
 
 
 
 

Sara Deolinda Cardoso Pimenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAJETÓRIAS NA TERRA:  
Sociabilidades, gênero e identidades coletivas no  

Projeto de Reforma Agrária Aliança 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte 
UFMG 
2005 



Sara Deolinda Cardoso Pimenta 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAJETÓRIAS NA TERRA:  
Sociabilidades, gênero e identidades coletivas no  

Projeto de Reforma Agrária Aliança 
  
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em 
Psicologia da Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, 
como requisito parcial à obtenção do título de Mestre 
em Psicologia. 
 
Área de Concentração: Psicologia Social 
 

             Orientadora: Profª. Doutora Maria Lúcia M. Afonso 
 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte 
 

UFMG 
2005 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

150        Pimenta, Sara Deolinda Cardoso 
P644t           Trajetórias na Terra : sociabilidades, gênero e identidades coletivas no                  
2005       Projeto de Reforma Agrária Aliança / Sara Deolinda Cardoso Pimenta.- 2005. 

 
     
      214 f.  
      Inclui anexos. 
 
      Orientador: Maria Lúcia Afonso 
      Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Minas Gerais,  
      Departamento de Psicologia 
       
 
 

1. Psicologia social - Teses. 2. Reforma agrária – Minas Gerais -Teses 
                  3. Jequitinhonha, Vale (MG) - Aspectos sociais. I.Afonso, Maria Lúcia . II.  Universidade 

Federal de Minas Gerais. Departamento de Psicologia. III. 
                  Título. 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico  
 
 

A Elza Estrela (in memorian), Maria Antônia (Lia), 
Eva de Medina,  Zelita e D. Leonor, 

lutadoras incansáveis pela terra e na defesa dos 
trabalhadores e trabalhadoras rurais. 

 
 

Aos assentados e assentadas do Projeto de 
Assentamento Aliança. 

 
 



 
 

Agradecimentos 
 
 

A muitos devo este trabalho, que é resultado de uma construção coletiva, 

embora de minha inteira responsabilidade. Destaco algumas pessoas a quem devo 

manifestar os meus agradecimentos ciente, entretanto, da importância de tantas 

outras aqui não nomeadas, que se fizeram presentes emprestando-me apoios 

inestimáveis.  

Primeiramente quero agradecer aos assentados e assentadas do Projeto 

de Assentamento Aliança, pela confiança, desprendimento, afeto, e sobretudo, pela 

oportunidade de construção conjunta deste trabalho. 

À professora Lúcia Afonso pelo trabalho de orientação que integrou,  

ainda, o privilégio de um reencontro tão intenso em aprendizados. 

Aos professores do Mestrado Cornelis Van Stralen, Karin Ellen von 

Smigay, Sandra Azeredo, Marco Aurélio Máximo Prado, pela oportunidade de 

valiosos debates para a formulação e desenvolvimento desta pesquisa. 

Ao professor Eduardo Ribeiro com quem pude aprender um pouco sobre 

história rural e agricultura familiar em nosso breve curso na UFLA e, por sua 

disponibilidade e atenção ao prestar orientações tão importantes para a realização 

da pesquisa. 

À Maria Antônia Costa Nogueira (Lia), ex-diretora de Reforma Agrária da 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Minas Gerais - Fetaemg, pelo 

incentivo e contribuição na etapa de formulação do Plano de Trabalho apresentado 

ao Mestrado. 

À Evina Teixeira da Cruz (Eva de Medina) pela disponibilidade 

colaboradora nas etapas de elaboração do projeto de pesquisa e de todo o trabalho 

de campo. 

À Leonor Ferreira Salomão (D. Nô) pela acolhida generosa em sua casa, 

pelo envolvimento e orientações na etapa de campo, e por todos os aprendizados 

em nossa convivência. 

 



Aos casais Laura (Nita) e José Costa, Jaíra (Zaíra) e Claudionor Silva 

(Brancoso), por me hospedarem no Assentamento, participarem ativamente desta 

pesquisa e me oportunizarem valiosas lições sobre o viver. 

À Luci Espeschit, também companheira de trajetórias, que muito 

contribuiu com seu amplo conhecimento e experiência com os assentamentos de 

reforma agrária em Minas Gerais. 

À Simone Battestin pelo apoio logístico e afetivo essenciais para a 

realização de grande parte da escrita desta dissertação durante minha estadia em 

Brasília. 

Agradecimentos são devidos aos colegas e funcionários do Mestrado, em 

especial a Vicente Almeida amigo de todas as horas, a Elizabeth Felicíssimo, 

secretária do Mestrado e Alessandro Magno chefe da Seção de Ensino de Pós - 

Graduação, sempre prontos a um atendimento acolhedor e eficiente. 

 Quero, ainda, deixar o meu reconhecimento às contribuições e diversas 

formas de apoio que recebi dos amigos e  dos colegas do Núcleo de Pesquisa em 

Psicologia Política: Adriana Angélica M. Porto, Frederico Viana Machado, Luis 

Coelho, Carolina Marra, Carmella Campici, Manuela Magalhães, Elisabete Gontijo, 

Soraya Regina Fidelis e José de Assis Fidelis 

Finalmente os agradecimentos aos meus pais, Antônio e Apparecida, por 

todos os investimentos em minha vida, e ao Francisco, Thaísa e Pedro por saberem 

acolher minhas escolhas e as tantas ausências e indisponibilidades. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando eu morrer 
Cansado de guerra 

Morro de bem 
Com a minha terra: 

Cana, caqui 
Inhame, abóbora 

Onde só vento se semeava outrora 
Amplidão, nação, sertão sem fim 

Oh Manuel, Miguilim 
Vamos embora. 

 
(Chico Buarque) 

 



 
SUMÁRIO 

 
 
 

Introdução............................................................................................................. 
 

 1 

1  Construções em Psicologia Social: categorias e conceitos ...................... 
 

5 

2   Construções na inter(ação): sobre o processo da pesquisa ..................... 
 

19 

     2.1  Origem do tema de estudo e formulação do Plano de Trabalho ............... 20 

     2.2  Primeira viagem a campo: área pesquisada e outras delimitações .......... 22 

     2.3  Consultas a fontes e documentos oficiais ................................................. 27 

     2.4  Segunda viagem a campo: realizando novos contatos e afinando os              

            instrumentos  metodológicos ..................................................................... 

 

28 

            2.4.1  O diário de campo ............................................................................ 28 

            2.4.2  A Entrevista ...................................................................................... 29 

            2.4.3  Observação participante .................................................................. 32 

     2.5  A terceira viagem a campo – construção do material da pesquisa............ 38 

            2.5.1  Famílias visitadas e entrevistas realizadas....................................... 45 

     2.6  Categorias de Análise ................................................................................ 46 

2.7 Retornos ao Assentamento ........................................................................ 

 

47 

3 Trajetória de lutas: memória e ação coletiva.............................................. 
   

49 

     3.1  Jequitinhonha: aspectos da história de seus Vales.................................... 49 

     3.2  Breve referência ao contexto sócio histórico dos assentamentos.............. 52 

     3.3  O Projeto de Assentamento Aliança .......................................................... 57 

            3.3.1  Origem, história e memória de uma luta .......................................... 59 

            3.3.2  De agregados a posseiros................................................................ 64 

            3.3.3  De posseiros a assentados: conflito, resistência e organização....... 66 

            3.3.4  A criação do Assentamento: novas identidades............................... 73 

 
 

4   O Assentamento: a vida em mudança........................................................... 78 

     4.1   Assentamento: liberdade e trabalho......................................................... 81 

     4.2   Novas condições de vida: infra-estrutura no Assentamento...................... 82 



     4.3   Ampliando fronteiras: novos espaços e sociabilidades ............................ 89 

     4.4   Participação e organização: ação coletiva e nova cidadania.................... 92 

     4.5   Mudanças na vida das mulheres 99 

            4.5.1 Mulher trabalhadora rural: uma conquista e uma descoberta........... 104

            4.5.2  Documentação das assentadas: reconhecimento como 

                       trabalhadora e direito de propriedade da terra................................ 

