida detalhadamente por Marshall Sahlins (1976) em Cultura e Razão Prática, 

instiga a refletir e o caso do assentamento parece ser interessante para pensar sobre isso. 

Ellen Woortmann (2012) que pesquisou o modo como grupos camponeses tanto 

do sul como do interior do Sergipe e também com pescadores artesanais vivem, trabalha 

com a noção de “saberes eco-agrícolas tradicionais”. Esta autora trata esses saberes como 

algo incorporado como um habitus, no sentido que Bourdieu lhe dá, um saber social 

incorporado, algo que ocorre no processo de socialização das pessoas e que elas podem 

ou não aceitar e podem também de alguma maneira influenciar. 

Essa perspectiva difere daquela defendida pela ecologia cultural que tenderia a ver 

a relação homem-meio ambiente a partir dos usos dos recursos naturais por uma dada 

população (MORÁN, 1990). Ou então da perspectiva defendida por Sahlins (1966) que 
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vê no conceito de adaptação, a chave para o entendimento da articulação entre cultura e 

meio ambiente. Ao invés de apenas considerar que os assentados agiram da melhor forma 

possível segundo as circunstâncias ambientais dadas, parece que eles colocaram em 

prática, entre uma infinidade de formas de ocupar o espaço e aproveitar os recursos 

disponíveis, a sua própria forma, aquela que lhes foi ensinada e que constitui um caminho 

mais ou menos seguro de fazer as coisas. Mas o que constitui efetivamente esse saber? 

Trata-se de algo fechado e acabado ou de algo aberto? Se é aberto, quais são as coisas 

que entram e quais as que ficam de fora? São questões que ficam o podem fazer 

desenvolver a reflexão.  

Percebo que se apresenta como um saber histórica e simbolicamente construído, 

gestado nas relações sociais e nas práticas cotidianas, um saber-fazer (savoir-faire). 

Também se apresenta como um “saber não sabido” como argumenta Michel de Certeau 

(1998), que é praticado, vivido, que se fixa em gestos, táticas e astúcias, mas que não tem 

uma forma teórica que dê conta de evidenciar toda sua especificidade. Seu reflexo é 

conseguido apenas por aqueles que não o praticam, pois se trata de um saber subjetivo, 

separado da linguagem de seus elementos. É um saber sobre os quais os sujeitos que o 

praticam não refletem e nem se apropriam por inteiro, dele são apenas locatários e não 

portadores. Por essa razão encontra-se mais próximo da arte do que da ciência 

(CERTEAU, 1998). 

2.3. Trabalhar como viver: Saberes, memória e identidade 

O trabalho na terra tem uma natureza diferente do trabalho como é concebido 

pela moderna sociedade capitalista ocidental. É um ofício integrado ao habitar, ao viver, 

ao ser. Seu aprendizado se dá no compartilhamento das tarefas, na convivência, no 

escutar e no olhar. Não se coloca como uma instância separada de outras dimensões da 

vida. Isso lhe confere um estatuto diferenciado, pois como afirma Wanderley (1996) 

citando Jollivet (1974), os agricultores e as agricultoras são como artesãos independentes. 

São eles que impõe a sua própria disciplina pois são eles os responsáveis por todas as 

fases do processo produtivo. 
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Durante as conversas com os assentados e assentadas aparece frequentemente a 

menção a “coragem de trabalhar” que seria um atributo de poucos. O fato de se ter a terra 

sem ter a “coragem de trabalhar” e com as difíceis condições financeiras e materiais de 

algumas famílias, inviabiliza muitas vezes o trabalho na agricultura, fazendo que muitos 

assentados busquem fora dali o seu sustento. Os que conseguem tornar a casa e o lote 

produtivos geralmente combinam uma disciplina para o trabalho com uma memória 

ancestral do trabalho na terra, que guia suas ações e empreendimentos. Mais uma vez 

aparece a campesinidade, como o elemento que dá “sustância” para a vida pautada no 

trabalho com a terra. 

Outro fator ligado a essa dimensão artística do trabalho com a terra é a 

improvisação resultante do encontro do agricultor com seu ambiente. Diferente de um 

engenheiro, o agricultor vai constantemente ter de adaptar seus projetos às condições 

ambientais colocadas como o bricoleur de Claude Levi-Strauss (1989) em “A Ciência do 

Concreto”. Os agricultores assim como artesãos, são peregrinos itinerantes, como aponta 

Tim Ingold, “fazem seu caminho através da paisagem da tarefa (...), produzindo seu 

trabalho à medida que prosseguem com suas próprias vidas.” (INGOLD, 2015. Pg. 309). 

Este autor também nos fala que olhar a criatividade do trabalho para frente, significa 

olhar a dimensão da improvisação, seguir os caminhos do mundo na medida em que se 

abrem. 

Sem querer conciliar as teorias destes dois autores que possuem visões bastante 

distintas sobre os processos cognitivos, pretende-se apenas colocá-los em diálogo para 

tentar entender minimamente, a partir dos casos que entrei em contato, como se 

constroem o saber e o conhecimento na agricultura familiar camponesa. 

Levi-Strauss se dedicou a entender em “A Ciência do Concreto”, como povos 

indígenas de diversas regiões do globo organizavam seu conhecimento sobre o mundo. 

Se contrapôs a alguns autores que tentavam qualificar seus conhecimentos como não 

científicos ou pré-científicos, que seriam criados apenas para suprir as necessidades 

imediatas. Demonstrou assim que antes de se guiarem por um utilitarismo imanente, 

muitos desses povos teriam um extenso leque de nomes e formas de classificações para 

plantas e animais sem necessariamente usá-los nas suas necessidades cotidianas. O autor 
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desejava mostrar como havia um espírito científico na atividade classificatória dessas 

populações e que antes de uma busca por resultados práticos, havia uma busca dada pelo 

prazer de conhecer. Para ilustrar sua teoria faz referência à figura do bricoleur, um tipo de 

artesão que cria coisas à medida que vai encontrando objetos no caminho. Ele não tem 

um projeto anterior como um engenheiro, mas cria sua ideia, à medida que encontra 

artefatos que podem tanto servir como ferramentas quanto como matéria-prima. É um 

observador e um experimentador, portanto.  

Nesse pensamento, o pensamento mítico seria como um bricolage intelectual, ele 

encontra os elementos de sua reflexão ao acaso e os memoriza e conserva para utilizar 

numa situação cabível. Não cria conceitos, mas opera através de signos. Estes são 

limitados ao contrário dos conceitos, pois sempre irão carregar uma marca de quem o 

criou, enquanto o conceito se “pretende integralmente transparente”. Enquanto o 

pensamento mítico e a bricolage, elaborariam estruturas organizando os fatos ou 

fragmentos de fatos, a ciência “em marcha” cria seus meios e seus resultados sob a forma 

de fatos, a partir das estruturas que fabrica que são suas hipóteses e teorias. 

Pensando assim, poderia-se encaixar os saberes agrícolas no modelo da bricolage, 

como uma ciência do concreto já que ele não funciona a partir de hipóteses e teorias, e se 

baseia na observação da natureza. Ou então o situaria no meio do caminho entre a 

bricolage e o modelo científico, já que ele também funciona a partir de projetos 

previamente definidos (um plantio de macaxeira em determinada área previamente 

escolhida), ainda que tenha que inventar a partir das condições dadas. Mas de uma forma 

ou de outra se estaria assumindo, ao adotar uma ou outra denominação, que o 

conhecimento se faz por classificações e criação de signos ou conceitos e que a ligação 

com a experiência é apenas o pano de fundo para a criação dessas categorias que são, 

estas sim, o conteúdo que será transmitido de geração em geração. 

Tim Ingold já apresenta uma visão um pouco diferente. Além de não distinguir o 

conhecimento científico de outros conhecimentos (ele está interessado em entender como 

os seres humanos conhecem) o autor se contrapõe a ideia de que o conhecimento se reduz 

a formas de classificações e ordenações das coisas do mundo. Para ele, se trata mais de 

narrativas. Na sua ideia, “ao invés de supor que as pessoas apliquem seus conhecimentos 
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na prática, estaríamos mais inclinados a dizer que elas conhecem por meio da sua 

prática” (INGOLD, 2015. Pg. 234. Grifos do autor).  

O conhecimento assim está em permanente construção, no interior de um campo 

de relações que se estabelecem a partir da imersão do “ator-observador” em um 

determinado “contexto ambiental”. Está sempre em processamento, mas não como um 

processamento cognitivo de dados sensoriais e sim como um movimento, integrado à 

experiência da pessoa como um ser indivisível, enquanto corpo e mente. Conhecimento 

para Ingold está portanto inevitavelmente ligado ao movimento que as pessoas realizam. 

Assim conhecer está integrado à vida, e essa integração se dá justamente ao longo 

dos caminhos que as pessoas fazem de um lugar ao outro “dentro da matriz de sua 

viagem”. Diferente da classificação que busca conhecer as coisas a partir de suas 

características próprias, nessa perspectiva, conhecer uma coisa ou alguém equivale a 

conhecer a história daquela coisa ou daquele alguém, saber das relações que fazem essa 

coisa ou esse alguém ser o que ela é. Como afirma o autor:  

“o significado de ‘relação’ tem que ser entendido literalmente, não 

como uma conexão entre entidades predeterminadas, mas como um 

retraçar de um caminho através do terreno da experiência vivida. 

Trilhando o caminho de um lugar a outro na companhia de outros mais 

experientes do que eles, e ouvindo suas histórias, os novatos aprendem a 

conectar os eventos e experiências de suas próprias vidas às vidas dos 

antecessores, tomando recursivamente os fios dessas vidas passadas no 

processo de fiar a sua”(INGOLD, 2015. Pgs. 236 e 237) 

Assim o conhecimento não é transmitido, mas antes “subsiste na corrente da vida 

e da consciência”. Assim como entramos no fluxo de comunicação verbal, também 

entramos na corrente do pensamento e da consciência. Nessa forma de ver, o 

conhecimento não é um tipo de propriedade hereditária que passa para a posse de um 

indivíduo como um legado, não se trata de um conteúdo mental. Pois segundo o autor o 

que distingue o especialista do novato não é um maior acúmulo de conteúdo, mas uma 

maior sensibilidade e receptividade aos estímulos do ambiente e uma melhor capacidade 

de responder a esses estímulos com bom-senso e precisão, a questão não é o quanto se 

conhece, mas quão bem se conhece e para Ingold alguém que conheça bem é capaz de 

contar, de relacionar o mundo ao seu redor. Ouvindo histórias e seguindo os caminhos 

que os contadores traçam ao contar, cada pessoa vai descobrindo por si mesmo o 
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significado daquelas histórias, colocando no contexto da sua vida, seguindo o seu 

movimento. 

2.3.1. A horta de Francisco – campesinidade e inventividade 

O caso de Francisco talvez seja potencialmente interessante para entender esse 

processo. Francisco nasceu e cresceu no povoado de Tabatinga, bem próximo da área do 

assentamento, no município de Macaíba. Segundo relatou, sua avó tinha uma hortinha em 

casa, feita num palanque feito de madeira suspenso do chão em que plantava uns 

pezinhos de coentro e cebolinha. Ele era feito no alto para as galinhas, que a avó gostava 

de criar, não comerem e também por ser em pequena quantidade, apenas para o consumo 

de casa. A água naquela época e naquela região era trazida na cabeça, por isso também 

não era possível ter uma grande plantação.  

Luna: Mas já com a tua avó tu já começava a...já começou a plantar 

junto com ela? 
Francisco: Já plantava, a gente plantava. Aí era..eu ia buscar água mais 

ela na cabeça, de galão nas costas que era pra aguar aquelas coisinha, 

pra não morrer de sede. Que a gente do interior, como a gente ainda 

mora e ama o interior, a gente ia já pra não comprar né. Aí quando.. A 

minha vó cozinhava em panela de barro, que é a mãe dele (olhando para 

Zé Lúcio, seu tio), que é a mãe da minha mãe também. Ai cozinhava em 

panela de barro. Aí ás vezes quando a gente ia botar lenha no fogo, se 

não botasse com cuidado ai trincava o fundo da panela, assim por 

debaixo né, se batesse um pau ai trincava. 
Luna: Quando tava muito quente 
Francisco: É ai ficava vazando, vazava. 
Luna: Eita 
Francisco; Ai o que ela fazia ali, aquela panela, ela já tirava, botava num 

canto, enchia de areia com adubo, já plantava um fiozinho de cebola, já 

era a touceira de cebola, ai botava num cantinho lá. Naquela época 

ninguém sabia, mas se fosse hoje era uma coisa artesanal. Se a gente, 

pronto.. 
Zé Lúcio: Na época não era essa cebolinha fina não, era só a grossa 
Francisco: É, era só a grossa. Aí meu bisavô que era o pai dela vinha e 

amarrava uns pedaços de madeira, uns três pauzinho assim amarrado, aí 

pronto aquilo ali era pra segurar as panelas. 
 

Enquanto falava, me pediu pra imaginar um quintal cheio de panelas de barros em 

suportes de madeira, assim era a casa da avó pra ele. Nessas panelas, além de cebolinha e 

coentro a avó plantava arruda e alecrim e outras plantinhas medicinais. Na terra deles se 

plantava feijão, milho e roça de mandioca. Havia uma casa de farinha em que se faziam o 

beiju, a goma de tapioca e a farinha. Zé Lúcio se lembra que no processo de preparo da 
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mandioca, na casa de farinha, as mulheres, junto com as crianças pequenas se sentavam 

em roda para descascar a mandioca conversando, parecendo “coisa de índio”. 

Francisco hoje mora com sua filha pequena, com seus pais que já são idosos e 

com seu tio Zé Lúcio. No dia em que cheguei na sua casa para acompanhá-lo na horta, 

Francisco estava cuidado do pai que tem Alzheimer e quase não se locomove. Francisco 

tinha um irmão que morava junto com a esposa numa casa ao lado da sua, no mesmo 

terreno, mas os dois haviam falecido à pouco tempo num acidente de moto. Nesse 

contexto, é Francisco e seu tio que cuidam da produção. No seu terreno a parte mais 

importante é a horta, nos outros espaços plantam feijão, frutas, criam galinhas e porcos, 

mas o principal é a horta. Na sua horta são plantados desde coentro e cebolinha, até 

pimentão, pimenta de cheiro, beterraba, cenoura, berinjela, rabanete, alface, rúcula, couve 

e abobrinha. Eles usam principalmente adubo de gado e de porco. 

É com os produtos da horta que eles retiram sua renda mensal, vendendo para as 

escolas de Macaíba através do programa PNAE. Poucos dias antes de eu ir visitá-los 

houve uma reunião da chamada pública para o município de Natal, em que participaram 

Francisco junto com outras duas mulheres do assentamento.  

 

Imagem 67: A horta de Francisco. Fonte: Autoria própria 
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O trabalho na horta é diário, pois todos os dias é necessário fazer alguma coisa, 

seja para tirar as ervas daninhas que crescem nas leiras, seja para adubar as plantas, seja 

para fazer uma nova leira, para plantar alguma semente ou muda. Francisco vai retirando 

o mato do terreno e fazendo novas leiras à medida que as vendas crescem e eles precisam 

aumentar a produção. É uma horta organizada em canteiros de um pouco mais de um 

metro de largura, por mais ou menos três de comprimento, onde cada canteiro possui um 

tipo de planta. Há também os pequenos círculos de terra com uma planta em cada um, 

onde são plantadas a couve, o pimentão, a pimenta de cheiro e as berinjelas. Esses 

círculos são enfileirados, permitindo ter uma passagem entre eles. A irrigação é feita com 

uso de regadores manuais todos os dias pela manhã e pela tarde. A horta se localiza atrás 

do terreno de Francisco, numa área que seria de uso comum. Mas como o seu lote fica na 

área de mata, onde não se pode mexer, ficou combinado entre os assentados que ele 

poderia usar essa área, assim como outras que ficam próximas à sua casa. Há uma rua que 

dá acesso à horta e também um portão que dá acesso ao quintal de Francisco. 