 

 

108

5   Dos espaços e tempos: gênero e cotidiano no assentamento................... 113

5.1 A casa, a roça e a farinheira: espaço doméstico e espaço da          

produção ..................................................................................................... 

 

119

       5.1.1 A farinheira ......................................................................................... 134

5.2  A Feira........................................................................................................... 140

5.3  O Culto Dominical e os lazeres .................................................................... 
 

146

Conclusão 150
1  De assentados a agricultores familiares: novas identidades?.......................... 150

2  Recursos disponíveis e mobilização de recursos - diferenciações de  

    gênero............................................................................................................... 

 

158

3  Condições de organização e potencial emancipatório..................................... 170

    4  Sociabilidades, gênero, identidades coletivas e emancipação....................... 

 

175

Referências Bibliográficas.................................................................................. 177
Anexos.................................................................................................................... 184
1. Mapas  
2. Documentos  

 
 
 



LISTA DE ABREVIATURAS 

ANMTR - Articulação Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais 

Contag - Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

CUT - Central Única dos Trabalhadores 

CEMTR - Comissão Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais 

CNMTR - Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais 

Dataluta - Banco de Dados da Luta pela Terra do NERA 

Emater - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

FAO - Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura 

Fetaemg - Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais 

Incra - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

MAB - Movimento dos Atingidos por Barragens 

MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário 

MMTR - Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais 

MST - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

MSTR - Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais 

Nera - Núcleo de Estudos e Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária da Unesp –
Presidente Prudente 

ONG - Organização não governamental 

PA - Projeto de Assentamento 

PNRA - Plano Nacional de Reforma Agrária 

Procera - Programa de Crédito Especial para a Reforma Agrária 

Pronaf - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

Pronera - Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

SIPRA - Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária 

SR - Superintendência Regional do INCRA 

STR - Sindicato dos Trabalhadores Rurais 



RESUMO 
 
 
 
 

PIMENTA, Sara D. C. Trajetórias na Terra: sociabilidades, gênero e  identidades 
coletivas no Projeto de Assentamento de Reforma Agrária Aliança, 2005. 214 p.  
Dissertação (Mestrado em Psicologia Social) - Universidade Federal de Minas 
Gerais - UFMG, Belo Horizonte, MG. 
 
 
 

Esta dissertação tem por objetivo compreender os processos de 
construção de identidades coletivas na trajetória de luta pela terra e na constituição 
do Projeto de Assentamento de Reforma Agrária Aliança em seus aspectos 
psicossoais. Para tanto focaliza as ações coletivas, novas sociabilidades e 
mudanças operadas por homens e mulheres na dinâmica das relações no âmbito da 
unidade de produção familiar e no cotidiano do assentamento, com ênfase na sua 
dimensão de gênero e no seu potencial emancipatório. Para a realização do estudo 
foram utilizados procedimentos próprios da pesquisa qualitativa como a observação 
participante, registros em diário de campo e entrevistas abertas não estruturadas, 
individuais e em pequeno grupo, de modo a constituir um estudo de caso.  Os 
resultados expressam a importância da trajetória de luta e trabalho construída 
coletivamente e da constituição do projeto de assentamento, configurando 
mudanças expressivas nas relações sociais, e familiares, com a ampliação do 
campo de sociabilidades, construção de novas identidades e significativas 
mudanças nas relações de gênero. Os processos de construção de identidades 
coletivas (posseiros, assentados da reforma agrária, trabalhadora rural, mulheres do 
beiju) revelam um grande potencial emancipatório, que a depender das condições 
organizativas e da capacidade articulatória dos assentados e assentadas para 
sustentarem e defenderem projetos coletivos no assentamento, podem resultar em 
crescimento e autonomia, ou em novas formas de dependência e subordinação, 
tanto nas relações internas como externas ao assentamento. 

 

 

 



ABSTRACT 

 
 
 
 
PIMENTA, Sara D. C. Paths on Land: sociabilities, gender and coletive identities on 
the Project of Settlement of Agrarian Reform Aliança, 2005. 214p. Dissertation 
(Master Degree in Social Psychology) - Universidade Federal de Minas Gerais - 
UFMG, Belo Horizonte, MG. 

 

 
 

This dissertation aims to understand the psychosocial aspects of  the 
processes of construction of collective identities on the trajectory of the landless 
movement and the  building of the Project of Settlement of Agrarian Reform Aliança. 
The collective actions, new sociabilities and changes operated by men and women 
are focused, on the dinamic of relations in the unit of familiar production scope and 
on the every day of the settlement, focusing  on  gender relationships and in the 
emancipatory potencial that this trajectory carries on. Qualitative methodology are 
used, particularly semi-structured interviews with groups and individuals and, 
participatory observation   in the way of constructing a case study. The results 
presents the importance of the  struggles on the group trajectory and  the collective 
work build by the constitution of the project of settlement, presenting expressives 
changes on the social relations, and, familiar, with many changes on the  sociabilities 
field, construction of new identities and important reconfiguration on the  gender 
relations. The construction process of collective identities  as “posseiros”, 
“assentados da reforma agrária”, “trabalhadora rural”, “mulheres do beiju”) reveals a 
great emancipatory potencial, nevertheless  it depends on the conditions of 
organization and the capacity to maintain the collective actions on the settlement.  
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INTRODUÇÃO 
Esta dissertação apresenta os resultados da pesquisa realizada no Projeto 

de Assentamento de Reforma Agrária Aliança - PA Aliança, com o objetivo de 

compreender o processo de construção de identidades coletivas na trajetória de luta 

pela terra e na constituição do assentamento, enquanto um processo psicossocial, 

relacionando-o às mudanças na dinâmica das relações de gênero no âmbito da 

unidade de produção familiar e no cotidiano do assentamento.  

Nossos esforços estiveram voltados para a compreensão dos significados 

das ações coletivas, sociabilidades e mudanças operadas por homens e mulheres, 

assentados do PA Aliança, enquanto integrantes de uma dinâmica identitária, com 

enfoque em seu potencial emancipatório.  

As motivações desta pesquisa emergiram em nossa trajetória de trabalho no 

meio rural, com os trabalhadores e trabalhadoras rurais, agricultores familiares e 

assentados da reforma agrária, assim sintetizadas: 

 O interesse manifestado por homens e mulheres trabalhadores rurais, 

lideranças comunitárias e sindicais em relação a temas que tratam da trajetória de 

mobilização, criação e consolidação de projetos de assentamento de reforma 

agrária.  

 O processo de intensas e complexas mudanças sócio - culturais, 

econômicas e políticas por que passa a sociedade brasileira, em especial o meio 

rural e as populações de origem camponesa.  

 A existência de uma bibliografia significativa sobre a organização e 

dinâmica da agricultura familiar e, de estudos e pesquisas sobre assentamentos de 

reforma agrária, a sugerirem novos investimentos no sentido de ampliar o campo de 

abordagens, e tratar aspectos psicossociais que integram a realidade dos 

assentamentos rurais.  

 A contribuição que a psicologia social pode trazer ao debate em torno dos 

assentamentos de reforma agrária ao propor o diálogo entre aspectos da vida social 

e dimensões da subjetividade.  

A opção por realizar o estudo numa área de assentamento reside no fato 

de tratar-se de comunidades de agricultores familiares, delimitada social e 

geograficamente, com uma trajetória de luta construída coletivamente, e enquanto 

tal, constituírem um território privilegiado para a construção de novas identidades e 

relações sociais. 
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 Considerar o assentamento um território significa reconhecer uma 

multiplicidade de aspectos que se constroem no espaço e tempo conformando uma 

realidade particular, fonte de identidade pessoal e grupal. O território se constitui (...) 

por laços informais, por modalidades não mercantis de interação construídas ao 

longo do tempo (...) que integram sentimentos de pertença, raiz e trajetórias comuns, 

memória coletiva, valores e crenças partilhados, que compõem um universo 

simbólico que lhes é próprio (Abramovay e Filho, 2003:3). 

Estudos de Medeiros e Leite (1998) revelam que o conjunto dos 

assentamentos, e cada assentamento em particular, recriam a cada dia sua história, 

envolvendo e articulando diferentes mediadores e atores sociais, no âmbito da 

sociedade civil e do Estado.  Os impactos que promovem desde o local às esferas 

estadual e nacional reedita permanentemente a luta pela reforma agrária ao 

apresentar novas reivindicações no campo social e produtivo. 

No caso do PA Aliança, por tratar-se de uma área ocupada por diferentes 

gerações de agregados/posseiros1, supomos que as relações sociais estariam 

estabilizadas em redes de sociabilidades construídas através dos anos.  Assim, seria 

possível identificar a expressão das mudanças sócio-culturais, econômicas e 

políticas, e os desafios delas decorrentes, em especial para as mulheres 

assentadas, em sua trajetória de luta pela terra e no processo de construção da 

identidade de assentados do PA Aliança. 

Nosso trabalho organizado em cinco capítulos é uma tentativa de 

expressar o reconhecimento à memória e ação coletiva, às trajetórias na terra de 

mulheres e homens do PA Aliança, e dar a conhecer o que Santos (2001) chama de 

realismo utópico, 

(...) que preside as iniciativas dos grupos oprimidos que, num mundo onde 
parece ter desaparecido a alternativa, vão construindo, um pouco por toda 
a parte, alternativas locais que tornam possível uma vida digna e decente 
(Santos, 2001:36). 

 

De um conjunto de questões que se apresentaram desde a concepção do 

projeto de pesquisa selecionamos algumas relacionadas aos aspectos psicossociais 

que integram o processo de construção de identidades coletivas: 
                                                           
1 O termo agregados refere-se aos trabalhadores/camponeses que residiam nas fazendas sob o consentimento do 
fazendeiro, sem necessariamente estarem subordinados a relações de trabalho ou emprego. O uso da terra era 
compartilhado com o fazendeiro, porém os agregados não possuíam o domínio da terra. 
Posseiros refere-se aos trabalhadores, antigos moradores de fazendas, que no uso da terra construíram roças e 
benfeitorias, adquirindo direitos sobre a terra.  
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 Que mediações - sociais, históricas, culturais e políticas - se fazem 

presentes no processo de construção de identidades?  

 Que estratégias são adotadas pelos assentados e assentadas em sua 

trajetória no sentido de mobilizar os recursos necessários para a realização 

de sua experiência coletiva? 

 Que valores, crenças e interesses estão presentes e são compartilhados 

nas interações, sociabilidades, práticas e experiências que integram o campo 

identitário dos assentados e assentadas? 

 Como o processo de construção de identidades se manifesta nos diversos 

espaços e tempos que compõem o cotidiano, e que significados adquirem na 

interação social, especialmente em sua dimensão de gênero? 

 Que potenciais e limites podem ser identificados nas iniciativas e 

experiências de assentados e assentadas do PA Aliança na perspectiva de 

um processo emancipatório? 

 
Inicialmente nos ocupamos em situar alguns elementos que configuram a 

Psicologia Social contemporânea e oferecem um campo de interações e diálogos 

interdisciplinares a nos orientar na delimitação de algumas categorias e conceitos 

centrais em nosso estudo. 

Em seguida, procuramos resgatar o processo da pesquisa enfocando a 

origem do tema, as sondagens feitas em campo e, sobretudo, a metodologia 

adotada nas etapas que compõem o campo propriamente dito.  Realizamos uma 

reflexão acerca da construção dos dados, abordando os dilemas que envolvem a 

relação pesquisador - pesquisado, o processo vivenciado pela pesquisadora na sua 

interação com os sujeitos da pesquisa, e aspectos da participação dos assentados e 

assentadas decisivos na configuração dos resultados. 

No capitulo terceiro tratamos do Projeto de Assentamento Aliança, 

território construído numa trajetória de lutas, em que homens e mulheres se 

constroem na condição de assentados e assentadas da reforma agrária. Tratamos 

do contexto de criação do Assentamento Aliança com destaque para o processo 

organizativo e de luta pela terra, focalizando aspectos psicossociais da construção 

de ações e identidades coletivas.  

Em seguida, no capítulo quarto, centramos a abordagem nas mudanças 

operadas no processo de conquista da terra e criação do assentamento, nas 
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sociabilidades e interações construídas interna e externamente ao assentamento.  

Destacamos, nesse capítulo, a importância da emergência de novas identidades 

enquanto identidades coletivas, efetuando um diálogo com a emergência da 

identidade de mulher trabalhadora rural. Buscamos compreender, da perspectiva de 

gênero, como se processam determinadas mudanças nas relações e formas de 

sociabilidade. 

O cotidiano do assentamento com seus tempos e espaços é tratado no 

capítulo quinto. Nele abordamos a dinâmica relacional do assentamento nos 

espaços da casa, da roça, da farinheira e da feira. Acrescentamos os lazeres e as 

atividades de caráter lúdico e religioso por ocuparem um lugar especial na vida dos 

assentados e assentadas. Partimos das condições materiais e intersubjetivas para 

acessar o modo de organização da vida cotidiana nesses espaços, as 

reconfigurações de gênero e os significados construídos por homens e mulheres 

sobre suas experiências cotidianas. 

Concluímos com algumas reflexões acerca das condições atuais do 

Assentamento frente à resolução pelo Estado de que o PA Aliança está "consolidado 

e emancipado". Buscamos realizar um contraponto tendo, de um lado, a realidade 

atual do Assentamento em termos dos recursos disponíveis, modos de interação 

entre homens e mulheres assentados, e destes com agentes externos; e de outro, a 

capacidade de mobilização de recursos pelos assentados e assentadas, suas 

condições organizativas e potencial emancipatório. 

Resgatamos brevemente alguns aspectos da trajetória dos assentados e 

assentadas do PA Aliança em sua relação com o processo de construção de 

identidades coletivas, novas relações de gênero, autonomia e emancipação. 

Com os limites deste trabalho, mas também toda a riqueza presente, 

sobretudo nas narrativas, abundantes em significados, nossa expectativa é de que 

ele seja motivador de novas reflexões, estudos e pesquisas.   

Que os assentados e assentadas se sintam contemplados, pelo menos 

em parte, em suas expectativas e possam fazer desta pesquisa mais um motivo para 

debates frutuosos acerca de suas condições e projetos de vida.  

Que possa também este trabalho ser motivador de debates e pesquisas 

em Psicologia Social sobre assentamentos rurais.� 
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1 - Construções em Psicologia Social: categorias e conceitos 
A Psicologia Social tem sua evolução marcada por amplos debates 

referentes à relação que constrói entre os fenômenos psíquicos e sociais, individuais 

e coletivos e ao modo como dialoga com diferentes disciplinas e áreas do 

conhecimento. 

Pode se dizer que a Psicologia Social se constrói transitando nas 

fronteiras, não somente da sociologia e da psicologia, como da história, filosofia, 

antropologia e ciências políticas, pela contribuição fundamental que essas áreas do 

conhecimento prestam à contextualização e elucidação de vários aspectos objetivos 

e subjetivos, que compõem os fenômenos psicossociais. Esse movimento é 

ampliado pelos desafios contemporâneos para a compreensão de diversos 

fenômenos sociais, expondo os limites de uma Psicologia Social restrita à uma 

abordagem eminentemente subjetivista e, de uma Sociologia orientada 

exclusivamente para a dimensão macrossocial. Nesse campo, efervescente em 

debates e construções teóricas, destacam-se questões relacionadas à autonomia da 

Psicologia Social e à especificidade do seu objeto de estudo nos diferentes 

contextos da sua produção científica (Lane, 1997; Campos e Guareschi, 2000).  