 

 

Imagem 68: Francisco (à frente) remexendo a terra e Zé Lúcio (ao fundo) no plantio de couves. Fonte: 

Autoria própria 
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Francisco realizou um curso técnico agrícola na Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ). 

Apesar de não concluir, tem muitas lembranças da época do curso e conta que se deu 

muito bem nos estudos, tirando boas notas e tendo boas relações com os professores. Ele 

já havia trabalhado em alguns lugares antes de entrar no movimento e se tornar 

assentado. Trabalhou num aviário numa cidade da Paraíba, como vendedor de móveis, 

como pedreiro e atuou em cursos de formação do MST na região do Mato Grande no Rio 

Grande do Norte. Disse que tudo isso ele sabe fazer bem e que gosta de fazer tudo bem 

feito.  

A mãe de Francisco, com que tive a oportunidade de conversar rapidamente me 

contou que nasceu e cresceu na zona rural, que morava em Macaíba, mas agora tinha 

resolvido se mudar para o sítio. Ela estava sentada, trabalhando na máquina de costura 

enquanto conversava. Disse que sempre gostou de trabalhar na agricultura, que ia a 

cavalo junto com o marido e o sogro do povoado de Tabatinga até o povoado de 

Quixabeiras, para trabalhar num terreno que possuíam e sempre ia para o roçado pela 

manhã. Já sua mãe, avó de Francisco nunca gostou desse trabalho, gostava de trabalhar 

mais no quintal. 

Construído esse quadro como pode-se compreender a experiência de Francisco a 

partir das teorias que foram levantadas? Como situar seu conhecimento e seu saber em 

relação à produção das hortas? Não consigo deixar de ver a força de uma tradição, que 

mesmo aparecendo como um recurso que o próprio Francisco levanta como que para 

legitimar seu empreendimento atual (a avó que tinha sua hortinha em casa) não deixa de 

ter consistência. Como aponta Woortmann (1990), a tradição nesse caso aparece não no 

sentido de um passado que se reflete no presente, mas como um passado que ao aparecer 

no presente, lança as sementes para o futuro. 

Por outro lado, impossível não ver como as outras experiências influenciaram a 

construção do conhecimento de Francisco e que ele trilhou esse caminho 

individualmente. Os trabalhos assalariados que teve, as viagens como militante do MST 

para outras regiões do estado e mesmo para outros estados, fizeram com que ele consiga 

articular a atividade em sua horta com projetos de políticas públicas (como o 



126 
 

engajamento de alguns assentados no PNAE) tornando suas atividades rentáveis. Mas é 

possível pensar que esse empreendedorismo afasta Francisco de suas origens 

camponesas, lhe levando a compartilhar dos valores da sociedade capitalista, como a 

busca por lucro e o individualismo. Assim como também o fato dele ser um homem 

separado, não tendo uma família no sentido tradicional o afastaria do ideal camponês, do 

projeto terra-trabalho-família. No entanto olhando mais de perto se vê que mesmo que de 

uma forma diferente ainda se encontram esses valores bem fortes em seus relatos. 

O fato de “amar viver no interior”, a forma extremamente concentrada com que 

trabalha na terra e o cuidado com a família, principalmente com os pais que já estão 

idosos nos impelem a querer flexibilizar a forma como alguns conceitos são construídos, 

por exemplo, o conceito de campesinidade. Será que deve-se criar um índice, um medidor 

capaz de dizer quem é mais camponês e quem é menos ou como afirmou Maria Nazaré 

Wanderley (2003), entender esses agricultores como sujeitos históricos que vivem 

mudanças? 

Assim também a questão da comercialização que para Francisco só faz sentido 

enquanto ele puder continuar trabalhando com o que tem, sem ter ambições de lucro ou 

necessidade de ampliar a produção. Relatou que um diretor de uma escola estadual de 

Macaíba, com quem fez um contrato direto (não através do PNAE) lhe ofereceu fazer 

contatos para ele entregar alimentos em mais escolas do município, a passo que ele 

negou, dizendo não ter condições de suprir uma grande demanda, pois teria que arrendar 

terras e contratar funcionários, o que prejudicaria sua autonomia. Também se posiciona 

de forma crítica frente a alguns assentados que querem entrar em programas de crédito e 

programas do governo, sem se preocupar com sua produção. 

No dia que eu estava com eles na horta, chegaram duas assentadas (as mesmas 

que tinham ido com ele na chamada pública) na companhia de um funcionário da 

EMATER (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural), eles estavam indo para o 

centro de Macaíba. O funcionário claramente apressado, chegou dizendo que logo a 

EMATER estaria por ali fazendo entrevistas com os assentados, mas quando Francisco 

lhe perguntou sobre o que seria, o homem não respondeu, ou preferiu não responder. As 



127 
 

mulheres por sua vez comentaram com ele sobre uma nova modalidade de empréstimo de 

custeio que desejavam participar, mas ele ficou frio, comentou sobre algumas coisas 

sobre a chamada pública do PNAE.  

Depois que elas saíram Francisco e Zé Lúcio comentaram que há pessoas que 

entram nos programas de empréstimo, mas não tem uma produção que dê conta da 

demanda, não tem um “pé de nada” no dizer de Zé Lúcio. Já Francisco lembrou que com 

a entrega das escolas vai ser difícil ter uma grande produção para compensar o valor do 

empréstimo. Observei esse posicionamento como uma forma de resistência frente a um 

espírito empreendedor que alguns agricultores do assentamento têm assumido. 

Remeteu-me a discussão que Maria Nazareth Wanderley (2003) faz ao apresentar 

continuidades e rupturas entre camponeses e agricultores familiares. Para ela, a 

modernização da agricultura no Brasil (quando não apenas direcionada para o grande 

latifúndio) criou essa nova categoria social chamada agricultores familiares, que são 

agricultores camponeses que se inseriram de uma maneira mais efetiva, mas não inédita, 

na dinâmica dos mercados. Esse processo de modernização, incentivado pelo Estado 

através de políticas públicas de financiamento (PRONAF) e compra institucional (PNAE 

e PAA) provocou e provoca mudanças nesse campesinato tradicional e a autora se 

pergunta se para esses agricultores: “não se corre o risco de desconhecer e negar sua 

própria história?” 

Com a fala de Francisco, se vê que não há de sua parte uma negação de sua 

própria história e da história familiar, há sim uma atualização dessa herança camponesa 

com o reconhecimento de que algumas questões foram superadas dede o tempo da avó, 

como por exemplo, a disponibilidade de água para o plantio, maior capacidade de 

organização coletiva, existência de programas sociais, etc. Francisco observa que os 

assentados poderiam fazer mais coletivamente pelo assentamento e em vários momentos 

ele colocou seus sonhos e desejos que ainda não foram concretizados como a construção 

de uma biblioteca e de uma escola no centro da agrovila, a organização de um banco de 

sementes, etc. Coisas que ele já observou em outros assentamentos e que gostaria de ver 
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existir no seu. Dessa forma é possível ver com Francisco uma experiência positiva de 

vida a partir do trabalho com agricultura no contexto atual. 

 
Imagem 69: Francisco em sua horta: cuidado constante e orgulho com o crescimento das plantas. Fonte: 

Autoria própria. 

 

 

2.2.2. No roçado de Dona Francisquinha 

O roçado de dona Francisquinha é um exemplo de territorialidade camponesa e de 

saber tradicional na agricultura. Primeiramente o fato da localização do roçado já reflete 

as marcas da forma de agricultura que a senhora aprendeu. O lugar que ela escolheu pra 

fazer seu roçado é dentro da plantação de cajueiros que fica numa área coletiva que a 

princípio ninguém poderia plantar. Fica numa das extremidades da área do assentamento, 

já próximo ao rio e é bem escondido, acessível apenas por uma estradinha de terra ou 

então por trilhas dentro da mata. De acordo com seu marido, Seu Domingos, logo que ela 

começou a plantar lá junto com os filhos, algumas pessoas do assentamento a 

repreenderam e disseram que o INCRA iria lhe dar uma advertência ou alguma coisa pior. 

Os funcionários do INCRA foram até lá, mas quando viram como a plantação estava bem 

feita e viram que Francisquinha estava produzindo, lhe deram carta branca para continuar. 

Desde então ela continua plantando, dividindo com os filhos as áreas de plantio. Lá se 

planta macaxeira, mandioca, feijão, jerimum e milho na época de chuvas. 
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Essa forma de ocupação de uma área de plantio remete a forma como o pai de 

Francisquinha fazia seus roçados. No caso dele, ela conta que primeiro ele brocava10 o 

mato, arrancando os tocos e depois queimava para plantar. Era o sistema que para os tupi-

guarani se denominava coivara, em que além de deixar a terra aberta para plantio já se 

aproveita as cinzas da queimada como adubo. Já Francisquinha como não tem uma 

grande disponibilidade de terras, depois de fazer a primeira “brocagem” na mata, 

manteve seu roçado com adubos orgânicos como de gado e galinha, conciliando os 

plantios com os cajueiros que existem na área, sempre podando e cuidando das árvores 

para que essas fiquem saudáveis e deem frutos. A seguir vai um trecho do diário de 

campo do dia em que visitei seu roçado: 

Partimos para o outro lote da família, este mais distante, dentro da mata, 

mais próximo ao rio. Também nesses terrenos há cajueiros junto com 

pés de mandioca. Dona Francisquinha explicou sobre o plantio de feijão 

que é feito consorciado com a mandioca. Se espera a mandioca crescer 

até ficar com a haste forte, pois assim o feijão pode se prender nela sem 

comprometer seu crescimento. Fui seguindo ela e seguimos até outra 

parcela do lote (seu lote se junta com o de seu filho) onde a plantação de 

macaxeira com feijão já estava grande. Ela uma senhora bem 

pequenina, parecia totalmente parte daquele ambiente. Ao entrar no 

roçado senti que entrava na casa de alguém. Era um local muito bonito 

rodeado de mata nativa, as macaxeiras frondosas e os feijões todos 

enramados. Aí pude ver como dá certo, principalmente para o feijão, 

este tipo de consórcio, pois ele consegue se espalhar e crescer, subindo, 

dando mais vagens do que se fosse plantado sozinho. Perguntei 

novamente se ela havia aprendido isso com o pai, respondeu que sim.  
Foi mostrando como a rama do feijão se enrola na macaxeira, sem 

apertar, sem “arrochar”. Explicou como o feijão aduba a terra na roça, 

“um dos melhor adubos que tem”, deixando a terra forte, “segurando a 

terra”, “chegando a ficar pretinha”. A partir daí começou a explicar que 

os melhores adubos são do mato, das folhas de cajueiro que caem e do 

feijão que é plantado junto com a roça. Assim, depois que colhem o 

feijão, deixam a rama no solo até apodrecer e assim também com a 

palha da macaxeira, depois de retirar a maniva para realizar um novo 

plantio, tudo alimenta o solo. Voltamos para o lugar em que a plantação 

ainda está iniciando e ela me mostrou a diferença entre as plantas que 

estão próximas dos cajueiros, recebendo suas folhas e as que estão 

longe. As primeiras estão bem maiores e perto delas o solo é mais 

escuro. Falou que as plantas tem “futidão” ou “frutidão”, que as ramas 

de macaxeira nascem com o caule grossinho. (Trecho do diário de 

campo de 01/07/2016) 
 

                                                           
10 Brocar segundo Woortmann e Woortmann (1997) é a primeira forma de abrir espaço na 

vegetação maior do mato, é geralmente feita com foices e pelos homens. 
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A partir dessa experiência no roçado de Francisquinha pude perceber como na 

construção do saber agrícola tradicional, a observação e a experimentação são 

importantes. Mesmo que algumas das técnicas, a senhora tenha aprendido com o pai, é a 

partir da observação constante que a agricultora vai percebendo que tipo de plantas 

podem ser plantadas juntas (em consórcio), o que é um bom adubo, o que dá mais 

“frutidão” e o que não dá, as plantas que “seguram” o solo, etc. Esses conceitos nativos 

poderiam ser remetidos a um sistema de classificação particular, fruto de um 

conhecimento herdado por dona Francisquinha, mas preferimos a perspectiva de Ingold 

que vê a construção do conhecimento nas trilhas e caminhos percorridos pelas pessoas. 

 

Imagem 70: A agricultora mostrando as ramas de feijão que ficam presas na macaxeira, sem machucar o 

caule da planta. Fonte: Autoria própria. 

 

Paulo, um dos filhos de dona Francisca que planta junto com ela, compartilha de 

algumas das percepções da mãe em relação ao meio ambiente e agrega conceitos que ele 

aprendeu no curso técnico em agroindústria da Escola Agrícola de Jundiaí. Na única 

oportunidade que tive para conversar com ele, me explicou diversas questões que se 

aliavam ao que eu estava desenvolvendo em termos de reflexão na época. Uma delas foi a 

ideia de que o conhecimento na agricultura se faz na convivência, observando o que a 

pessoa mais velha está fazendo e como está fazendo. Outra observação sua é de que num 

roçado há uma espécie de rede social nem sempre visível, pois está debaixo da terra, mas 

que mantém as plantas vivas. Uma ideia muito similar ao que Ingold fala ao propor o 

conceito de malha. 
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Dos filhos, ele foi o único que terminou a escola e fez um curso técnico e ela 

conta que ele lhe dá receitas de alguns remédios caseiros para passar em plantas doentes 

ou para espantar insetos e pragas.  

Francisquinha: Mas ele tem o ensino médio, Paulinho...negócio assim 

de planta, ele sabe, entende tudo. Chega aqui, quando...os pés de laranja 

tão com mofo na folha, ele chega aqui: “mãe, vou fazer um produto pra 

senhora pulverizar a folha do pé de laranja, de acerola, pra acabar com 

esse mofo”...”o que é meu filho?”, “eu vou fazer...”. Aí ele pega a folha 

do Nim, quando acabar pila ou então passa no liquidificador.. 
Luna: Deixa de molho ela? 
F: Não, ele pisa. É pra tirar aquele sumo dela, quando acabar, ele pega 

aquele sumo, com bagaço, com tudo, bota num tambor, pega a touceira 

de cebola, de cebola de casa, da comida, essa cebolinha, ele pega 

também os fios, vai lá pisa, aqueles fios da cebola 
Luna: Só a parte de cima, não a cebola em si? 
F: Não tanto faz, é, o problema é ter a folha né. Então ele pisa aquela 

folha, junta com folha com tudo o sumo, bota naquele tambor junto com 

a folha do Nim, quando acaba daí, ele pega um pouquinho assim de 

fumo e bota ali dentro. Aí depois disso aí, ele pega um copinho, que ele 

tem a medidazinha ali, bem pequenininha a medida de detergente de 

lavar louça, detergente de casa, quando acabar bota naquele tambor. 

Enche aquele tambor de água, quando acabar deixa lá de molho. Depois 

de trê dias, aí ele disse: “pronto mãe, agora a senhora coa, pega uma 

peneira velha só pra isso, uma peneira só pra isso, a senhore coe, bote 

dentro da bomba e a senhora pulveriza”. Cai tudinho Luna, não fica um 

mofo. 
 