O processo de evolução da Psicologia Social tem lugar nesse campo de 

debates configurando movimentos e correntes diferenciadas de pensamento. De um 

lado, demarca fronteiras geográficas (Psicologia Social Americana, Européia e 

Latino-Americana), e de outro, expõe a força de paradigmas que transpõem 

fronteiras num cenário de disputas relacionadas, em última instância, ao fazer da 

Psicologia Social. Esse processo estimula e requer posicionamentos motivados pelo 

imperativo de compreender e contribuir para o tratamento às questões sociais e 

sofrimento de vários segmentos da sociedade. Perante tais desafios, a ética na 

pesquisa, os contextos e processos de construção do conhecimento e seu retorno 

social acabam se sobrepondo ao debate acerca da independência, autonomia e 

especificidade do objeto da Psicologia Social.  

A produção acadêmica Latino-Americana, contemporânea, tem destaque 

nesse cenário com contribuições expressivas para a evolução da Psicologia Social, 

comprometida com processos emancipatórios e perspectivas de transformação 

social (Campos e Guareschi, 2000). O materialismo histórico e a dialética são 

reconhecidos e adotados como pressupostos epistemológicos para a construção de 

um conhecimento sobre a realidade e a rede de interações sociais que conformam o 
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cotidiano individual e coletivo de modo a orientar a ação do psicólogo social (Lane, 

1997). 

Os anos 80 marcaram mudanças no cenário das produções acadêmicas 

sobre diversos fenômenos sociais com a emergência dos chamados novos 

movimentos sociais que, à parte o debate quanto à procedência da adjetivação 

novos, trouxeram novidades ao cenário político social.  Não somente expuseram as 

diversas formas de opressão e de dominação, como trouxeram o questionamento à 

idéia de atores centrais ou únicos e à correspondente diversidade de atores 

coletivos (Santos, 1997; 2003; Prado, 2002). 

Pela ação dos movimentos sociais a política passou a ser exercida para 

além das fronteiras da institucionalidade, trazendo à cena pública conflitos e 

contradições atribuídos à esfera privada e ao mundo relacionado à cultura (Pinto, 

1999; Prado, 2002; Santos, 2003; 1997). 

Nesse contexto, a sociologia feminista produziu a melhor teoria crítica ao 

revelar as múltiplas faces da dominação e opressão, negligenciadas pela teoria 

crítica moderna, a exemplo da dominação patriarcal, revelando os/as múltiplos/as 

protagonistas e formas diferenciadas de resistência e luta (Santos, 2001). 

As relações de poder, obscurecidas pela naturalização das diferenças, 

são desveladas pelos protagonistas de um novo tempo em que o sujeito unitário, 

racional e soberano é colocado em questão pelo sujeito identificado que incorpora, 

para além da classe social, o sexo, a raça e a etnia. 

Os movimentos sociais inauguraram, portanto, um período marcado por 

lutas diversas, fazendo emergir identidades coletivas, que expressam a 

multiplicidade de sujeitos nas categorias sexo, classe, raça e etnia, numa ação 

articulatória de diferentes condições e contextos. 
As lutas das mulheres, dos ambientalistas, dos movimentos anti-racistas ou 
pelo reconhecimento de identidades étnicas estão aí para nos recordar que, 
tanto a dominação quanto a resistência se fazem ao longo de diversos 
eixos, e que estes não estão subordinados, de maneira definitiva a uma 
"contradição principal" (Santos, 2003:35). 

 
O questionamento dos paradigmas hegemônicos em suas bases 

estruturais inaugura um novo diálogo entre a Psicologia e a Sociologia de modo a 

ampliar e redefinir o objeto e campo de pesquisa em Psicologia Social.  Serge 

Moscovici na França, Henri Tajfel na Inglaterra, são precursores do processo de 

florescimento desse novo campo do conhecimento que na América Latina terá sua 
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consolidação e expansão com Silvia Lane, Martin Baró, Maritza Montero e outros 

(Campos e Guareschi, 2000). 

As contribuições desses autores tratam de questões fundamentais para a 

delimitação do objeto de estudo e métodos de pesquisa e intervenção em psicologia 

social.  A sociedade e os fenômenos sociais, dessa perspectiva, resultam de 

processos históricos protagonizados por sujeitos - atores sociais - em um campo 

instável, povoado por tensões e conflitos permanentes. Toda e qualquer 

estabilidade expressa uma transitoriedade que caracteriza o processo contínuo das 

mudanças sociais (Jurbert, 2000; Montero, 2000). 

A concepção de sujeito como ator social é primordial e orientadora para 

os processos de pesquisa. Essa concepção, contra qualquer sentido de 

universalidade, trata do sujeito contextualizado, que age, interage, protagoniza 

mudanças, constrói identidades, e se faz reconhecer como ator social.  

Não por outro motivo, os processos de interação e as relações sociais 

requerem tratar das (...) incompletudes, e pensar algo aberto, em algo que pode ser 

ampliado ou transformado (Guareschi, 1998:151). O sujeito/ator social é em relação, 

o que significa dizer que somente através de um mundo externo - o outro - é 

possível construir sua identidade como  sujeito. 

Essa abordagem aplicada à delimitação do nosso objeto de estudo se 

traduz na proposta de compreender os aspectos psicossociais que integram as 

formas de sociabilidade, ações coletivas e o processo de construção de identidades 

na trajetória de assentados e  assentadas do Projeto de Assentamento Aliança.  

Com esse referencial na Psicologia Social, passamos a tratar de algumas 

categorias e conceitos centrais em nossa pesquisa, quais sejam: assentamento, 

identidade, unidade de produção familiar e gênero. Ao longo do trabalho faremos 

dialogar essas categorias e conceitos entre si e com aqueles que emergiram no 

processo de tratamento analítico das categorias empíricas. 

Assentamento2 é uma categoria bastante abrangente, como se pode 

verificar nas definições oficiais, a indicar processos diferenciados de constituição, 

                                                           
2 De acordo com o Anexo/Portaria/MDA/nº80, de 24 de abril de 2002, Assentamento é uma "Unidade Territorial obtida pelo 
programa de Reforma Agrária do Governo Federal, ou em parceria com estados ou Municípios, por desapropriação, 
arrecadação de terras públicas; aquisição direta; doação; reversão ao patrimônio público, ou por financiamento de créditos 
fundiários, para receber em suas várias etapas, indivíduos selecionados pelos programas de acesso a terra". Os Assentamentos 
são classificados conforme suas espécies em: Assentamento em terras Públicas Arrecadadas Ocupadas; Assentamentos em 
terras Públicas Arrecadadas; Assentamento em parceria com Estados e Municípios; Assentamento em Terras Desapropriadas; 
Assentamento em Terras Particulares Adquiridas por Compra. 
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diferentes contextos de criação e a participação de atores e mediadores diversos, 

compondo uma ampla rede de relações. 

Em nossa pesquisa tratamos o assentamento em terra desapropriada, 

para fins de reforma agrária, como resultado de ações coletivas, constituindo-se de 

acordo com Leite, Heredia e Medeiros (2004:28) em ponto de chegada de um 

processo de (...) transformação de um amplo setor de "excluídos" em sujeitos 

políticos, novos atores em cena, com a participação e apoio de movimentos sociais. 

Por outro lado, o assentamento de reforma agrária também é considerado 

como ponto de partida para (...) implementar projetos técnico-produtivos, praticar 

uma nova sociabilidade interna (...) e inserir-se num jogo de disputas políticas 

visando sua reprodução (sobretudo na sua relação com o Estado) (Leite, Heredia e 

Medeiros, 2004:29).  

Esse tratamento conferido aos assentamentos de reforma agrária tem 

motivado reflexões acerca da trajetória dos assentados, com destaque para a rede 

de sociabilidades estabelecida no processo de mobilização e luta pela terra, para as 

relações com o Estado e a construção de novas identidades (Medeiros e Leite, 

1998). 

A noção de identidade tem sua origem na filosofia e se constitui na fonte 

de origem da psicologia no contexto do iluminismo, fundado sobre a soberania 

absoluta da razão individual e a fé no progresso indefinido (Pessoa, 1998:124). 

Trata-se de um longo percurso de construções teóricas até nossos dias, no qual a 

identidade tem assumido variadas acepções a partir de noções diferenciadas de 

sujeito. 

Em tempos de intensa globalização, em que populações e culturas se 

vêem abaladas em suas tradições, trajetórias e práticas, as construções teóricas e 

debates sobre identidade ganham relevo, revitalizados num processo dinâmico que 

integra desconstrução, recriação e reinvenções, revelando sua atualidade e 

importância teórica e social. O que se põe em questão é a existência do sujeito 

unificado, integrado, que, em contextos de profundas transformações sócio-culturais 

expõe a fragmentação das paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, 

raça e nacionalidade, que no passado nos tinham fornecido sólidas localizações 

como indivíduos sociais (Hall, 2001:9).  
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Nos limites deste trabalho, assumindo os riscos de simplificação, não 

adentraremos no debate sobre a construção do conceito de identidade na Psicologia 

Social que envolve, além da noção de sujeito, as dimensões individual, pessoal, 

social e coletiva.  

Adotamos o conceito de identidade enquanto categoria analítica, para 

compreender a condição dos assentados e das assentadas do PA Aliança, categoria 

esta, que integra ambigüidades e dissociações, e não se confunde com papéis 

sociais. Os papéis sociais podem integrar a identidade, a depender de como o 

sujeito os assume e os integra em suas práticas cotidianas, na percepção de si e 

dos grupos aos quais se vincula.  

A noção de sujeito é aqui compreendida em sua dimensão social e 

coletiva, embora tenha como referência o indivíduo no qual age e se manifesta o 

sujeito. Trata-se, portanto, do indivíduo enquanto sujeito (...) não abstraído das suas 

pertenças, das situações e das influências que sofre, mas definido como ator, capaz 

de modificar o seu meio (...) num processo permanente de interação social. Nesse 

processo têm lugar as ações coletivas e as dinâmicas de construção de identidades 

(Touraine, 1998:98). 

Tratamos de identidades coletivas enquanto construções e processos que 

envolvem autoconstrução e individuação. Em termos gerais, afirma Castells (2001), 

(...) pode-se dizer que identidades organizam significados e papéis organizam 

funções. O significado é entendido como (...) a identificação simbólica por parte de 

um ator social, da finalidade da ação praticada por tal ator. Enquanto tal, nos faz 

interrogar a respeito do como, por que, por quem e para que se constituem as 

identidades (Castells, 2001: 23).  

A identidade coletiva se constitui em fontes de significado que se 

constroem na interação e na ação coletiva, (...) se alimenta da cultura, da história, da 

política e, através destas esferas objetiva processos de individuação (Prado, 2001). 

Tratamos de identidades coletivas para nos referir a  sentimentos e práticas sociais 

desenvolvidas por um grupo num contexto específico e que definem a pertença dos 

sujeitos a esse grupo. Podem se manifestar de formas diferenciadas 

(...) como formas de interpretação da história conjunta; (...) como formas de 
pertença a determinadas categorias sociais, como expectativas de projetos 
de futuro coletivamente traçados, como elaborações de elementos do 
passado para a demarcação de posições identitárias; (...) na definição de 
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estratégias para mobilizar recursos, no compartilhamento de valores e 
crenças que definem uma cultura política do grupo, colaborando na 
configuração e mediação da relação entre diferentes grupos (Prado, 2002: 
66). 

 
Assim, a identidade coletiva se diferencia da identidade social por se 

referir a um processo social de mobilização e articulação de sujeitos vinculados por 

sentimentos, interesses e práticas sociais chamadas ações coletivas. A identidade 

social, por sua vez, refere-se às atribuições de pertença social e grupal dos 

indivíduos em um determinado contexto social (Prado: 2002).  

O processo social de construção de identidades ocorre num contexto 

social específico marcado por relações de poder.  Nesse processo Castells (2001) 

identifica três categorias de identidade a partir de origens e de formas diferenciadas 

que assumem no seu processo de construção: identidade legitimadora, identidade 

de resistência e identidade de projeto (Castells, 2001:23 -24). 

A primeira, identidade legitimadora se constrói em relações com 

instituições sociais, que no exercício do poder buscam legitimar o seu domínio junto 

aos atores sociais com os quais interage e/ou busca representar. 

A identidade de resistência, como o próprio nome indica, tem origem em 

formas de resistência desenvolvidas pelos atores sociais para fazer face às formas 

de dominação a que são submetidos por instituições sociais.  Nesse processo 

desenvolvem princípios de sustentação diferentes, ou mesmo em oposição àqueles 

dominantes. 

A identidade de projeto se relaciona à capacidade que grupos sociais 

desenvolvem de se recolocarem na sociedade enquanto atores coletivos, ocupando 

novas posições nas relações de poder. Para tanto se utilizam de recursos culturais 

disponíveis na história, na memória coletiva, na religião e outros, de modo a 

reorganizarem seu significado em função do projeto que constroem.  O projeto pode 

se desenvolver para além dos interesses específicos do grupo, abrangendo 

questões de ordem estrutural da sociedade. Os elementos que, dinamicamente 

articulados, compõe a identidade de projeto são apropriados e resignificados pelos 

grupos sociais (...) em função de tendências e projetos culturais enraizados em sua 

estrutura social, bem como em sua visão de tempo/espaço.  A identidade coletiva, 

dessa perspectiva, se alimenta de um conteúdo simbólico definido pelos atores e 

pelos projetos que buscam realizar (Castells, 2001:23-24). 
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As três categorias de identidade concebidas por Castells não existem em 

si mesmas, como modalidades fixas e acabadas ou em escalas de valor progressivo 

ou retrógrado. Existem em contextos sócio-históricos específicos, configurando um 

campo dinâmico no qual podem transitar de uma a outra modalidade, a depender da 

ação coletiva dos atores sociais envolvidos. 

Prado (2002) apresenta uma diferenciação entre identidade coletiva e 

identidade política, que reside nas condições que um determinado grupo reúne, num 

dado contexto social, para identificar as relações de opressão, os antagonismos que 

elas ensejam, de modo a demarcar fronteiras entre um Nós e um Eles e se exercitar 

no terreno das lutas políticas (Prado, 2002). 

Para Santos (2003) a noção de identidades coletivas está associada (...) 

às diferentes formas de resistência, de mobilização, de subjetividade (...) geradas 

por práticas diversas de opressão ou de dominação, implicando em noções 

diferenciadas de justiça.  Essas diferentes formas de resistência, mobilização e 

subjetividade são tratadas enquanto lutas emancipatórias, que engendram a 

ampliação de círculos de reciprocidade num campo de tensões entre igualdade e 

diferença, entre a exigência de reconhecimento e o imperativo da redistribuição 

(Santos, 2003:61). 

Há, portanto, uma indissolúvel relação entre identidade e subjetividade, 

entre subjetividade e diferença, na qual a diferenciação se constitui em atividade 

fundamental à assunção identitária. O sentimento de pertença social enseja a 

significação da relação com o outro como um ato que tem lugar numa rede 

intersubjetiva, compondo a estrutura das relações sociais num determinado tempo e 

lugar histórico. 