Isso reflete em alguma medida, aquilo que Ingold (2010) chama de educação da 

atenção, como a forma como a geração mais nova aprende o conhecimento da geração 

anterior e lhe adiciona novos conhecimentos, seguindo por uma trilha já aberta. Nesse 

caso, a percepção de Francisquinha, sua resistência em usar produtos químicos nas 

plantações e a forma como vê os processos naturais inspiraram o filho a guardar os 

conhecimentos sobre remédios naturais e trazer para a mãe, que gravou todo o processo 

em sua memória. Não foram representações que foram passadas para o filho em seus 

aprendizados, mas formas de fazer e também de perceber integradas ao fluxo da vida.  

Ingold explica que o iniciante não aprende recebendo informações mentais 

enviadas pelo especialista, mas sim o copia, segue o que o especialista faz, olha, sente e 

ouve todos os seus movimentos e depois repete, tentando igualar seus próprios 

movimentos corporais àqueles que ele percebeu “a fim de alcançar o ajuste rítmico de 

percepção e ação que está na essência do desempenho fluente” (INGOLD, 2010. Pg. 21). 
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Isso se tornou claro pra mim, não acompanhando esse processo, pois infelizmente não foi 

possível acompanhá-los juntos no roçado (Paulo trabalha num aviário e raramente está na 

casa da mãe), mas quando conheci o seu quintal, onde havia plantas medicinais e inhame 

plantados, e percebi que havia muita similaridade com os canteiros do quintal de dona 

Francisquinha. E também acompanhando a senhora em seu roçado, enquanto ela 

mostrava coisas que são importantes no seu modo de plantio e no conhecimento que ela 

construiu. 

 

Imagem 71: Dona Francisquinha mostrando que as macaxeiras próximas das copas dos cajueiros ficam 

maiores e mais fortes devido às folhas que caem e apodrecem no solo. Fonte: Autoria própria. 

 

O ato de mostrar algo é segundo Ingold fazer essa coisa, esse aspecto da realidade, 

se tornar presente, fazendo o outro apreender diretamente, seja olhando, ouvindo ou 

sentindo. O papel do tutor, segundo ele, “é criar situações, nas quais o iniciante é 

instruído a cuidar especialmente deste ou daquele aspecto do que pode ser visto, tocado 

ou ouvido, para poder assim, ‘pegar o jeito’ da coisa”. (INGOLD, 2010. Pg. 21) 
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Imagem 72: Dona Francisquinha mostrando como sendo plantado junto com a macaxeira o feijão cria mais 

vagens e se torna mais forte, ainda cumprindo a tarefa de proteger o solo, deixando a terra mais úmida. 

Fonte: Autoria própria. 
 

2.3.3. Dona Graça e Seu Jorge – alimentação e identidade 

Um outro caso interessante é a experiência de Dona Graça de Seu Jorge. Ambos 

são nascidos em Capoeiras, comunidade quilombola localizada em Macaíba e ambos 

foram criados na agricultura e trabalharam a vida toda nessa área. Logo que casaram, se 

mudaram de Capoeiras e foram trabalhar como trabalhadores alugados em uma fazenda 

no município de Macaíba, pois segundo Dona Graça não tinham como viver se não fosse 

como alugados. Lá nessa fazenda tiveram os quatro primeiros filhos e depois se mudaram 

para uma fazenda de criação de gado, localizada num povoado chamado Mendes em São 

José de Mipibu. Dona Graça contou que se mudaram, devido às dificuldades que estavam 

encontrando pra criar os filhos. Na segunda fazenda tiravam o “ganho” com o trabalho 

com o gado e tinham um pedaço de terra em que plantavam para sua própria alimentação, 

assim tiveram mais dois filhos e criaram todos com a renda e a alimentação conseguidos 

através desse trabalho.  

Quando a conheci, ela estava catando feijão numa pequena plantação num terreno 

coletivo do assentamento perto das igrejas e ao lado de sua casa. Era uma plantação de 
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feijão e milho em consórcio. Como a vi nessa atividade fui logo perguntando como ela 

entendia o trabalho com a terra: 

D. Graça: Rapaz é, agricultura é assim, a gente coloca a...a... coloca a 

semente debaixo do chão, vai esperar o consentimento de Deus né. Que 

aquela semente nasça. Porque é um mistério né.. 
Luna: Um mistério.. 
D. Graça: é, aquela semente a gente coloca lá no chão, nasce, depois 

brota e depois guardamos de novo e assim vai indo. Ai o...o...Aí só 

Deus. Porque se não chover não dá. Taí o milho...não choveu.. 
Luna: Esse a senhora plantou faz quanto tempo? 
D. Graça: Esse já chegou a data dele sabe, dele ser colhido. Só que não 

teve chuva. Aí ele não espigou sabe, nem cresceu, por causa da chuva. 

Só serve mesmo pra tirar pra fazer palha pra animal. 
Luna: E o que a senhora planta aqui é as mesmas coisas que seu pai 

plantava...sua mãe 
D. Graça: Era as mesmas coisas, era feijão, era jerimum, que 

antigamente dava muito jerimum. A gente vendia, meu pai vendia 

carrada de jerimum, sabe. Ai hoje, ai hoje já não tem. A gente plantou 

ai. Ai meu pai plantava jerimum, feijão, macaxeira, mandioca, é as 

mesmas coisas sabe. 
Luna: Que é o principal né.. 
D. Graça: Que é o principal, de ter tudo. Quiabo, maxixe. De tudo que 

tem.. 
 

Ela acredita que muita coisa mudou na agricultura do tempo da sua infância pra cá 

e que diferente de Capoeiras, no assentamento a terra não é tão forte e sempre é 

necessário colocar mais de um tipo de adubo para as plantas vingarem. 

 

D. Graça: Antigamente o pessoal fazia alimentação e ia até, chegava até 

o outro ano, sabe. Mas tinha gente que fazia como aqui, agora, só um 

pouquinho, aí colhia, comia uns seis meses, aí pronto, terminava. Ai 

durante isso ia passar fome. 
Luna: E, e..ia se alimentando com o que tinha assim... 
D. Graça: Ia se alimentando com o que arranjava, trabalhava em outro 

serviço, ai ia se alimentando assim sabe. Mas na agricultura...quem  

trabalha mesmo na agricultura pra fazer muita safra, hoje ninguém faz 

não sabe. Hoje ninguém não faz não porque a própria terra não permite, 

porque ela tem um bicho sabe e o feijão já nasce doente. 
Luna: Se planta direto assim. 
D. Graça: Se planta direto a planta já nasce doente, o feijão já nasce 

cheio de gurgulho sabe. Mas antigamente, antigamente do meu 

nascimento pra cá você guardava feijão dum ano pro outro. Mas nesse 

ano não chega, nesse tempo agora não chega, nem a metade do ano 

porque ele já dá o bicho. 

É como se com o tempo a terra tivesse se degradado e as pragas aumentado. 

Apesar de considerar isso, na sua plantação de feijão e milho ela e Seu Jorge não usaram 



135 
 

nem adubo, apenas esperaram a chuva de Deus, como essa não veio, não deu um milho 

bonito.  

Existe dessa forma, uma manutenção do modo tradicional de plantio mesmo 

considerando as novas condições do solo, das sementes e da disponibilidade de água. Sua 

menção ao “consentimento de Deus” como prerrogativa para o sucesso da plantação 

lembra muito o que Ellen Woortmann (2009) e Woortmann e Woortmann (1997) colocam 

em relação a uma cosmologia camponesa que tem por base um triângulo em que  DEUS  

está no topo e o HOMEM e a TERRA/NATUREZA estão na base. Entre os três polos do 

triângulo existiria segundo os autores, uma relação de reciprocidade em que o agricultor 

espera da terra apenas aquilo que ela pode dar e a prepara, fortificando-a com o adubo, a 

“vitamina”, mas sem corrigi-la. O trabalho da terra é o de receber a semente, fazer nascer 

e crescer a planta. Já o trabalho de Deus é o de fazer cair a chuva, mas isso depende da 

conduta dos homens, que geralmente afrontam a vontade divina.  

Dona Graça e Seu Jorge são cristãos evangélicos, da Igreja Assembleia de Deus e 

eu soube por outras pessoas do assentamento que Seu Jorge é inclusive pastor numa 

igreja num povoado próximo. Foram eles que construíram a primeira igreja evangélica no 

assentamento e entraram pra religião evangélica ainda em Capoeiras, antes de se 

mudarem de lá. Seu Jorge nasceu na comunidade quilombola e desde cedo começou a 

trabalhar na agricultura. Se lembra com pesar das dificuldades por que passou: 

 
Luna: O senhor então nasceu, nasceu na agricultura né? 
S. Jorge: é foi. Foi, agricultura. Comecei a dá meus passo dentro da 

agricultura. Na época né, na época não tinha. 
Luna: Ia junto com o pai, mãe no roçado? 
S. Jorge: é, é 
Luna: A mãe também trabalhava no roçado? 
S. Jorge: Mamãe trabalhava, né, entendeu. Plantando feijão, quebrando 

milho. Foi sofrido minha filha você não sabe. Pra eu chegar aqui, eu 

conto uma parte, se meu pai fosse vivo já contava outra. Já os meus 

filho, e nem quero isso pros meus filho, passar por onde eu passei.  
Luna: é..teus filhos não tão trabalhando na agricultura não. 
S. Jorge: Nã, nã, não, que nada. Apesar que eu acho isso errado. E eles 

diz: Papai, o senhor deixe disso, você tem seu salarinho, mamãe tem seu 

salarinho, mas a gente vê a terra molhada, aí a gente tem que plantar, 

hhahahahah. 
Luna: hahahaha. Já faz parte da própria vida né 
S. Jorge: da própria vida, da rotina né 
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Luna: da rotina 
S. Jorge: É, eu gosto muito de trabalhar na agricultura, é porque a 

agricultura de um tempo desse pra cá tem caído muito. Apesar que 

hoje... hoje se eu tivesse o roçado que eu tinha há oito anos passados, eu 

ia enrica hoje. Se eu tivesse cinco hectares de roça hoje eu ia enrica, 

porque roça dá de setenta centavos, aí arrancava minério. Mas porque 

que tá setenta centavos, porque ninguém tem. É, ninguém tem. Aí meus 

filho estariam trabalhando mais eu, plantando. E agora não quer, tão 

tudo em Natal, outro São Paulo, não querem não. Agora deixe, agora 

deixe eu lhe dizer...se parar todo mundo de plantar aí o povo vai comer 

o que? 

 O conflito entre não querer o trabalho agrícola para os filhos e ao mesmo tempo a 

consciência que se ninguém quiser essa profissão não haverá o que comer, nos leva a 

pensar na história coletiva desse casal. Revela a trajetória de um grupo social marcado 

pelo trabalho contínuo e pelos obstáculos postos pelo regime fundiário brasileiro que 

como afirma José de Souza Martins (2003) não asseguram á agricultura familiar as 

condições para se reproduzir, possibilitando pras novas gerações recomeçarem a trajetória 

dos pais e avós em novos patamares técnicos e econômicos. O trabalho na terra, para 

sustentar famílias, ainda aparece como profundamente marcado pelo sofrimento. 

No entanto, uma outra dimensão que aparece é o prazer de trabalhar na terra, o 

fato de ver a terra molhada e ter vontade de plantar, como algo que faz parte da rotina, 

integrado ao ritmo da vida. O fato de ser aposentado talvez reforce essa sensação, já que 

sua sobrevivência não depende diretamente ou apenas do trabalho agrícola. Ele pode ter 

seu roçado pra vender, mas não depende inteiramente dele. Planta porque gosta de se 

alimentar com o que ele mesmo produz, porque confia. Como em outra fala ele aponta 

pra isso: 

S. Jorge: Que esse mundo tá numa correria tão grande, que essa turma 

nova pra chegar cinquenta anos.. 
Luna: Tem que se cuidar viu. 
S. Jorge: Tem que se cuidar ligeiro. 
Luna: é. 
S. Jorge: Porque..pronto aqui, esse daqui não, eu plantei esse  daqui 

(apontando pro feijão que D. Graça estava colhendo) porque pra não 

jogar no lixo, não tem nem veneno. 
Luna: Uhum 
S. Jorge: Mas esse feijão verde que vocês compra por ai, que vocês 

compra.. 
Luna: Diz que é tudo com muito veneno, né. 
S. Jorge: Vixi, Jesus tenha misericórdia. Come porque não sabe, ou 

porque gosta, mas lá na frente.. 
Luna: Muita gente não sabe 
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S. Jorge: é lá na frente, lá na frente recebe o troco. É veneno demais. É 

além do veneno, tem o adubo químico na rama que bota embaixo, 

entendeu, pra ele crescer logo. E o veneno na folha. Aí se não botar 

veneno, o bicho come tudinho e não dá feijão, entendeu. O milho 

quando tá bonecando, é o veneno na boneca, que é pra lagarta não, ei! 

Fazer o que? Essa geração daqui... uns dez a vinte anos, essa geração tá 

arrasada. Aí vem o frango. No meu tempo eles tiravam com quarenta e 

cinco dias, hoje eles tão tirando com trinta e um. Aí eu te mostro, com 

quatro meses, pinto ainda dormindo debaixo da galinha, pinto não tá 

nem empenado, a galinha caipira, que chama galinha caipira, entendeu? 
(...) 
S. Jorge: Não gosto de galinha, não compro não. Se o granjeiro fosse 

viver do que eu comprava, ele ia morrer de fome. 
Luna:Hehehe. 
S. Jorge: Como nada. E negócio assim, uma carninha, um negócio eu 

vou comprar em Vera Cruz. 
Luna: Ah é, no interior. 
S. Jorge: é interior, na cidade de Vera Cruz. Porque lá não tem carne da 

geladeira não. Lá eles matam o boi no sábado de noite, aí de manhã a 

carne talá.. 
 

Esse relato nos abre para a dimensão da alimentação e sua íntima relação com a 

identidade cultural. Como nos fala Sidney Mintz (2001): “O comportamento relativo à 

comida liga-se diretamente ao sentido de nós mesmos e à nossa identidade social, e isso 

parece valer para todos os seres humanos”. A fala de Seu Jorge revela, além de uma 

percepção sobre a própria alimentação e a alimentação dos outros (no caso, as pessoas da 

cidade), também um posicionamento político, um ato de resistência ao modo de se 

alimentar tido como padrão na sociedade contemporânea, profundamente marcado pela 

industrialização, pelo uso de agrotóxicos, pela agilidade na produção em detrimento da 

qualidade e garantia de alimentos saudáveis.  

Sua fala pode revelar a existência de um espaço social alimentar nos dizeres de 

Poulain (2004) e que também é apontado por Campos, Fonseca e Tubaldini (2012) ligado 

a questões sociais, psicológicas e fisiológicas que pode nos dizer algo a respeito de como 

os grupos sociais se relacionam com o meio ambiente. No caso desse casal pe possível 

observar que é através dos hábitos alimentares que se escolhem os tipos de plantas que 

serão cultivados e também a maneira como são plantados, já que sua produção é 

praticamente totalmente voltada para o autoconsumo e não para comercialização. 

Demonstra também que a alimentação é o elo que determina os tipos de cultivo que são 

passados de uma geração para outra, pois como disse Dona Graça, o que o pai plantava, 
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ela também planta. Representa dessa forma o vínculo afetivo, ao mesmo tempo que 

material e simbólico entre o trabalho agrícola e os atos de comer junto, a convivialidade, 

as memórias, as sensações, a época de infância, os familiares. 