Os projetos de assentamento de reforma agrária, em geral, têm origem 

numa situação de conflito e se estruturam sob a gestão e orientação do Estado com 

a participação de mediadores diversos. Os assentamentos resultam e expressam 

trajetórias diferenciadas de lutas de trabalhadores e trabalhadoras rurais pelo 

acesso a terra e condições para produzir e viver.  Nesse processo reconstroem e 

constroem novos vínculos grupais e sociais e redes de sociabilidades nas quais se 

fazem reconhecer enquanto assentados da reforma agrária. Trata-se de um 

processo de construção de novas identidades no qual, instabilidades e conflitos, 

situados na origem do assentamento, dão lugar a novas relações de poder e, 
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portanto, a novas formas de conflitos sociais com a presença de outros atores em 

cena.  

Os projetos de assentamento de reforma agrária têm na unidade familiar 

sua estrutura fundamental de organização e produção e, em sua maioria estão 

parcelados em lotes, local de residência e trabalho familiar. Registram-se algumas 

situações nas quais os assentamentos estão organizados em agrovilas, local de 

residência e de equipamentos sociais como escola, posto de saúde, igreja, etc. 

Durante o parcelamento dos lotes é usual a destinação de uma área para trabalho 

coletivo, entretanto, na grande maioria dos assentamentos essa não se constitui a 

forma predominante de organização da produção. 

 A organização comunitária nos assentamentos assume formas variadas. 

Em sua maioria, os assentamentos possuem uma associação registrada, 

responsável pela gestão dos recursos e projetos de caráter coletivo, originados de 

programas governamentais. Outras organizações e grupos comunitários podem ser 

identificados em vários assentamentos, co-existindo com a associação dos 

assentados, de modo a implementar  projetos pontuais, como é o caso de grupos e 

associações de mulheres. 

Para compreendermos a dinâmica das relações no assentamento faz-se 

necessário colocar em foco a sua unidade constitutiva, a unidade familiar, 

tradicionalmente compreendida como unidade de produção e consumo, composta 

por pessoas ligadas por laços de parentesco, podendo coincidir ou não com o local 

de residência de seus integrantes (Heredia, 1979; Almeida, 1986). 

A chamada unidade familiar de produção ou unidade camponesa tem 

sido caracterizada por uma racionalidade própria que combina a quantidade de 

integrantes, a composição etária e os recursos ao seu dispor, de modo a obter um 

determinado desempenho econômico e um potencial de reprodução. Compõe um 

ciclo de desenvolvimento familiar abordado inicialmente por Chayanov (1974) e que, 

diferentemente do que se possa supor, apresenta instabilidades, conflitos entre 

gerações e contradições diversas ao longo da sua história.  

Por muito tempo o referencial para se abordar as formas de produção no 

campo brasileiro consistiu no tamanho do estabelecimento. Esse referencial que 

opôs grande e pequena produção orientou o debate em torno dos projetos de 

desenvolvimento para o país.  Não era comum, portanto, referir-se à agricultura 
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familiar e sim à pequena produção e aos pequenos produtores. Por conseguinte, 

não se levava em consideração o modo e a organização da produção, mas o 

tamanho da propriedade e a produtividade (Veiga, 1995). 

Os estudos realizados nessa área, até os anos 80, revelaram limites na 

conceituação da pequena produção relacionados, sobretudo, à precariedade dos 

dados estatísticos disponíveis e a questões de ordem metodológica.   

Na década de 90 um amplo projeto de pesquisa, realizado por meio de 

convênio firmado entre a Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura -FAO - e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra -  

avançou significativamente na metodologia de tratamento de dados censitários, 

constituindo-se em referência para a definição da agricultura familiar. 

Dentre as características da agricultura familiar identificadas no âmbito do 

Projeto FAO/Incra3,  ressaltamos aquelas citadas por Silva (2001:50): 

 A gestão da unidade produtiva e os investimentos nela realizados são 
feitos por indivíduos que mantêm entre si laços de sangue ou de 
casamento; 

 A maior parte do trabalho é igualmente fornecida pelos membros da 
família; 

 A propriedade dos meios de produção (embora nem sempre a terra) 
pertence à família e é em seu interior que se realiza a transmissão em 
caso de falecimento ou de aposentadoria dos responsáveis pela unidade 
produtiva (FAO/Incra, 1996). 

 
Os estudos desenvolvidos pelos consultores do convênio FAO/Incra4, 

como outros que se fundamentaram nos seus resultados, sugerem que a agricultura 

familiar brasileira se deve, em grande parte, à histórica resistência do campesinato 

ao evidenciar práticas próprias da chamada "racionalidade camponesa" voltadas, 

predominantemente, para o consumo familiar. 

Nessa linha, Silva (2001), ao considerar os dados de pesquisa do 

Convênio FAO/Incra (2000), identifica como elementos que compõe a "racionalidade 

camponesa" (...) diferentes sociabilidades e formas de apropriação da natureza, não 

subordinadas à lógica do lucro, do controle e do domínio que caracterizam a 

racionalidade ocidental moderna (Silva, 2001:48).  
                                                           
3Fao/Incra. Perfil da Agricultura Familiar no Brasil: dossiê estatístico. Brasília: FAO/INCRA, 1996. 
4 FAO/Incra. Diretrizes de Política Agrária e Desenvolvimento Sustentável. Resumo do Relatório Final do 
Projeto UTF/BRA/036 Segunda Versão. Brasília, D. F., março, 1995. 24p.  
FAO/Incra. Agricultura Familiar no Brasil: uma análise a partir do Censo Agropecuário de 1995/96. Brasília: 
Projeto de Cooperação INCRA/FAO, jan, 2000. 
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A agricultura familiar, nessa modalidade, se define em relação à estrutura 

fundiária, às formas que assumem a questão da herança familiar e ao contexto 

sócio cultural. Em geral, não conta com a força de trabalho assalariado e aplica 

estratégias de produção fundadas em relações solidárias, como as trocas de dias de 

serviço, o que enseja um amplo campo de sociabilidades.  

É necessário salientar, entretanto, que a agricultura familiar configura um 

campo de debates polêmicos de ordem teórica e política, que integra as categorias 

e o modo de conceituar o campesinato, os trabalhadores rurais e agricultores 

familiares. Embora esse debate ultrapasse os objetivos dessa pesquisa, cabe 

ressaltar a existência de uma diversidade de situações sob a denominação de 

agricultura familiar de modo a abranger as modalidades integradas à dinâmica 

capitalista. Entre essas se pode identificar a chamada agricultura familiar integrada 

e subordinada ao setor agro-industrial e aquela considerada capitalizada e 

autônoma, regidas pela lógica da modernização tecnológica e do mercado, 

predominantes na região Sul do país, e em parte da região Sudeste.  

Em que pese essa diversidade, estudos realizados em diferentes regiões 

do país identificaram a co-existência, de modo imbricado, de formas de vida e 

organização camponesa com características do sistema mercantil da unidade 

familiar (Tedesco, 1999). Vale ressaltar, portanto, que toda agricultura camponesa é 

familiar, mas que nem toda agricultura familiar é camponesa. 

Neste trabalho, ao nos referirmos à agricultura familiar, estamos tratando 

daquela que mais se aproxima da "racionalidade camponesa", cuidando para que tal 

caracterização não venha engessar nosso olhar sobre a realidade, dificultando o 

trânsito pelas contradições que encerra, sejam de ordem econômica, social ou 

cultural. 

A amplitude do debate em torno do que venha a ser o familiar na unidade 

de produção é exaustivamente apresentada por Almeida (1986) que o define como 

uma combinação estratégica de diversas modalidades de organização e dinâmicas 

relacionais - família nuclear, família extensa, família tronco, grupos de parentes e 

outros.  Essa diversidade escapou aos critérios e estudos estritamente de base 
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censitária, e por outro lado, foi amplamente revelada por diversas pesquisas e 

estudos de caso.5  
Dificuldades na conceituação de família têm sido recorrentes nas 

formulações teóricas e no plano empírico e, de acordo com Bruschini (1989), essas 

seriam em grande parte superadas se utilizassem uma abordagem multidisciplinar. 