Suas escolhas alimentares revelam também o nível de aderência ao estilo de vida 

urbano, às mobilidades entre o rural e o urbano que afetam os hábitos alimentares 

(MENASCHE; MARQUES & ZANETTI, 2008), que no seu caso é muito pouco. Os dois 

senhores nunca viveram na zona urbana, diferente de outras famílias do assentamento, 

que devido ao tempo passado na cidade se acostumaram ao consumo de alimentos 

industrializados e hoje em dia combinam os alimentos produzidos nos lotes e quintais 

com alimentos comprados nos mercados de Macaíba.  

Analisando essas questões apontadas que são ligadas às experiências dos 

interlocutores, pode-se fazer algumas inferências a respeito de como os saberes se 

mantém e se atualizam em novos territórios. No caso do assentamento vimos como os 

quintais ocupam um lugar de destaque. A proximidade com a casa, a maior intimidade e 

melhor infraestrutura (acesso a água e energia) em comparação aos lotes, possibilita ter as 

plantas que perfazem mais frequentemente o cotidiano das famílias e pode-se dizer que o 

quintal se coloca como um local de maior convivência entre as pessoas e as plantas, 

sendo mais fácil a manutenção de sua fertilidade e irrigação. Além do fato de os quintais 

permitirem a inserção das crianças mais novas no aprendizado com plantas e animais, 

garantindo assim a permanência desses saberes. 

Outra questão que apareceu a partir da experiência de Francisco, é o fato de a vida 

no assentamento, junto com as aberturas dadas pelo fato de ser assentado ter possibilitado 

novas criações a partir daquela memória das práticas e formas de fazer dos ancestrais. O 

trabalho dedicado, o esforço por participar de políticas públicas que tornam seus produtos 

mais valorizados, a força da coletividade construída ao longo dos anos de acampamento e 

assentamento permitem uma infraestrutura que lhes garante que hoje eles possam 

reinventar as suas tradições, não tendo que se submeter a qualquer atividade que lhes 

garanta a sobrevivência, ainda que para muitos filhos de assentados essa busca continue. 
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O caso de Francisquinha também revela resistência, ousadia e determinação para 

manter o tipo de plantio que ela aprendeu com o pai e que desenvolveu ao longo da vida, 

rompendo com alguns impedimentos criados pelas regras oficiais de uso do espaço e 

mantendo hoje com seus filhos o roçado que garante a vida da família. A forma de 

transmissão e compartilhamento desses saberes, a partir do acompanhamento, da 

observação das ações dos mais velhos, dessa convivência no trabalho que permitem não 

somente a vida dessa família, mas de uma agricultura cuidadosa e ecologicamente atenta. 

Por fim a dimensão da alimentação como uma prática que leva a manutenção de 

formas de plantio saudáveis. Criando elos entre a prática agrícola e a vida das famílias, 

seus posicionamentos políticos e éticos e também um elo entre passado e futuro, entre a 

geração atual e as gerações passadas, entre trabalho, conhecimento e vida. Sendo 

inclusive apontada como uma das vias pelas quais as famílias de agricultores optam por 

técnicas ecológicas e por realizar a transição agroecológica. 
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Capítulo 3 – Relações de gênero, ciclos produtivos e saberes diferenciados 

 

Neste capítulo apresento a discussão de gênero como forma de aprofundar as 

relações das famílias com o território. Acredita-se que a interface entre gênero, meio 

ambiente e território pode fazer pensar sobre questões importantes que trazem à tona 

tanto as relações entre homens e mulheres no assentamento, dentro dos quintais, nos 

processos de plantio e cuidado com plantas, como as condições de sustentabilidade dos 

projetos de vida no assentamento e a forma como os padrões de família se articulam com 

práticas na agricultura e com a manutenção de hierarquias que perpassam as relações de 

gênero nesse meio. 

Primeiramente são apresentadas trajetórias de algumas mulheres assentadas de 

forma a mostrar os desafios e estratégias utilizados por elas para manter suas famílias e 

fazer do assentamento um lugar de vida. O vínculo das mulheres com o território e o 

papel dos quintais nesse processo de construção da territorialidade acaba, por nos mostrar 

diferentes maneiras de estabelecer relações com o meio ambiente e que causam conflitos 

que se evidenciam no cotidiano das famílias, que quando somados a outras situações de 

problemas de alcoolismo entre os homens, podem criar problemas maiores. Percebemos 

esses saberes diferenciados em relação à natureza como que ligados tanto às 

responsabilidades diferenciadas entre homens e mulheres, quanto às representações do 

que é ser agricultor, com os papéis atribuídos a homens e mulheres no mundo rural e o 

papel marcadamente masculino do sujeito agricultor. 

A maioria das famílias que conhecemos, seguem o modelo tradicional de mãe, pai 

e filhos, mas também há os casos de famílias constituídas por homens solteiros ou 

separados, avô e avó com seus netos, casais que moram sozinhos, casais que criam outras 

crianças além dos filhos biológicos. 

Importante dizer que as relações de gênero não se esgotam nas relações homem-

mulher, mas que tocam também na forma como são encaradas as pessoas que assumem 

papéis de gênero que não condizem com seu sexo biológico. Mesmo que não possa 

aprofundar essas questões nesse trabalho, foram aspectos que se mostraram mesmo que 



141 
 

timidamente. Assim apareceu a referência a sexualidade de um agricultor, de que o fato 

de ele cuidar da casa e deixar tudo limpo e arrumado seria uma marca de sua 

homossexualidade e da forma disso ser falado como algo extremamente vergonhoso e 

pejorativo reflete um pouco a forma como alguns assentados (pois parece haver uma 

diferença geracional na forma de encarar esses fatos) enxergam e classificam uns aos 

outros.  

Essas e outras situações abrem para a dimensão da situação de pesquisa, em que o 

debate e a investigação sobre gênero parecem especialmente abrir. Muitos dos aspectos 

observados se deram em função de uma afetação gerada por uma situação desconfortável. 

A percepção sobre grande parte das questões tem, portanto, um ponto de partida 

subjetivo, o que por vezes favoreceu a reflexão e em outras vezes trouxe desafios. Estes 

estão relacionados principalmente a forma de se posicionar em campo, como reagir a 

certas situações e não simplesmente deixá-las passar. Isso foi se desenvolvendo à medida 

que eu conhecia melhor as famílias e que nossas relações iam ganhando afeto e 

cumplicidade.  

Provavelmente muitas das reflexões feitas tiveram alguma relação com questões 

que eu estava vivendo na minha própria vida, nos meus enfrentamentos com o machismo, 

nas maneiras de lidar com as responsabilidades e com as relações interpessoais, é como 

se tivesse se formado um processo intersubjetivo que gerou diversos aprendizados entre 

eu e os interlocutores no momento da pesquisa. Tanto para mim que podia observar 

situações num contexto diferente ao que estou acostumada, quanto para eles que puderam 

refletir de formas diferentes sobre o que viviam a partir da minha presença. 

3.1. Experiências de mulheres no assentamento: participação no MST, 

multifuncionalidade e trabalho na terra. 

Assim como há múltiplas experiências familiares, há uma grande variedade de 

experiências de ser mulher no assentamento. Tendo vindo de diversos lugares, com 

experiências de trabalho diferentes e idades diferentes, é difícil traçar um padrão da 

experiência feminina e das relações de gênero. Também não é possível traçar um padrão 

familiar, pois apesar de a maioria das famílias serem constituídas pela mãe, pai e filhos, 



142 
 

há diversos casos de homens não casados, de mulheres que criam crianças que não são 

seus filhos, de avós criando netos, de famílias extensas, etc. 

Apesar de conhecermos o padrão da divisão sexual do trabalho no meio rural, em 

cada casa é diferente como essas relações se desenham, os papéis atribuídos a um e outro, 

a forma como cada um assume esses papéis e também as “transgressões”, adaptações e 

modificações feitas no modelo tradicional de família rural.  

Esse modelo relatado por diversos autores (HEREDIA, 1979; WOORTMANN e 

WOORTMANN, 1997, SCOTT, 2010) em que há uma divisão clara de espaços e 

atividades destinados a homens (a plantação, o roçado, o comércio) e mulheres (a casa, o 

cuidado com a família e com a alimentação) vem passando por modificações, 

principalmente em contextos rurais como de um assentamento de reforma agrária, em que 

o vínculo de homens e mulheres com os espaços passou por modificações decorrentes 

dos deslocamentos, da vida na cidade, dos conhecimentos construídos e das mudanças 

ocorridas na subjetividade das pessoas. 

Também é possível perceber que como se trata de uma construção cultural sobre o 

que é ser homem e o que é ser mulher, há um contínuo processo de diferenciação em que 

não são fixos os vínculos de um e outro com atividades, representações e lugares, mas 

que estão sempre se atualizando de acordo com os contextos sociais, políticos e 

econômicos de cada época histórica. Nesse processo, as hierarquias de gênero são tanto 

desconstruídas como mantidas com novas roupagens, se adaptando e aderindo valores 

diferenciados ao que homens e mulheres realizam. 

Assim no assentamento percebemos que ao longo dos doze anos de sua existência, 

os vínculos de homens e mulheres com os lugares e atividades passaram por mudanças, 

em função das necessidades colocadas pela sobrevivência das famílias e das estratégias 

produtivas e comerciais a que elas se dedicaram. 

De acordo com o depoimento de algumas assentadas, a vida no acampamento, já 

trouxe algumas mudanças para as relações de gênero e para a vida das mulheres. O 

movimento Sem Terra, segundo elas, já trabalhava em seus cursos de formação, nas 

marchas nacionais e em algumas reuniões a necessidade das mulheres se empoderarem 
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politicamente, não ficarem dependente do marido, tanto emocional como financeiramente 

e buscarem suas próprias formas de geração de renda, etc. No período posterior, as 

mulheres já começaram a assumir certo protagonismo, principalmente a partir do projeto 

de hortas agro ecológicas do SEBRAE, em que muitas mulheres se envolveram e 

passaram a ter suas primeiras experiências de comercialização. Quem nos relatou isso de 

forma mais detalhada foi dona Maria das Graças que acredita que hoje em dia as 

mulheres já não se submetem tanto aos maridos e tem protagonismo na vida do 

assentamento.  

Luna: E a senhora já tinha, já conhecia essa coisa de agroecologia, de 

agricultura orgânica... 
Maria das Graças: Não, a gente ouvia falar. A gente ouvia falar. Porque 

no movimento Sem Terra eles já falavam, nas reuniões eles já 

repassavam isso pra nós. De trabalhar sem veneno, são os produtos 

agroecológicos, saudáveis, eles já passavam isso pra gente. 
Luna: E já falavam da agroecologia meio que mudar a própria dinâmica, 

da mulher começar a trabalhar.. 
Maria das Graças: É um dos pontos que eles mais debatem. É o valor da 

mulher em si 
Luna: Na produção né 
Maria das Graças: Tanto no trabalho, como na autoestima, como em 

tudo, no geral. O movimento Sem Terra ensina muito a nós mulheres a 

ver a nossa vida de forma diferente, conhecer o nosso valor, a nos dar 

respeito, a gente vê muito isso, é tanto que eles ensinavam a gente que 

essas músicas que às vezes... hoje a gente já observa mais, que na minha 

época que eu era jovem eu não observava isso, assim essas música de 

funk hoje (...) é só esculhambando as mulheres, não tem nenhum valor 

pra nós(...) (Entrevista realizada em outubro de 2015, grifos meus) 
 

Como coloca Schwade (2014), o processo da militância provoca modificações nos 

papéis de gênero, na maneira como são tradicionalmente pensados no meio rural, 

desafiando padrões estabelecidos e construindo novas maneiras de ser mulher rural. As 

trajetórias de militância, ao envolver viagens, contato com outras realidades 

socioculturais, às vezes contato com educação formal provocam na visão da autora 

deslocamentos, tanto no sentido de distâncias geográficas como culturais e identitárias. 

Proporcionando aprendizados e um maior acúmulo de capital cultural que transformam e 

diversificam os papéis de gênero tanto nos assentamentos como no MST. 

Maria das Graças: Aí elas sempre mostravam isso pra nós, o valor de 

nós trabalhar, de nós termos nossa independência, tanto nossa 

independência física assim, como financeira, nós ter o nosso, nós não 

depender só do homem porque a gente via muito homem que a mulher 

as vezes dizia: Fulano, me dá um dinheiro pra eu comprar isso, assim, 
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assim, assim pra mim – “Ah eu não tenho, não posso, eu já trabalho pra 

lhe dar de comer”, como se a mulher vivesse só dum prato de comida e 

que não é né, a gente sabe que a gente vai além disso. 
Luna: É, mas às vezes não se dá conta e vai né 
Maria das Graças: Vai, se acostuma com aquilo, vai sofrendo, vai 

apanhando. Apanhando de todas as formas, apanhando do homem, 

apanhando da vida e não se valoriza e assim a gente. A gente 

trabalhando, tendo a nossa condição financeira, sendo independente é 

bem melhor. (Entrevista realizada em outubro de 2015) 

A ênfase na necessidade de desenvolver a autoestima como um empoderamento 

traz a questão financeira como elemento fundamental, mas não se reduz a ela, traz a 

necessidade de se valorizar por inteiro. Isso mostra que não se trata apenas de uma 

subordinação econômica e no nível da divisão das tarefas, mas um processo de 

desvalorização no íntimo da mulher, que muitas vezes se soma no caso de mulheres que 

habitam áreas rurais a uma dificuldade de locomoção, de sair de suas comunidades para 

visitar parentes e amigos, enquanto os homens têm mais facilidade de acesso a carros e 

motos. 

Assim, o início do trabalho com as hortas e depois sua comercialização foram se 

colocando como vias de maior liberdade para algumas mulheres, gerando tanto mais 

mobilidade (idas mais frequentes a cidade sem necessitar do marido) quanto 

independência financeira. Dona Maria das Graças conta que os efeitos do trabalho com as 

hortas em sua vida, tiveram mais um significado de incentivo e empoderamento do que 

propriamente de ganhos financeiros: 

 

Luna: E a senhora acha que conseguiu isso com as hortas aqui? 
D. Maria das Graças: Olha eu não vou dizer a tu que as hortas me 

deram, me deram assim...lucros. Porque são..é pequeno, são poucas. Ela 

se torna melhor pra gente na época que a gente tá entregando merenda 

escolar. Porque a gente já sabe direto onde a gente vai deixar né, que é 

nas escolas. Mas ela me mostrou...me mostrou o meio de eu sair e 

vender lá fora. Porque até aí eu negociava na feira, vendendo ovos de 

granja, a gente comprava aquelas caixas de ovos e ia revender. Depois 

que eu vim pra cá e que eu conheci as hortas ai que eu comecei a levar 

as verduras e feijão, batata, macaxeira, milho na época. O que a gente 

tem...” 
Luna: E a senhora ia sozinha ou tinha um pessoal? 
Maria das Graças: Eu comecei indo só. Quando eu comecei. Quando a 

gente começou com as hortas, aí era o grupo. 
Luna: De todo mundo que tinha horta? 
Maria das Graças: É, quem fazia parte do PAIS ia.. 
Luna: Que era a Márcia né.. 
Maria das Graças: Era eu e Márcia 
Luna: Junto na mesma horta 
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Maria das Graças: É, eu e Márcia na mesma horta. Eu e Márcia, Wilson 

aqui, Eliane, Ana Paula, Chiquinho, Seu Cosme, o finado Paulo, 

Batista.. 
(Entrevista realizada em outubro de 2015) 

 

A experiência de comercialização trouxe a possibilidade de ter sua própria renda e 

ter outras vivências, pois como é apontado no material da Organização Sempre Viva 

(2016) sobre processos de construção de autonomia entre mulheres do campo, as feiras 

não são apenas espaços de comercialização, mas também espaços de inclusão, 

participação, de lazer, expressão cultural, de troca de saberes e experiências. 

A partir do desenvolvimento das hortas e a venda nessa feirinha, se formou um 

grupo que ia junto pra feira e logo depois eles começaram junto com outros assentados a 

se organizar para vender alimentos para as escolas através do PNAE. Nesse processo as 

mulheres tiveram uma importante participação. 

Maria das Graças: Aí quem começou a primeiro a botar merenda aqui 

foi eu, Márcia, o esposo de Jandicleide, Eliane, eu não lembro bem se 

Ana Paula, Josenildo, não lembro bem se Ana Paula botava também e 

Margarete. Nós começamos a botar merenda pra São José. Nós 

conseguimos um contrato pra São José, através do esposo de 

Jandicleide. 
Luna: Foi um ano né, eu me lembro dele contando. 
Maria das Graças: Foi. Nós botamos um ano pra lá. 
Luna: Foi no final do ano, uma coisa assim né. A gente começou já no 

final de outubro ou início de dezembro pra em dezembro ter encerrado. 

Mas foi muito bom, daí foi que abriu o horizonte. 
Luna: Viram que tinham essa chance de.. 
Maria das Graças: Tinha essa chance e começamos, aí entramos. É tanto 

que hoje aqui, quase todo mundo aqui faz parte do PNAE. 
(Entrevista realizada em outubro de 2015) 
 

 

Esses processos da constituição das hortas e de sua consolidação através de duas 

vias de comercialização fizeram com que mesmo famílias que não entraram no projeto 

PAIS, também começassem a fazer suas hortas. Vejo esse momento como um ciclo 

produtivo do assentamento que valorizou o espaço dos quintais, pois tudo podia ser feito 

ali, com a presença de mulheres e homens. Isso teve o efeito de valorizar o trabalho das 

mulheres e de fazer os homens também se dedicarem a produção nesses locais. Como na 

época não havia irrigação nos lotes e os plantios feitos nessas áreas dependiam das 

chuvas, era possível conciliar as duas atividades. Jandicleide que hoje tem irrigação no 



146 
 

lote, afirma que quando eles trabalhavam mais no quintal, parecia que produziam mais do 

que hoje em dia trabalhando basicamente no lote. 

No momento atual muitas dessas famílias que iniciaram com as hortas possuem 

irrigação em seus lotes e a produção de hortaliças passou a ser secundária em alguns 

casos, em que outros plantios como banana, batata doce, milho, feijão e jerimum 

assumiram um lugar mais importante. Nesse processo, as mulheres deixaram de 

participar tanto da produção agrícola, que passou a ser mais responsabilidade dos 

homens. Configurando aquele sistema mais tradicional descrito por Beatriz Heredia 

(1979) em que as mulheres ficam mais responsáveis pela casa e o quintal e os homens 

pelo roçado, onde o trabalho das mulheres na plantação passa a ser considerado “ajuda” 

como aponta dona Maria das Graças: 

Luna: Mas em relação a isso que eu queria ver com a senhora, se é coisa 

da minha cabeça ou se faz sentido..Que quando sai daqui, quando sai 

dos quintais e vai mais pro lote é...fica mais a cargo dos homens essa 

produção, mais responsabilidade.. 
Maria das Graças: É, aí a responsabilidade passa mais pro homem e a 

mulher fica mais com aquela de vender, de ajudar, mas ela não deixa de 

tá lado a lado, ela tá sempre lado a lado. Aqui em casa, Wellington vai 

no lote só, mas pra plantar é eu, ele ajuda numa coisa ou outra, mas eu 

também faço minha parte e assim a gente vai. A maioria aqui das 

mulheres é assim. Você não vê Tetê 

 com seu Cosme. Tetê tem dias que você chega ai que ela tá com a 

enxada, tá, tá, tá...Dona Francisquinha. Dona Francisquinha tem o 

roçado dela, ela faz sozinha, ela tem o dela, o marido tem outro. 
Luna: Então não é a exclusão da mulher né, é o trabalho conjunto 
Maria das Graças: Conjunto, não existe exclusão. Aqui são poucos os 

casais, de mulheres que não trabalham.. 
Luna: Na agricultura a senhora diz.. 
Maria das Graças: Sim, que se limita. Geralmente é aquelas mulheres 

mais velhas que se limitam mais só ao afazer de casa. Porque as outras 

não. 
(Entrevista realizada em 25 de junho de 2017) 

 

A ideia de estar lado a lado traz a dimensão do equilíbrio necessário entre 

mulheres e homens para a vida em família acontecer de forma harmoniosa. Para Dona 

Maria das Graças isso se coloca como um valor e ela afirma não gostar de não ter 

conhecimento sobre as coisas que acontecem no lote, do plantio ou de venda de algum 

item e também acredita que para um casamento dar certo é necessário os dois membros 

do casal estarem envolvidos com o que acontece na casa e no lote. 
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Maria das Graças: Pois é Luna, tudo a gente tem que.. 
Luna: Tem que equilibrar sempre né.. 
Maria das Graças: Tem que equilibrar...Eu mesma não concordo com 

esse tal de machismo, ‘eu faço, eu mando, eu...’não...se você pode, eu 

posso. Se você tem condições de fazer, eu também tenho. 
Luna: Agora também assim, isso às vezes no cotidiano, tem momentos 

de...né aquela coisa, é um equilíbrio sempre... 
Maria das Graças: É, o equilíbrio. Tem coisas que eu não faço, pra mim 

pegar uma enxada pra limpar mato eu sou uma porcaria, mas se dizer 

assim: “Vamos pro roçado, enquanto tu limpa, eu adubo, eu planto...” 
Luna: Tem coisas que a gente não pode fazer e tem que respeitar o 

nosso corpo né pra não... 
Maria das Graças: Eu não tenho condições de fazer, se eu disser pra 

você: “Não Luna eu pego uma enxada e eu...” eu to mentindo, que eu 

não tenho, se eu der duas enxadadas quando levantar eu travo, já não 

levanto mais”. 
Luna: É, isso aí realmente tem que prestar atenção. 
Maria das Graças: Às vezes eu passo ali e digo: gente eu admiro muito 

Tetê, ela bota a enxada na mão e limpa aquilo ali tudo. Eu acho bonito, 

mas eu não tenho condições. Dona Francisquinha passa aqui de manhã, 

com uma garrafinha d’água no bagageiro da bicicleta e vai pro roçado. 

Volta de tardezinha. Eu acho bonito. O meu tá com os feijãozinho tudo 

assim, mas foi tudo eu que plantei. Eles estavam tirando coco, aí eu 

disse “pois eu vou plantar” Não é porque é longe e é no aceiro da 

estrada, aí é um canto meio perigoso, aí eu não gosto de ficar lá sozinha. 

Aí eles foram tirar coco, aí e aproveito e vou pro roçado. 
(Entrevista realizada em 25 de junho de 2017) 
 

A referência a Tetê (Dona Terezinha) e Francisquinha que tem ambas mais ou 

menos a sua idade (cerca de cinquenta e poucos anos) refletem as diferenças geracionais 

e também as experiências de trabalho. Como já foi mostrado no capítulo um, tanto 

Terezinha como Francisquinha trabalharam desde cedo com agricultura e fizeram suas 

vidas a partir desse trabalho. É diferente da experiência de outras mulheres do 

assentamento que não possuíam uma intimidade tão grande com o trabalho agrícola e 

nem tem uma subjetividade de agricultora tão marcada, mas conciliam as atividades na 

terra com outras atividades direta ou indiretamente ligadas aos plantios. É o caso de Ana 

Paula e Cleide, por exemplo, que além de serem mais jovens, tem outras experiências 

laborais. 

Ana Paula, por exemplo, concilia tipos diferentes de trabalho. Produz e vende 

trufas com frutas que ela retira do quintal, também produz lembrancinhas de gesso para 

venda; planta macaxeira num terreno coletivo ao fundo de seu quintal; cria galinhas; de 

vez em quando planta uma hortinha e também trabalha alugada tanto na fazenda Sete 

Irmãos, que fica ao lado do assentamento, como para Batista, um morador que contrata 
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outros assentados como diaristas. Seu lote fica numa área de mata nativa e por isso ela só 

pode plantar nesse espaço se tiver uma licença ambiental, nesse terreno há muitas 

mangabeiras e quando está na época das frutas, ela faz a coleta, destinando uma parte 

para venda tanto dentro do assentamento como para fora. É dessa forma que ela afirma 

conseguir pagar as contas e manter os filhos. Seu marido trabalha fazendo o transporte 

para Macaíba, o que também ajuda na renda da casa. Seu Aurélio também realiza outras 

atividades relacionadas à agricultura, mas como não é natural da zona rural, não se dedica 

inteiramente a isso, segundo Ana Paula, não tem “foco de agricultor”. 

Filha de Dona Nena e enteada de seu Manoel, cuja história relatei no primeiro 

capítulo, Ana Paula cresceram em Monte Alegre na casa da avó e chegou em Parnamirim 

quando era adolescente. Lá ela conheceu seu Aurélio e eles se casaram, tiveram os três 

primeiros filhos e nesse tempo Ana Paula se envolveu com o movimento Sem Terra. 

Conta que de início não tinha intenção de ter sua própria terra, mas depois de cinco anos 

militando e também por influência de seu padrasto que era agricultor, resolveu acampar 

pra ter a sua terra, primeiro no distrito de Japecanga e depois no acampamento que deu 

origem ao Assentamento Quilombo dos Palmares II. Nessa época trabalhava fazendo 

faxina em Parnamirim e não deixou de trabalhar por lá, mesmo depois, na época do 

acampamento e no início do assentamento. Contou que ficou por dois anos, indo e vindo 

de bicicleta, quase todos os dias, por uma estrada de chão que vai por dentro do povoado 

Riacho do Sangue, até chegar a Parnamirim e só parou quando engravidou da filha mais 

nova. A partir daí começou a se estabelecer mais no assentamento, passou a trabalhar 

alugada na fazenda Sete Irmãos, na época de colheita e em 2008 se envolveu com o 

projeto das hortas agroecológicas e começou a se dedicar a plantar para si mesma, 

primeiro em seu quintal e depois num terreno coletivo que concederam a ela, já que seu 

lote ficou numa área de reserva ambiental. Com a produção das hortas, ela começou a 

vender na feirinha agroecológica e depois passou a fazer entregas nas escolas junto com 

seu Manoel. 

 

Outro exemplo de conciliação das atividades agrícolas com outras formas de 

atuação no assentamento é o caso de Jandicleide. Como já foi apresentado no primeiro 

capítulo, ela é nascida e criada num assentamento rural localizado em Bento Fernandes, 



149 
 

no interior do estado e desde criança acompanhou a mãe que era dirigente do MST e 

aprendeu a participar de espaços políticos. Isso lhe deu desde o início do assentamento 

Quilombo, uma fama de “faladora”, pois sempre quis emitir sua opinião nas reuniões, 

mas quando chegou era jovem e algumas pessoas não gostavam que ela ficasse falando 

muito. Conheceu o marido Júnior no MST e se “juntou” com ele quando tinha quinze 

anos. Ambos eram militantes do movimento na época. Quando saiu o título de posse do 

assentamento Júnior se organizou e veio junto com Jandicleide para acampar e esperar 

sair o financiamento das casas. Logo depois disso, ela engravidou do primeiro filho. 

Com o tempo Cleide continuou participando ativamente dos processos políticos 

que aconteceram no assentamento, a criação das associações, a entrada dos agricultores 

no PNAE de São José de Mipibu e de Macaíba, etc. Hoje em dia ela é a coordenadora de 

uma das associações, chamada Vida Nova e do grupo informal de agricultores que 

participa do PNAE, ela quem escreve os projetos e faz toda a parte burocrática que é 

necessária para a entrega nas escolas. Relaciona essas capacidades à sua origem em um 

assentamento, pois desde criança viu o pais conseguindo realizar projetos coletivos no 

assentamento onde moram. 

Quando a conheci em 2012 ela estava realizando um curso de agropecuária na 

Escola Agrícola de Jundiaí junto com Márcia, outra assentada que participou ativamente 

das hortas e do PNAE. Nessa época estava em alta o projeto com as hortas 

agroecológicas. Conta que foi bem no curso, tirando boas notas, mas não finalizou devido 

a uma mudança temporária para o município de Arês, quando Júnior foi convidado para 

trabalhar como gerente em uma fazenda. Depois disso, ela realizou diversos outros 

cursos, entre eles de operador de caixa, vendas e gestão de empresas, auxiliar 

administrativo e planejamento financeiro, todos pela internet, para se capacitar na 

confecção dos projetos pra concorrer nos editais e chamadas públicas do PNAE. Desde a 

época em que comecei a visitar o assentamento, eles já participaram de diversas 

chamadas públicas, não só em Macaíba, como Parnamirim e em Natal. 

Jandicleide também fez outros cursos não diretamente relacionados com as 

atividades agrícolas, como de cabeleireira, manicure, auxiliar de cozinha e de boleira. 

Conta que o marido constantemente fala: “Não sei pra que tanto curso” e ela afirma que 
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todos tiveram algum significado pra ela. Atualmente além dos trabalhos com projetos, ela 

também vende produtos da Natura e já tem uma lojinha em sua casa, possuindo uma 

clientela significativa. Também concilia essas atividades que faz em casa com os 

trabalhos domésticos e o cuidado com os dois filhos. Segundo ela contou, Júnior também 

realiza algumas tarefas domésticas como lavar roupa. 

Outra experiência onde se conciliam múltiplas atividades é a de Margarete que já 

foi presidente de uma das associações e também está sempre por dentro das questões 

políticas que perpassam o assentamento. Ela também faz entregas nas escolas pelo 

PNAE, e além dos produtos in natura também vende bolos que ela mesma faz. No dia em 

que fui a sua casa, ela estava preparando alguns bolos pra levar pra Macaíba junto com 

Rosa, outra moradora do assentamento. Estavam fazendo bolos com macaxeiras, que 

Rosa tinha colhido de seu quintal. Margarete contou que aprendeu a fazer bolos com a 

mãe, que por algum tempo teve um ponto de venda de comida e cozinhava para os 

funcionários de um matadouro que havia em Macaíba.  

Foi ajudando a mãe a fazer tapioca, bolos, cocadas e os almoços que Margarete 

aprendeu e hoje tem nas vendas de bolo uma de suas fontes de renda. Ela entrega tanto 

nas escolas como vende a alguns clientes que lhe encomendam na cidade de Macaíba. A 

maioria dos ingredientes para feitura dos bolos, ela consegue no assentamento seja 

comprando de outros assentados, seja a partir de sua própria produção. A macaxeira, a 

batata e os ovos, ela compra de outros assentados e o leite ela tira da vaca que seu 

marido, Luís, cria. Eles tiram cerca de oito a dez litros de leite por dia, dependendo da 

alimentação e do cuidado com as vacas. 

Essas experiências se configuram como aspectos da multifuncionalidade 

(HERRERA, 2016) do trabalho rural. Essa perspectiva pretende tornar visível tanto o 

trabalho produtivo das mulheres quanto com os considerados não produtivos, como os 

trabalhos de cuidado com as pessoas da casa e as tarefas domésticas, além de tentar 

compreender as dinâmicas de vida e trabalho de agricultores familiares para além do viés 

produtivista da agricultura, dando importância para outros tipos de atividades que 

compõe suas vidas e cotidianos. 
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As mulheres mais novas do assentamento, as filhas de pessoas como 

Francisquinha, Terezinha e Maria das Graças, em sua maioria não trabalham com 

agricultura. Algumas ficam responsáveis pela casa e criação dos filhos e outras como 

Kaline, filha de seu Cosme e Tetê ajuda nas entregas, mas não gosta de plantar. Seu 

marido concilia um trabalho assalariado com o trabalho agrícola em seu lote e no quintal. 