O limite do critério estabelecido para a operacionalização do conceito de família, a 

exemplo do Censo de 1980, que tomou como semelhantes,  a estrutura familiar e o 

parentesco, excluiu da família a rede de parentes que integra as estratégias de 

sobrevivência, presentes tanto no âmbito econômico, como nas formas de 

sociabilidade cotidianas.  

Em nosso estudo buscamos incorporar as contribuições de Bruschini 

(1989) ao abordar a família enquanto unidade de reprodução social e unidade de 

relações sociais. Dessa perspectiva a unidade familiar de produção será também 

considerada como 

(...) espaços de convivência, nos quais se dá a troca de informações entre 
os membros e onde decisões coletivas a respeito do consumo, do lazer e 
de outros itens são tomadas. (...) são também unidades nas quais os 
indivíduos maduros se re-socializam a cada momento revendo e 
rediscutindo seus valores e seus comportamentos na dinâmica do cotidiano 
em função das necessidades do grupo, que se renovam a cada etapa da 
vida familiar, e também de acordo com as possibilidades oferecidas pela 
sociedade na qual o grupo se insere (...). 

A divisão interna de papéis pode ser a expressão de importantes relações 
de dominação e submissão, na medida em que configura uma distribuição 
de privilégios, direitos e deveres dentro do grupo (Bruschini, 1989:13). 

 
Em pesquisa realizada na região do Alto Jequitinhonha, Galizoni (2000) 

constata que família e terra guardam uma íntima relação. 

A história da família se funde com a história da terra; falar de uma é sempre 
remeter a outra, e ambas estão em constante movimento. Simbolicamente 
e na prática, a terra é o lugar de produção e reprodução da família e se 
apresenta como um patrimônio construído e transmitido pelo trabalho 
familiar (Galizoni, 2000:55). 

 

Articula-se nesse entendimento o duplo significado de família, enquanto 

unidade de reprodução constituída pelo núcleo familiar, correspondendo ao grupo 

                                                           
5 O estudo de Woortmann (1995), intitulado Herdeiros, Parentes e Compadres se constitui em expressiva 
referência para estudos nessa área.   Em pesquisa comparativa entre famílias de sitiantes do Sul do país e do 
Nordeste, aliando etnografia e historiografia revela aspectos fundamentais da família camponesa e do sistema de 
parentesco, essenciais à reprodução do campesinato, de geração em geração. 
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doméstico, mas não necessariamente ao local de residência; e enquanto uma ampla 

rede de parentesco incluindo tios, primos, sobrinhos, como uma família ampliada, 

possuindo um ancestral comum (Galizoni, 2000:56). 

Família, terra e trabalho se associam dinamicamente compondo o que 

Tedesco (1999) chamou de ethos camponês, como um estilo, um modo de ser, uma 

sabedoria própria, configurada num universo simbólico e de representações, 

habitado por conflitos e movimentos de preservação e mudança. 

As dimensões de gênero e geração se fazem presentes compondo uma 

complexa e dinâmica trama de relações no cotidiano da unidade familiar - lugar de 

sociabilidade, conflito, reconfiguração de papéis e construção de identidades. 

O debate tradicional voltado principalmente para a produção agrícola, 

para a eficiência e capacidade de resistência à lógica do mercado, que por muito 

tempo orientou a compreensão da chamada agricultura familiar, evidenciou seus 

limites dando lugar aos aspectos relativos à organização e dinâmica das relações, 

tanto no interior, quanto fora da unidade de produção.    

Compreender a organização da agricultura familiar passa, portanto, por 

entender a combinação de diversas jornadas, de homens, mulheres, jovens e 

idosos, não justificando o negligenciamento histórico do trabalho de mulheres e 

jovens, como se o desempenho do "chefe de família", o pai, representasse os dos 

demais membros (Nobre, 1998). 

As diferenciações entre masculino e feminino têm inscrito as mulheres na 

ordem da natureza, excluindo-as do mundo historicamente situado, da produção e 

da cultura.  Essa lógica que é ao mesmo tempo diferenciadora e dominadora se 

fundamenta na assimetria entre os sexos e determina a organização do espaço, a 

oposição entre casa e campo, a estruturação do tempo, da jornada de trabalho, a 

divisão de tarefas e atividades, e os papéis sociais, se estendendo à própria 

ordenação das coisas e do universo (Bourdieu, 1995:137).  

Adotamos como referência para a compreensão das relações no âmbito 

da unidade familiar e do assentamento o conceito de gênero em sua dimensão 

relacional, ou seja, (...) como uma forma de falar sobre sistemas de relações sociais 

(...) como nos revela Scott (1995:85) para quem o gênero é 
(...) um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças 
percebidas entre os sexos e (...) uma forma primária de dar significado às 
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relações de poder ou ainda (...) um campo primário no interior do qual, ou 
por meio do qual, o poder é articulado (Scott, 1995:86-88).  
 

Nessa abordagem o gênero integra os símbolos culturalmente 

disponíveis, os conceitos normativos, a organização social e política e a identidade 

subjetiva, num contexto sócio histórico determinado.  Assim concebido, o gênero 

demarca um terreno próprio de definição na perspectiva de lançar luz sobre as 

desigualdades sociais entre homens e mulheres que persistem em nossa 

sociedade. 

As duas proposições que integram a conceituação de Scott se articulam 

dialeticamente, não sendo possível tratar numa análise uma parte do conceito sem a 

outra, nem tampouco pensar em mudanças nas relações sociais sem que se 

realizem no campo do poder e vice-versa. 

Conceituar gênero como um campo primário no interior do qual ou por 

meio do qual o poder é articulado não implica em considerá-lo como campo único, 

mas aquele que se constitui como referência, com força suficiente para significar o 

poder. A relação entre poder e gênero não é explícita, literalmente falando, operando 

em campos simbólicos. Trabalhar na perspectiva de gênero implica, sobretudo, em 

desvendar como se estruturam a percepção e a organização concreta e simbólica de 

toda a vida social (Scott, 1995:88). 

Tratando-se da agricultura familiar, abordá-la da perspectiva de gênero 

requer a revisão da oposição que se faz entre trabalho produtivo e reprodutivo, entre 

público e privado, entre os espaços de produção e consumo. No cotidiano tais 

modalidades integram a dinâmica da unidade de produção familiar e nela se fazem 

presentes homens e mulheres que reproduzem a divisão sexual do trabalho fundada 

nas relações de gênero. Essa dinâmica tem demonstrado que o feminino não 

somente é desvalorizado, como também ocupa lugar de subordinação na hierarquia 

de poder.  Assim, torna-se compreensível quando Scott (1995: 88) se refere ao 

gênero como (...) implicado na concepção e na construção do próprio poder (...), pois 

os papéis atribuídos socialmente a homens e mulheres integram uma hierarquia de 

poder que irá definir não somente o controle, mas o acesso diferenciado de homens 

e mulheres a recursos materiais e simbólicos.  

Abordar gênero e agricultura familiar implica, pois, num determinado 

contexto histórico, em analisar e compreender o significado que adquirem as 

relações e divisões de tarefas ao longo do ciclo familiar, nas suas dimensões 
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objetivas e simbólicas. Trata-se de avançar na compreensão das condições de 

organização e trabalho de mulheres e homens, abordando as relações de poder 

entre eles, bem como as restrições das organizações e instituições sociais e 

políticas para a igualdade de oportunidades no acesso e controle de políticas e 

recursos, tanto nos processos produtivos, como reprodutivos. 