Por ora foi possível notar, ao frequentar as casas dessas diversas mulheres que 

aquelas que se dedicam mais para o trabalho agrícola como Francisquinha e Terezinha 

(quem pude conhecer melhor, pois existem outras mulheres que se dedicam ao trabalho 

agrícola no assentamento), têm uma rotina um pouco mais pesada. Essa dupla jornada, 

em casa e no roçado às vezes se soma, com as tarefas de cuidar das pessoas doentes, os 

idosos e as crianças, cuidar das atividades da igreja ou de alguma atividade política. 

Também são muitas as mulheres que criam ou cuidam esporadicamente dos netos. É o 

caso de Francisquinha, na época que sua sogra ainda era viva e estava muito doente, era 

quem a cuidava, ao mesmo tempo em que dava conta das demais atividades da casa, 

cuidava do seu roçado e da neta que ela cria: 

Depois desse tempo passado por ali com Dona Terezinha, sua filha 

Kaline e as netas que de vez em quando apareciam, fui para casa de 

Francisquinha. Olhei do portão e vi d. Maria, sua sogra que está com a 

saúde muito debilitada. Chamei por Francisquinha, ela estava no jardim, 

aguando suas amadas flores e plantas e disse que d. Maria estava 

pegando sol. Francisquinha estava toda atarefada, mas consentiu que eu 

ficasse por ali. Acompanhei ela na aguação das plantas, depois fiquei 

próximo de dona Maria, enquanto ela varria a cozinha e só me afastei 

quando ela foi dar banho na sogra. A senhora já está com seus oitenta e 

tantos anos, não se locomove direito, tem feridas nas pernas que não 

saram e sofre de Alzheimer. Dona Francisquinha é quem mais lhe cuida, 

faz os curativos, lhe dá banho, alimenta, veste, a coloca no sol. O 

marido, Domingos, às vezes ajuda, mas não tem a prática e o tato que 

Francsiquinha tem. Às vezes isso é motivo de brigas entre os dois. 
Enquanto ela fica em casa se revezando entre os cuidados com a sogra e 

os cuidados da casa, Domingos trabalha no roçado. Eles têm dois filhos 

e uma neta que moram com eles e os auxiliam nas tarefas, mas nessa 

manhã, em especial, nenhum deles estava em casa. Enquanto observava, 

ficava me controlando para não começar a ajudar dona Francisquinha. 

Às vezes me sinto tão desconfortável nesse papel de pesquisadora. 

Mesmo assim oferecia ajuda, mas Francisquinha não dava o braço a 

torcer. A hora que eu cheguei foi por umas dez da manhã. Então não 

tardou para que logo os homens começassem a chegar, assim como a 

netinha que vinha da escola. 
Um dos filhos estava se preparando para ir para a aula, então 

rapidamente chegou, tomou banho e comeu qualquer coisa para ir para a 

escola. Pediu para o irmão o levar de moto. Enquanto isso seu 
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Domingos colhia uns pezinhos de coentro e mexia na horta e a neta 

juntava um monte de areia com a enxada no quintal. Dona 

Francisquinha não havia conseguido fazer o arroz, por isso, disse que só 

teria feijão verde pro almoço. Os meninos não reclamaram. Seu 

Domingos ficou um pouco desconfortável e reclamou alguma coisa, 

dona Francisquinha se queixou de ter de fazer tudo só. Nesse meio eu 

disse que estava indo embora, que iria para a escola agrícola. Mas 

perguntaram se eu não iria almoçar com eles, não tive como recusar. 

Dona Francisca ainda ficou um bom tempo fazendo os curativos na 

sogra, ela e seu Domingos ficaram em volta da senhora na cama, 

enquanto o feijão cozinhava e Larissa brincava ao redor da casa com a 

bicicleta do avô. Ela é uma menina bem esperta e descontraída como a 

avó, a quem chama de mãe. (Trecho de diário de campo de 15/07/2016) 

De acordo com Sorj (2010 apud HERRERA, 2016), as desigualdades e diferenças 

de gênero se assentam sobre uma norma social que vincula o feminino com 

domesticidade, delegando para as mulheres, na divisão sexual dos trabalhos, a 

responsabilidade com as tarefas de casa e com os cuidados com as pessoas da família. 

Assim no caso de mulheres agricultoras que se dedicam às atividades produtivas há muito 

trabalho e pouco reconhecimento, tanto como trabalhadoras como enquanto cidadãs. 

Como me contou dona Francisquinha das suas dificuldades de conseguir se cadastrar no 

Sindicato de Trabalhadores Rurais de Macaíba, pois precisava comprovar que era 

agricultora para os funcionários do sindicato. 

Como aponta Sônia Schwendler (2009), até os anos 80, a mulher trabalhadora do 

campo era vista como “do lar". Foi somente após a Constituição Federal de 1988, com as 

pressões e mobilizações organizadas pelos movimentos de mulheres rurais e por 

lideranças sindicais femininas que as mulheres trabalhadoras rurais foram inseridas na 

legislação trabalhista, nos benefícios da previdência social e como titulares de reforma 

agrária. 

Pode-se pensar que elas não precisariam trabalhar no roçado, deixando essa tarefa 

para os maridos e filhos, no entanto as duas afirmam que o que elas realmente gostam de 

fazer é trabalhar na agricultura e para Terezinha o trabalho de casa às vezes parece mais 

cansativo do que trabalhar na roça, capinando e plantando, pois em casa sempre tem algo 

por fazer, já no roçado as tarefas são mais fáceis de completar e se vê o resultado. Já dona 

Francisquinha afirma o seguinte: 

Francisquinha: Pois é assim, a gente sofreu muito pra chegar o tempo 

que estamos hoje, viu. Sofremos muito, pra chegar ao tempo que 
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estamos hoje. É por isso que eu toda vida tenho o meu roçado, toda a 

vida. Tenho o meu roçado porque gosto de plantar. Porque a gente, meu 

pai acostumou a gente trabalhando assim no pesado. Tudo que eu for 

fazer, eu faço. 
Luna: Mas se fosse pra senhora escolher entre ter um emprego, que 

pudesse ter tá um salário e plantar, a senhora continuaria plantando? 
Francisquinha: Eu gosto demais do roçado, sou mais roçado. Uma que 

eu não tenho leitura suficiente pra mode pegar emprego, né? Não tenho. 

Eu tenho minha carteira aí, mas nunca foi assinada não. Ai teve um 

tempo que eu trabalhei lá na minha comunidade na prefeitura. Eu ainda 

trabalhei dois anos na ambulância carregando gente doente pra fazer 

internação em Natal, pra mulher pra parir, mas tirando isso, tudo é só 

agricultura, só agricultura, eu só me sinto bem quando eu to no meu 

roçado. Eu acho bom demais o meu roçado.. 
Luna: Mas como a senhora se sente, mais livre? 
Francisquinha: Mais livre, que quando eu to ali naquele roçado 

limpando um pézinho de mato, ali, vixe, você tá com o sentido ali 

naquele roçado, naquele mato, você não tá com o sentido lá fora, pra 

fazer uma coisa, pra fazer isso, pra fazer aquilo não. A gente se sente à 

vontade no roçado, é a gente se sente livre. 
Luna: E o mato não tem como fazer, não faz mal pra gente né 

Francisquinha... 
Francisquinha: Não faz mal pra gente, é. Eu sei que faz muitos anos que 

eu trabalho de roçado. Hoje tovéia, to com essa idade, meus filho 

dizem: ‘mamãe pare de trabalhar no roçado’– ‘Mas meu filho se eu 

deixar de trabalhar no meu roçado eu adoeço’. Eu adoeço, eu acho que 

eu só tenho ainda mais saúde por que eu vivo no roçado. 
(Entrevista concedida em 02 de maio de 2017) 

 

Assim, para ela enquanto o roçado se coloca como um lugar de maior 

tranquilidade, do trabalho concentrado, a casa se mostra como um lugar de conflitos, das 

preocupações e do trabalho que nunca cessa. No entanto, a responsabilização exclusiva 

das mulheres nas tarefas domésticas inviabiliza que elas possam se dedicar mais ao 

trabalho no roçado e serem mais reconhecidas como agricultoras e detentoras de 

conhecimentos importantes sobre a terra e seus processos. Como aponta Sônia 

Schwendler (2009), citando Nobre e Silva (1998), é como se o trabalho na casa 

escondesse o trabalho no roçado, a produção de artesanato, o cultivo da horta e criação de 

animais, trabalhos que contribuem para o sustento da família. Há um idealização de que o 

homem é o provedor, único responsável pela subsistência econômica da família, único 

que realiza tarefas produtivas. 

Outro fator ressaltado por Sônia Schwendler (2009) que também pesquisou a 

participação das mulheres na luta pela terra, é que apesar de contribuir no trabalho 

agrícola, nem sempre as mulheres, participam das decisões sobre o que plantar, como 
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plantar, como comercializar, etc. O planejamento acaba sendo uma atividade dos homens, 

apesar de muitas vezes as atividades das mulheres (artesanato, criação de galinhas e 

horta), gerarem uma contribuição importante para a renda familiar. 

Diante desse contexto pode-se perceber que apesar das mudanças e aprendizados 

ocorridos no período mais intenso da luta pela terra, no acampamento e durante os 

processos de formação do MST, no processo de construção do assentamento e à medida 

que vão se estabelecendo, as famílias permanecem marcadas por uma forte divisão sexual 

do trabalho (SCHWENDLER, 2009). Isso se manifesta tanto no âmbito doméstico, da 

organização dos espaços definidos para cada gênero e as tarefas a que cada um se dedica, 

como também nos espaços políticos, das reuniões das associações, de assistência técnica, 

de cadastramento para acesso a linhas de crédito. Nesses espaços a participação feminina 

é ainda minoritária, apesar de no assentamento existirem muitas mulheres que são 

lideranças e frequentemente ocupam cargos nas associações. 

Há o fato também narrado por Schwendler (2009), tanto da exclusão das mulheres 

desses espaços, quando os homens afirmam ser esse um espaço masculino e não deixam 

elas participarem, como também há uma auto-exclusão decorrente muitas vezes de 

dificuldades enfrentadas pelas mulheres para falarem e emitirem suas opiniões sobre os 

fatos. Essas dificuldades que por vezes não são reconhecidas como limitações de gênero, 

são encaradas como escolhas pessoais, por não gostarem de ir a reuniões e participarem 

das discussões. Assim, as responsabilidades com a casa e cuidado com os filhos, que são 

cobradas socialmente, são acatadas, mantendo as mulheres mais restritas ao âmbito 

doméstico, que por sua vez constitui um espaço conquistado por elas no processo da 

conquista pela terra, onde podem se expressar e exercer seus pequenos poderes. 

Assim, o que a autora chama a atenção é que esses dilemas e contradições vividos 

pelas mulheres assentadas são fruto de uma longa história de opressão por que passam as 

mulheres trabalhadoras rurais, vinculada a uma cultura camponesa conservadora e 

patriarcal, que no contexto do capitalismo reforça uma ideologia hegemônica de gênero, 

que oprime as mulheres a partir de “normas discriminatórias socialmente aceitas” 

(SCHWENDLER, 2009). 
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3.2. Gênero, conhecimento e território 

Frente às dificuldades de se dedicar inteiramente a produção nos lotes, o espaço 

do quintal se coloca como um lugar de mais fácil acesso para as mulheres, que pela 

proximidade com a casa, podem conciliar as tarefas domésticas e de cuidado com as 

crianças e/ou idosos com o plantio de hortas, plantas medicinais e pequenas plantações. 

Assim ele pode se configurar como um território feminino na propriedade familiar, mas 

isso parece depender de um processo de empoderamento, em que se criam vínculos com 

o espaço e onde se estabelecem prioridades de uso que precisam ser respeitadas pelos 

demais membros da família. 

Como relata Giselma Sacramento da Rocha (2014) ao pesquisar a construção das 

identidades políticas de mulheres quilombolas na comunidade de Moita Verde, o espaço 

doméstico se constitui como um espaço político, onde se estabelecem objetivos, se 

marcam posições e se conciliam as atividades de casa com o mundo externo. Acredito 

que o quintal como espaço de atuação possível da mulher no âmbito produtivo se coloca 

também como um espaço político, na medida em que a partir dele as mulheres podem 

estabelecer relações, criar estratégias de autonomia, além de garantir o autoconsumo de 

suas famílias. 

Como normalmente a responsabilidade com a alimentação fica a cargo da mulher, 

esse processo de empoderamento em relação aos quintais vai envolver negociações e 

conflitos, onde estará em jogo como as mulheres conseguem tornar comum à família, sua 

preocupação com a qualidade da alimentação familiar e como afinal a família organiza 

sua produção de forma geral. Como foi colocado no capítulo 2, a partir de uma 

observação dos quintais, é possível identificar a campesinidade e territorialidade das 

famílias, assim como suas escolhas produtivas.  

O quintal de dona Francisquinha, por exemplo, como foi mostrado no capítulo 2, é 

intensamente utilizado para produzir alimentos e plantas medicinais. Ali ela cultiva 

diversas árvores frutíferas, além de macaxeira, inhame, abacaxi, cenoura, tomate, 

pimentão e pimentas. Como afirma Emily Oakley (2004) que estudou os quintais 

domésticos em Bangladesh, nesses espaços que são cultivados exclusivamente por 
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mulheres, geralmente são plantadas variedades nativas, tanto por seu valor nutritivo, 

quanto por se constituir como um legado cultural passado de mãe pra filha. Assim se 

escolhem diversas espécies para cultivar de forma a minimizar perdas e maximizar a 

produção do quintal. 

Outro exemplo interessante é o quintal de Rosa. Essa agricultora que pouco foi 

mencionada durante o texto tem uma trajetória diferenciada, pois já morava na fazenda 

no período anterior ao assentamento, como moradora e funcionária. Rosa que hoje 

assume praticamente sozinha as necessidades da família, já que o marido sofreu um 

acidente e não pode realizar tarefas pesadas, têm em seu quintal diversas variedades de 

mamão, macaxeira, além de feijão guandu, feijão macassar e ervas medicinais. Ela 

também planta no seu lote, mas por ter que trabalhar sozinha, prefere plantar no quintal. 

Como dissemos anteriormente, as plantações nos quintais geralmente passam por 

negociações e conflitos. No quintal de Dona Francisquinha, observei dois pequenos 

conflitos gerados pelo uso conjunto do espaço dela com seu Domingos. Um foi na 

plantação de abacaxis, em que seu Domingos plantou feijões entre os abacaxis, o que na 

visão de Francisquinha prejudicou as plantas (não é um consórcio positivo) e também 

numa ocasião em que seu Domingos vendeu o boi que ajudava no trabalho da roça e que 

produzia o esterco que Dona Francisquinha utilizava nas plantações. Essas escolhas do 

que plantar, como plantar, o que vender, passa por diálogos entre os casais e demais 

membros da família, o que na dinâmica do cotidiano nem sempre acontece de uma 

maneira a criar consenso entre as partes envolvidas. 

Também no quintal de Dona Margarete ocorreu uma situação que envolve essas 

negociações. Ela cultiva uma pequena horta ao lado de casa, onde planta coentro, hortelã, 

tomates cerejas e mais uma série de plantas. Contou que o marido recentemente havia 

trazido um burro xucro para ficar no quintal, já que se ficasse amarrado no roçado havia o 

risco de ele ficar pulando e se enforcar com a corda. Assim, ela relatou que o burrinho 

ficava correndo de um lado pro outro do terreno, pisoteando justamente o espaço da horta 

e ela não tinha o que fazer. Também nesse espaço o marido gosta de plantar macaxeiras o 

que cria uma competição entre as plantas e entre os dois pelo domínio do espaço. 
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Outro caso também aconteceu no quintal de uma assentada e foi a partir dele que 

comecei a refletir mais detidamente sobre as relações de gênero, sua conexão com o 

território e o cuidado com o meio ambiente. Eu havia chegado para visitar essa assentada 

e nesse dia não havia nada de específico a fazer. Então assim que cheguei e a encontrei, 

fiquei em seu quintal conversando com ela e mais algumas pessoas de sua família. 

Depois de um tempo chegou seu genro que vinha do trabalho no lote com um 

equipamento de pulverização nas costas e começou a passar primeiro numa pequena 

plantação de feijão e depois num canteiro de coentros e outras plantas menores. Achei 

estranho ele fazer aquilo daquela maneira e questionei, assim como a filha dela que 

estava ali também questionou, mas a minha interlocutora explicou que estava tendo um 

problema com lagartas e que era necessário passar o tal veneno. Depois que voltei lá, ela 

me contou que não havia dado certo, pois havia queimado todas as plantas. 

Foi talvez um caso excepcional, não parece ser frequente esse tipo de prática, no 

entanto me abriu os olhos para os trânsitos que ocorrem dos quintais para os lotes e dos 

lotes pros quintais e como as práticas realizadas em um espaço ou em outro vão 

consolidando práticas e formas de resolver problemas ecológicos e de fazer agricultura. 

Isso tem uma relação estreita, portanto com a territorialidade e nesse caso específico, das 

relações dessa territorialidade com as relações de gênero e com as relações ambientais. 

A ideia aqui não é propor um viés essencialista que tenderia a ver as mulheres 

naturalmente mais dispostas a práticas ecológicas, mais capazes de proteger e cuidar da 

natureza por sua natureza mais sensível e dócil, pois inclusive nesse caso a agricultora 

concordou em passar o veneno sem saber que se tratava de um tipo de produto destinado 

para lavoura e não para hortas. Mas justamente pelo papel social atribuído às mulheres, se 

tornam muitas vezes mais suscetíveis a sofrer os impactos de problemas ambientais. 

Como afirmam França, Perez, Isaguirre e Barbosa (2011):  

“em determinados grupos sociais as mulheres podem ser potencialmente 

impactadas pela degradação ambiental devido a construções sociais e 

históricas que, em determinados contextos, fazem com que elas cuidem 

mais das crianças, do espaço privado da casa, da produção e preparo de 

alimentos, assim como aos impactos na saúde, tal como o problema de 

saneamento.” (FRANÇA  et al., pg. 296) 
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Por essa responsabilização específica, acabam por desenvolver uma maior 

sensibilidade a esse tipo de problemática e podem, portanto também desenvolver uma 

percepção mais aguçada. Não se trata então de uma qualidade inata, mas um 

desenvolvimento que acontece à medida que somos tocadas por essas questões. Isso tem 

a ver com a experiência social das mulheres, a classe social a qual fazem parte, se são 

mulheres urbanas ou rurais, os ecossistemas onde habitam, assim como fatores étnicos e 

culturais.  

A dimensão de gênero agrega, portanto mais um elemento na reflexão sobre a 

formação e manutenção dos saberes: a dimensão da responsabilidade. É na busca de dar 

conta das responsabilidades e necessidades que se geram saberes, técnicas, modos de 

fazer que pouco a pouco vão sendo sistematizados. Por esse motivo são gerados saberes 

diferenciados entre homens e mulheres, porque culturalmente são dadas 

responsabilidades diferentes a cada um. 

A pesquisadora Lígia Albuquerque de Melo (2010) mostra como as mulheres 

agricultoras da região do semiárido nordestino desenvolvem uma relação íntima com a 

água. Por serem elas que cuidam da casa e da família, se tornam as responsáveis por 

administrar o uso da água, sua destinação para o consumo doméstico (beber, preparo de 

alimentos e higiene da família), assim como para o consumo dos pequenos animais e para 

as plantações nos quintais das casas. Assim, a autora mostra que nas épocas de seca, o 

trabalho das mulheres aumenta, pois além de terem de administrar o uso em casa, 

precisam buscar a água em açudes, barreiros e cacimbas, às vezes percorrendo longas 

distâncias. 

Dona Maria das Graças em uma ocasião em que conversávamos me contou que 

logo que construíram o poço artesiano no centro da agrovila e descobriram que se tratava 

de água mineral, surgiu uma empresa querendo instalar uma central de engarrafamento de 

água para comercialização. Ofereceram além do pagamento pelo uso da água e do 

espaço, também empregos para os assentados e seus filhos. Contou que fizeram uma 

reunião e muitos assentados aderiram à proposta, mas ela se manifestou contrária, 

questionando que se vendessem a água do poço, como ficaria a situação para os filhos e 
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netos que continuarão habitando o assentamento no futuro. Por fim decidiu-se por não 

aceitar a proposta da empresa. 

Isso remete ao que Vandana Shiva (1993) argumenta em relação a como os 

projetos de desenvolvimento para os países do chamado Terceiro Mundo, ao invés de 

criar riqueza e abundância, destruíram ecossistemas e geraram pobreza afetando 

principalmente mulheres e crianças. Ao desviar os recursos que antes serviam para o 

auto-aprovisionamento de comunidades, direcionando-os para a produção de 

mercadorias, o “desenvolvimento” acaba por criar pobreza material, levando as pessoas a 

terem de vender sua força de trabalho, descaracterizando seus modos de vida e criando 

grandes prejuízos ambientais. 

Assim, também em relação ao uso de agrotóxicos, muitas vezes são as mulheres 

que primeiro percebem os malefícios gerados, quando, por exemplo, um membro da 

família adoece. Jandicleide relatou que em uma época em que Júnior trabalhava alugado 

numa lavoura que fazia uso de agrotóxicos, a família toda começou a ficar doente e eles 

não sabiam por que, já que Júnior sempre tirava a roupa logo que chegava. No entanto 

depois de um tempo Jandicleide percebeu que era devido às roupas do trabalho estarem 

sendo lavadas na máquina de lavar junto com as roupas do restante da família, o que os 

fazia inalar o produto químico. Pouco tempo depois disso Júnior deixou o emprego e 

passou a se dedicar a plantar para si mesmo e hoje tem uma série de restrições com o uso 

desses produtos. 

Os efeitos da degradação ambiental têm gerado uma série de movimentos 

socioambientais protagonizados por mulheres, principalmente em países da África, Ásia e 

América Latina como apresenta Gilsa Helena Barcellos (2013). A emergência desses 

movimentos que nem sempre se identificam como feministas tem muito a ver com a 

forma como essas mulheres se posicionam como mães responsáveis por criar um 

ambiente seguro para os filhos. Assim quando se veem ameaçadas, seja por projetos de 

desenvolvimento, seja por empresas multinacionais reagem clamando por justiça 

ambiental, adotando por vezes discursos essencialistas, se apropriando da condição que 

muitas vezes as coloca em condições sociais de subordinação e trazendo a maternidade 

como forma de legitimar uma reação mais radical. 
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No Brasil tem-se o exemplo das mulheres da Via Campesina que em oito de 

março de 2006, ocuparam um laboratório e viveiro de mudas da empresa Aracruz 

Celulose no Rio Grande do Sul, chamando a atenção da sociedade para os prejuízos 

sociais e ambientais gerados pelo cultivo de eucaliptos em larga escala voltados para 

produção de celulose. Também o Movimento de Mulheres Camponesas (MMC) por 

muitas vezes lança mão do que algumas autoras chamam de “essencialismo estratégico”, 

termo utilizado por Beatriz Eugenia Aguayo e Javiera Soledad Hinrichs (2015) ao 

estudarem redes de mulheres agricultoras no sul do Chile. Estas mulheres se 

posicionando como mulheres-mães-agricultoras passam a apontar os problemas 

relacionados ao regime agro alimentar vigente, defendendo e se colocando como guardiãs 

da agrobiodiversidade, por manterem sistemas tradicionais de cultivo, bancos de 

sementes crioulas e práticas ecológicas na agricultura. Nesse movimento também o 

quintal e as hortas agroecológicas se colocam como espaços privilegiados da construção 

desse feminismo (PAULILO, 2016). 

Voltando para as experiências das mulheres do assentamento Quilombo, será que 

se pode falar de uma territorialidade feminina, como a influência e o esforço das 

mulheres na construção de um território de vida? Se sim, como se daria o processo de 

construção dessa territorialidade e quais os desafios que se enfrentam? 

Como foi relatado anteriormente, houve principalmente entre as famílias que 

passaram a irrigar seus lotes, um deslocamento do quintal para os lotes, um maior foco 

nas lavouras de feijão, batata-doce, mandioca e outras plantas de ciclo médio e longo 

como milho e jerimum. Isso não foi simplesmente uma escolha, mas uma necessidade, 

pois como relatou Dona Maria das Graças, a produção das hortas não possibilitava 

manter as famílias, pois ela gera renda apenas no período que entregam para a merenda 

escolar. No entanto, esse deslocamento, teve como resultado uma perda de importância 

das hortas e quintais e também um certo afastamento de algumas mulheres das atividades 

de plantio. Se na época de implementação das hortas agro ecológicas houve uma maior 

participação feminina, no processo de irrigar os lotes, parece não ter sido possível esse 

engajamento, já que até o acesso até os lotes é mais difícil. 
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Num processo mais recente, da inscrição dos assentados no PRONAF, também foi 

possível perceber uma disparidade na participação de homens e mulheres. Pelo menos na 

reunião que pude presenciar havia uma maior participação dos homens. Assim nos 

projetos de financiamento que podem chegar a um total de vinte mil reais, houve um forte 

foco em compra de animais para criação como caprinos e ovinos e de melhoria dos lotes 

produtivos e pouca atenção foi dada para melhoria de hortas e quintais. 

Essa situação reflete duas questões: primeiro uma invisibilidade e desvalorização 

do trabalho agrícola das mulheres e de outro lado, uma forte representação masculina na 

agricultura. As causas disso são históricas. Como argumenta Laura de Biase (2007), é 

com o processo de modernização da agricultura que a mulher vai perdendo espaço nas 

atividades de produção agrícola. Com a mecanização das técnicas agrícolas, o foco e os 

investimentos para os sistemas monoculturais, a introdução de técnicas modernas de 

irrigação e o emprego de fertilizantes e agroquímicos que aconteceu no Brasil 

principalmente na década de 70, a agricultura familiar que tinha sua produção voltada 

para o autoconsumo e para o mercado local, começa a entrar na lógica produtivista de 

produção para venda em grandes circuitos comerciais. Começa-se a valorizar a produção 

em oposição à reprodução familiar. 

Isso teve um efeito na organização das famílias agricultoras. Como mostra Ellen 

Woortmann (1992) no texto “Da complementaridade à dependência” ao estudar em uma 

comunidade de camponeses/pescadores no litoral do Rio Grande do Norte, mostra que até 

os anos 50 havia um regime de terras disponíveis (terras soltas) que permitia que as 

mulheres tivessem seu próprio roçado, enquanto os homens trabalhavam com a pesca. 

Nesse período que era visto como uma época de fartura por suas interlocutoras, havia 

uma divisão mais ou menos clara dos espaços, sendo a terra domínio das mulheres e o 

mar domínio dos homens, enquanto a praia era um espaço intermediário onde ambos 

trabalhavam. Com a chegada do arame farpado e a privatização das terras soltas, esse 

sistema começa a sofrer modificações, as mulheres começam a perder suas terras de 

plantio e a condição material de existência das famílias (principalmente a alimentação) 

começa a piorar. Na década seguinte esse processo se aprofunda e as mulheres passam a 
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depender cada vez mais dos maridos, seja do peixe que ele traz pra casa, seja do dinheiro 

conseguido com a venda do pescado. 

Assim também ocorreu em muitas famílias de agricultores camponeses nas 

diversas regiões do país. Esse processo de modernização também resultou na diminuição 

do tamanho da propriedade desencadeada pela expansão das fronteiras da monocultura, o 

que somado a inversão de valores suscitada pela valorização dos produtos para venda e 

pela desconsideração do saber-fazer tradicional, favoreceram a desvalorização dos 

espaços femininos. (BIASE, 2007). De acordo com esta autora, com a “redução do 

território camponês, o espaço destinado à produção para o mercado (masculino) ganha 

importância em relação ao terreiro/quintal ou arredor de casa (feminino), e, portanto 

adquire maior área relativa ao tamanho do sitio.” (BIASE, 2007. Pg. 10)  

Nesse processo, a alimentação produzida na propriedade passa a ser considerada 

inferior a que é consumida no mercado. Assim o descrédito que começa a ser dado ao 

espaço de produção para autoconsumo, leva a um descrédito da mulher enquanto ser 

social, já que as famílias passam a depender da venda dos produtos cultivados pelos 

homens, relegando as mulheres um papel secundário e não mais uma condição de 

coparticipante na produção de alimentos. (BIASE, 2007) 

A forma como isso se manteve até os dias atuais se encontram nas representações 

sobre o que é uma agricultura de sucesso. Essa noção de sucesso se encontra geralmente 

vinculada a uma agricultura produtiva, que deve ser legitimada tanto por sua eficiência no 

plano prático, de dar conta de algum problema específico e de produzir em maior 

quantidade, como devem ser legitimadas pelo lugar social de quem as pratica, como 

agricultores representantes de uma forma de agricultura que tenha sucesso. Nesta 

agricultura, se valorizam mais os ganhos econômicos para as famílias do que a 

capacidade de produzir o próprio alimento.  

Assim considera-se que para além de uma interação das pessoas com o meio 

ambiente, da aplicação de técnicas e de trabalho efetivo na lida com a terra, exista essa 

construção simbólica que permeia o trabalho na agricultura e o ser agricultor, como um 

lugar no mundo, uma identidade sócio profissional, um lugar no status quo. Assim como 
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Klaas Woortmann (1990) se propôs a entender a produção cultural da família camponesa 

enquanto valor, nesse caso penso que se trata da produção cultural do agricultor 

enquanto sujeito social. Isso significa reconhecer que nos seus trabalhos os agricultores 

não produzem apenas alimentos, mas também representações. 

Como afirma Karolyna Herrera (2016), citando Brumer e dos Anjos (2008), a 

agricultura familiar enquanto atividade social envolve uma relação muito próxima entre 

posição social, profissional e familiar dos agricultores e agricultoras. As estratégias de 

reprodução social adotadas pelos agricultores familiares acabam por englobar a 

manutenção e as tentativas de melhoria de sua posição na estrutura social, seja pela 

família como um todo, seja por um dos membros da família. 

Essas representações se relacionam com a construção de conhecimentos nesse 

campo, ainda que não esteja vinculado diretamente a técnicas, saberes e fazeres, mas sim 

a padrões, discursos e imagens. Isso toma uma dimensão importante quando se olha a 

partir do ponto de vista territorial e ecológico, em que a prática de um agricultor irá 

influenciar a de outros agricultores já que eles tanto têm seus lotes um perto do outro, 

como trocam ideais e conhecimentos na convivência do cotidiano do assentamento. 

Essa representação masculina se relaciona ainda com a maneira que meninas e 

meninos, mulheres e homens se envolvem e são inseridos diferencialmente no trabalho 

com a terra. Machado e Menasche (2013) analisaram as representações sobre os lugares 

de trabalho de homens e mulheres na agricultura familiar camponesa a partir de desenhos 

das crianças moradoras num assentamento no município de Canguçu no Rio Grande do 

Sul. Nesses desenhos era possível ver os instrumentos dedicados a homens e mulheres e 

os espaços designados para um e outro na divisão de tarefas. Assim os pais das crianças 

apareciam na lavoura, dirigindo tratores, enquanto as mães apareciam em casa ou perto 

de casa, ordenhando as vacas ou perto do fogão à lenha. Essas referências aos 

instrumentos de trabalho revelaram para as autoras apoiadas por Woortmann e 

Woortmann (1997) que havia um uso simbólico dos instrumentos, diferenciando o gênero 

e marcando hierarquias.  
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No decorrer do trabalho de campo com etnografia visual, que resultou na 

produção das fotos apresentadas no capítulo 2, questões relativas a essa divisão dos 

espaços e dos tipos de trabalho apareceram. A primeira foi a da maior inclinação para o 

trabalho produtivo dos meninos do que das meninas. Em passeio pelo quintal de sua casa, 

Ângelo filho de Ana Paula foi o único que me mostrou as plantas e árvores que ele 

mesmo tinha plantado: dois mamoeiros e uma pimenta roxa - “Eu tenho mão boa” foi 

como completou. Falou também que tinha um galo e uma galinha, mas os trocou para 

conseguir outras coisas com seu pai, entre eles um cartão de memória de 2 GB. Das 

meninas, além da mais nova, Angelina, que também mostrou interesse por plantio e 

cuidado dos animais, nenhuma demonstrou querer continuar no trabalho agrícola. A mais 

velha Ângela estava na época fazendo curso técnico de informática na Escola Agrícola de 

Jundiaí e Angélica de 15 anos estava casando e planejava morar em outra comunidade 

próxima ao assentamento. Como comentou no dia do trabalho com as fotos, Angélica 

gosta de morar no assentamento e pretende continuar morando na zona rural, mas não 

gosta de fazer os trabalhos agrícolas. 

Há, portanto diferenças na forma como meninas e meninos são socializados no 

mundo rural de forma geral e no assentamento particularmente. As tarefas as quais são 

destinados, as brincadeiras e comportamentos esperados condicionam uma forma de ser e 

de perceber que parece predispor os meninos a uma adesão mais fácil à vida agrícola, 

principalmente quando começam a chegar à vida adulta. Estes também conseguem com 

mais facilidade continuar morando no assentamento, pois conciliam trabalhos 

assalariados com o trabalho na terra dos pais, trazendo suas namoradas e esposas para 

morar com eles. Enquanto as mulheres geralmente saem do assentamento para trabalhar 

nas cidades. 

Essa questão se apresentou nos questionários que fizemos com cinco mulheres 

jovens do assentamento que têm entre 16 e 23 anos. Entre as questões feitas estavam: 1. 

Seus pais são agricultores? 2. Qual é sua atividade atual? (trabalho fora de casa, escola, 

curso técnico, faculdade, trabalho em casa); 3. O que você gostaria de fazer nos próximos 

anos na sua vida? 4. Você gosta de habitar a zona rural? Por quê? 5. Você gosta ou 

gostaria de desenvolver um trabalho agrícola? Por quê? 6. Na sua família é possível 
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conversar sobre o projeto de vida das pessoas? 7. O que na experiência de vida da sua 

mãe e de suas avós você não gostaria de repetir na sua? 8. Você se vê morando no 

assentamento nos próximos anos? 

A respeito da primeira questão, todas responderam que os pais são agricultores. 

Sobre a segunda questão, todas (5) trabalham em casa e duas disseram trabalhar em casa 

e estudar no ensino médio. Sobre a terceira questão, uma menina respondeu que gostaria 

de fazer faculdade de biologia ou psicologia, outra respondeu que quer ser policial, outra 

quer trabalhar na agricultura e entregar pro PNAE, mas está esperando sair seu registro 

de assentada com o INCRA, outra ainda pretende estudar, mas não sabe em que área e a 

última não pensa em nada, já está casada e pensa em continuar trabalhando em casa. 

Sobre a quarta questão, três responderam que não gostam de morar na zona rural pela 

dificuldade de mobilidade e de comunicação e duas disseram gostar de morar na zona 

rural pela tranquilidade e por ter uma relação próxima com os vizinhos. 

A respeito da quinta questão, se querem ou não desenvolver o trabalho agrícola 

apenas uma respondeu que sim, outra respondeu que desenvolveria se o projeto de 

estudar e morar na cidade não der certo e outra disse que gostaria, mas apenas depois de 

terminar sua faculdade. As outras duas responderam que não querem porque acham o 

trabalho na terra pesado e que não gostam do sol, no entanto ambas trabalham no quintal 

de casa cuidando de galinhas e da horta, mas não consideram essas atividades como 

trabalhos agrícolas e sim complementos das atividades domésticas. 

Essa não adesão das mulheres jovens ao trabalho agrícola como um projeto de 

vida e o ato de não gostarem de viver na zona rural remete ao que Elisa Guaraná (2006) 

discutirá a respeito da reprodução social das hierarquias no meio rural. Para esta autora, 

as mulheres jovens rurais vivenciam um processo de controle social dentro e fora da 

família, exclusão dos processos de produção agropecuária, de sucessão e de herança e 

ainda dos espaços de decisão, que as fazem sair das comunidades, masculinizando a zona 

rural. A forma como os meninos são inseridos desde cedo na produção familiar, além da 

submissão menos marcante e do menor controle sobre a sexualidade e o comportamento, 

os leva de alguma maneira a se sentirem mais a vontade nesse mundo e a encontrar um 

lugar onde podem realizar-se. 
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A problemática da saída de jovens do campo toca, portanto, diferentemente 

meninos e meninas, pois estas têm mais dificuldade em se imaginarem como mulheres 

agricultoras. Pela conversa com as interlocutoras, observei que isso se torna mais 

frequente, com as mulheres solteiras, pois estas veem um caminho mais aberto pela frente 

e como ainda não tem suas casas, nem filhos, têm menos laços com o território do 

assentamento. Poder-se-ia aderir esse pouco interesse com a vida agrícola com as 

experiências de educação formal que as leva a se imaginarem em profissões mais 

convencionais como professoras, enfermeiras, policiais, advogadas, etc. Assim como 

também as idas e vindas para a cidade, para ir à escola, as tornam mais conectadas com o 

mundo urbano, as fazendo compartilhar dos valores e interesses que permeiam a vida nas 

cidades. 

Esse contexto toca as comunidades e famílias rurais de forma geral e coloca 

alguns desafios para a continuidade da vida no assentamento. No entanto, enxergo esse 

processo não de uma forma fatalista, o grande problema não é a saída das filhas dos 

assentados, pois esses fluxos são muitas vezes necessários e inclusive podem trazer 

benefícios a longo prazo. O problema, no entanto, é o modelo atual de divisão do 

trabalho, a falta de reconhecimento social do trabalho das mulheres e sua baixa 

participação nas decisões sobre o território, que prejudicam tanto a elas próprias, como 

acabam por prejudicar o próprio território, dificultando que o assentamento como um 

todo se desenvolva de maneira sustentável. E sustentabilidade aqui é entendida como a 

capacidade do território suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer as 

necessidades da geração futura. 
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Considerações finais 

Para finalizar a reflexão que ainda é um tanto inicial, pretendo tecer algumas 

relações entre os temas e categorias que foram trabalhadas ao longo do texto. Como 

vimos no primeiro capítulo, a construção da territorialidade no assentamento de forma 

geral está vinculada tanto a história mais longa das famílias, suas campesinidades e 

trajetórias como agricultores, como também está vinculada ao momento de luta pela terra 

em que houve mudanças em suas subjetividades, onde puderam tanto conhecer mais de 

perto a forma que poder se estabelece e se mantém no atual mundo capitalista como 

também puderam se enxergar e se colocar como sujeitos de direitos. 

No passo seguinte quando são assentados e, portanto territorializados os 

agricultores começam a se deparar com as possibilidades e impedimentos gerados pelo 

modelo de assentamento rural do INCRA, assim como também se deparam com as 

condições materiais (tipos de solo, árvores plantadas, fontes de água) do terreno em que 

irão habitar. Nesse processo de ir transformando aquele espaço num território de vida, 

vão, portanto acontecendo diálogos e negociações tanto com os órgãos ambientais e com 

o próprio INCRA como mecanismo regulador, como com o meio ambiente. 

Nesse processo, os agricultores vão lançando mão das ferramentas de que dispõe, 

tanto as ferramentas de trabalho, como as associações, os vínculos com o poder público 

municipal e sua própria organização coletiva. Isso permitiu que em 2008, algumas 

famílias do assentamento se envolvessem com o projeto de hortas agroecológicas e em 

2009 começassem a distribuir alimentos para as escolas do município. Esses dois 

programas foram fundamentais para a fixação das famílias no assentamento e a melhoria 

de sua infraestrutura de trabalho. 

No capítulo 2 é possível enxergar melhor como vem ocorrendo esses processos de 

diálogo com o ambiente e também como vão sendo gerados, aplicados e aperfeiçoados os 

saberes, nos processos de trabalho com a terra. Primeiramente foram apresentadas as 

formas diferentes de ocupação e uso da terra pela fazenda e pelo assentamento como 

territorialidades concorrentes e também se refletiu sobre o processo de criação dos 

agricultores em seus movimentos pelo território, propondo uma abordagem simétrica que 
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coloque tanto os agricultores como os demais seres do ambiente como agentes no 

processo de criação da territorialidade. Em segundo lugar aparecem os quintais como um 

importante espaço tanto de geração como de continuidade dos saberes sejam ambientais 

ou técnicos, se constituindo com um espaço de experimentação e iniciação das crianças 

na agricultura. Na forma como os saberes são passados foi observado a partir da leitura 

de Tim Ingold que não se trata tanto de uma transmissão pura e simplesmente, mas de 

processos de observação e experimentação, onde são copiados os movimentos dos mais 

experientes e onde no estabelecimento desses saberes nos espaços, a memória das formas 

de fazer de pais, mães e avós surgem pra dar significado para as experiências atuais, 

assim como a alimentação e as escolhas alimentares se colocam como um elo entre 

práticas e técnicas de agricultura, o ambiente e a família. 

Por fim no capítulo 3, foram trabalhadas as relações de gênero e as trajetórias de 

algumas mulheres, mostrando como o processo da luta pela terra tocou na forma como as 

mulheres assentadas se enxergam, fazendo-as se inserirem como protagonistas nos 

processos de desenvolvimento que ocorreram ao longo de seu estabelecimento no 

assentamento. Importante falar que isso se deu de forma diferente para cada uma e que 

muitas mulheres do assentamento não se envolveram nesses processos. Também as 

experiências de multifuncionalidade e a invisibilidade do trabalho agrícola das mulheres 

são analisados. Em seguida foi problematizado como as relações de gênero, a divisão 

sexual do trabalho e as responsabilidades diferentes geram saberes diferenciados e 

também percepções diferentes sobre os processos naturais, interferindo e colaborando na 

construção da territorialidade. Os quintais mais uma vez aparecem como um espaço que 

tem potencial para ser de desenvolvimento de saberes femininos, ainda que atravessado 

por conflitos e negociações entre mulheres e homens. 

Feito esse quadro é possível tecermos algumas reflexões. Primeiramente é bem 

visível a ligação dos saberes com à criação constante da territorialidade. Esses saberes 

que aparecem mais vinculados ao trabalho com a terra não se esgotam nas práticas 

agrícolas, mas assumem outras dimensões, como os saberes políticos, se articulação e 

reivindicação, de organização coletiva, de convivência e cuidado tanto com as pessoas 

como com o ambiente natural. A forma como isso se articula com a campesinidade 
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também é potencialmente interessante, na medida em que as maneiras de perceber a 

natureza como algo sagrado e não simplesmente como uma mercadoria ou um recurso a 

ser utilizado, afetam diretamente na construção de uma territorialidade sustentável e tem 

nos saberes-fazeres seu ponto de ligação.  

Já a dimensão de gênero coloca outra questão ligada à formação dos saberes - seu 

vínculo com a responsabilidade - quer dizer, são responsabilidades diferentes que geram 

saberes diferentes entre homens e mulheres. As tarefas direcionadas às mulheres na 

divisão sexual do trabalho proporcionam percepções diferentes em relação ao meio 

ambiente e elas em suas práticas de produção de alimentos e cuidado com os filhos 

tendem a realizar uma agricultura com mais preocupações ecológicas. No entanto, nem 

sempre conseguem desenvolver essa agricultura, justamente por geralmente serem as 

principais responsáveis pelo trabalho doméstico e por terem suas atividades agrícolas 

invisibilizadas. 

Assim não são aptidões inatas, nem apenas transmissões de representações, mas 

processos de aprendizado diferenciados ligados a tarefas específicas e que geram, 

portanto percepções e relações diferentes com o meio ambiente. Assim nas estratégias de 

manutenção do território, é necessária a incorporação dos saberes das mulheres em 

relação ao meio ambiente de forma a garantir a continuidade da vida no assentamento. 

Essa incorporação, passa tanto pela participação das mulheres nas decisões produtivas 

nos quintais e lotes, como pela sua participação nos momentos de decisão política e na 

elaboração dos projetos de melhoria técnica para o assentamento.  

Quanto à saída de mulheres jovens do assentamento para fazer a vida nas cidades, 

trata-se de um fluxo talvez necessário a dinâmica da vida no assentamento do que 

propriamente um risco. Pois estas mulheres em busca de liberdade, de trabalho e outras 

formas de auto-construção, podem no futuro trazer novas formas de se lidar com as 

relações de gênero e de se posicionarem enquanto mulheres, contribuindo para 

desconstruir as desigualdades de gênero no meio rural. 

Por fim acredito que se vive um processo de transformação de um modelo de 

família rural, de organização do trabalho agrícola familiar, assim como de modelos de 
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agricultura e formas de lidar com os problemas ecológicos no Brasil. Estes modelos que 

se consolidaram ao longo do processo de modernização da agricultura no país, são 

profundamente marcados por uma organização patriarcal que exclui as mulheres dos 

sistemas produtivos, que vê a terra simplesmente como um recurso de onde se produzem 

mercadorias e que não valoriza os saberes tradicionais vinculados a uma percepção de 

intimidade com a natureza.  

Esse modelo que já vem sendo desconstruído não consegue se consolidar nos 

assentamentos de reforma agrária, pois neles as chances de isolamento são muito 

menores e as mudanças parecem ocorrer de forma mais rápida do que em outros 

agrupamentos rurais. Assim como também o modelo de agricultura diversificada da 

agricultura familiar de produção de diversos tipos de plantas alimentares, quebra com a 

lógica monocultural, possível apenas em grandes áreas de terra. 

Vejo assim, que os dilemas e contradições vividos pelos agricultores são fruto de 

um aprendizado gerado por esse encontro das famílias com uma nova terra e com as 

mudanças que vem ocorrendo na sociedade, onde antigas ordenações e hierarquias como 

a desigualdade de gênero não se sustentam. São dessa forma processos de conhecimento 

e empoderamento, onde entram em ação tanto os saberes tradicionais como também 

aqueles gerados no diálogo com a natureza e com o acesso a novas informações, fruto das 

experiências de ensino formal, nos movimentos sociais e de participações em esferas 

políticas, sejam elas comunitárias ou institucionais. Nesses processos de conhecimento, 

que são processos de vida há sempre movimento, o que nos leva a querer ir além daquilo 

que já construímos em termos de experiências, mas que também sempre nos dão uma 

chance de refazer, reconstruir, apontar para um caminho onde seja possível caminhar 

livremente, se respeitando e se ajudando sem esquecer de onde se veio. 
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