Ao refletir sobre o processo de construção da identidade de mulher 

trabalhadora rural identificamos um vasto campo de interações em vários espaços 

que estruturam a sociedade onde a alteridade se revela num movimento dinâmico de 

possibilidades e impossibilidades demarcando o fluxo das lutas emancipatórias das 

trabalhadoras rurais. 
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2 - Construções na inter- (ação) : sobre o processo da pesquisa6

Os exercícios e reflexões que pude realizar na qualidade de pesquisadora 

não somente deram-me a oportunidade de novas vivências e aprendizados como 

fazem deste trabalho, nossa pesquisa. Certamente nos transformamos, em alguma 

medida, todos e todas, ao estabelecermos, mais que interlocuções, interações que 

se traduziram em profundas trocas que se materializam, em parte, nesta dissertação 

de mestrado. Assim, assumo, de início, que nossa pesquisa encerra todos os 

dilemas relativos ao “envolvimento do pesquisador com o objeto de pesquisa”, do 

entrevistador com o entrevistado e vice-versa, o que, para nós, não compromete sua 

relevância, mas antes, a qualifica.  Ciente de possíveis questões relacionadas à 

objetividade e representatividade desta pesquisa, assumo o envolvimento com o 

tema de estudo e seus protagonistas, e o empenho para que a mesma reúna as 

condições que requerem um trabalho científico, encontrando ressonância nas 

contribuições de Bourdieu. 
O sonho positivista de uma perfeita inocência epistemológica oculta na 
verdade que a diferença não é entre a ciência que realiza uma construção 
e aquela que não o faz, mas entre aquela que o faz sem o saber e aquela 
que, sabendo, se esforça para conhecer e dominar o mais completamente 
possível seus atos, inevitáveis, de construção e os efeitos que eles 
produzem também inevitavelmente (Bourdieu, 2003:694-695). 

 
Nessa perspectiva se transforma o que se poderia constituir num esforço 

solitário de busca de cientificidade, numa tessitura, que integra o reconhecimento de 

cada pessoa com quem estive em campo e nossa força coletiva enquanto 

protagonistas deste trabalho.  

Ao longo do processo da pesquisa várias questões ganharam forma e 

clareza como outras tantas deram espaço a novas inquietações. Entretanto, estou 

certa de que estas não podem ser superadas com este estudo, mas que ao se 

manterem, ao lado de outras que possivelmente surgirão, estarão sim a nos desafiar 

na extraordinária aventura de produzir conhecimento. 

Estamos, portanto, tratando de um investimento que não seria possível 

sem o trânsito entre o espaço acadêmico e o território dos principais protagonistas 

desta pesquisa – os assentados e as assentadas do PA Aliança.  Certamente não se 

trata de um processo uniforme e linear, mas de um movimento sinuoso e instável, 

                                                           
6 A utilização predominante da primeira pessoa é proposital e significativa ao revelar o processo vivenciado 
durante a pesquisa, meus sentimentos e reflexões enquanto pesquisadora. 
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habitado por inquietações expressas, de algum modo, nos resultados desta 

pesquisa. 

 
  2.1 - Origem do tema de estudo e formulação do Plano de Trabalho 

A partir de 1989 assumi um trabalho com mulheres trabalhadoras rurais, 

principalmente agricultoras familiares, acampadas e assentadas da reforma agrária. 

Tive a oportunidade de percorrer diversas regiões do estado de Minas Gerais e 

participar de encontros, seminários, assembléias e outras atividades com as 

trabalhadoras rurais. Nosso trabalho esteve voltado, sobretudo, para a organização 

e participação das mulheres no movimento sindical, passando pela sua 

documentação, reconhecimento como trabalhadora rural e sua inclusão nas políticas 

sociais e de desenvolvimento rural.  

O Plano de Trabalho apresentado ao Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia resultou dessa trajetória de trabalho, sobretudo de reflexões e diálogos 

realizados com mulheres trabalhadoras rurais, assentadas em projetos de 

assentamento de reforma agrária e dirigentes sindicais. A temática principal se 

traduzia no processo de construção da identidade de mulher trabalhadora rural 

apresentando-se como centro dos interesses das mulheres com quem trabalhava na 

Fetaemg. Com Edina, Eva, Elza e Maria Antônia (Lia)7 tive oportunidade de trocar 

idéias e formular questões. E foi com a colaboração especial de Lia, que leu, releu e 

fez observações sobre a versão primeira, que pude finalizar o Plano de Trabalho 

propondo compreender os aspectos psicossociais que integram o processo de 

construção da identidade de mulher trabalhadora rural, a partir de uma leitura das 

relações na unidade familiar em assentamentos de reforma agrária. 

Construímos um campo vasto de questões que foram melhor delimitadas 

e focalizadas à medida em que pude avançar nos estudos e iniciar o processo da 

pesquisa propriamente dito. O Plano de Trabalho apresentava várias questões, 

assim traduzidas: 
Em que medida a busca pelo reconhecimento social da mulher 
trabalhadora rural configura a emergência de um novo sujeito e a 
construção da identidade de trabalhadora rural? 

                                                           
7 Em 2001 Edina Maria da Silva era coordenadora da Comissão Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais da 
Fetaemg; Eva - Evina Teixeira da Cruz, também conhecida como Eva de Medina, coordenadora do Pólo Sindical 
do Médio-Baixo Jequitinhonha; Elza Ilza Simões, diretora de Política e Formação Sindical e Maria Antônia 
Costa Nogueira, conhecida por Lia, diretora do Departamento de Política e Reforma Agrária. 
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 Como esse processo se manifesta nas relações de gênero e em que 
medida  ele reconfigura as relações entre privado e público, produção e 
mercado, reprodução e consumo? 

Como as mulheres trabalhadoras rurais, apesar de todo o seu esforço para 
serem reconhecidas e se emanciparem, concorrem para a perpetuação 
das relações de dominação? 

 Que mudanças estão em curso no interior da agricultura familiar, 
particularmente em áreas de assentamento de reforma agrária, pela ação 
organizada das mulheres trabalhadoras rurais? 

 Quais os aspectos psicossociais da construção da identidade de 
trabalhadora rural e seus impactos nos papéis atribuídos e 
desempenhados por homens e mulheres na unidade produtiva familiar e no 
assentamento?  

 
Tratava-se, entretanto, de uma proposta preliminar que, para alcançar a 

condição de um projeto de pesquisa, requeria uma fundamentação 

teórico/metodológica capaz de servir de guia para a delimitação e abordagem do 

objeto de estudo, na localização da pesquisa e, especialmente, no exercício de 

pesquisadora.  

Desde a apresentação do Plano de Trabalho ao Mestrado compreendi a 

necessidade de embasar as questões que trazia em concepções teórico-filosóficas 

capazes de articular a noção de sujeitos, atores e autores de sua própria história, 

num dado contexto sócio - cultural. Encontrei ancoragem nas teorias da psicologia 

social que buscaram superar os modelos hegemônicos da psicologia e da sociologia 

e no diálogo com disciplinas como a antropologia e a história. 

Assim, o referencial teórico adotado dialoga com os pressupostos 

epistemológicos do Materialismo Histórico e da Dialética ao considerar as condições 

concretas de existência num determinado espaço e tempo histórico, como fundantes 

das formas que adquirem o comportamento social, numa interação dialética entre as 

dimensões estruturais e subjetivas. Nessa perspectiva, a abordagem da interação 

social indica que os modos de sentir, pensar e agir dos sujeitos / atores sociais são 

influenciados pelo contexto sócio-econômico, político e cultural, bem como o 

influenciam e o transformam num movimento de reciprocidade, permeado por 

contradições e conflitos (Lane1997; Campos e Guareschi, 2000). 

Nosso estudo se situa na perspectiva da Psicologia Social comprometida 

com o processo emancipatório de grupos sociais excluídos, oprimidos e negados na 

sua condição sócio-cultural, nas suas potencialidades e no exercício de sua 

cidadania. Trata do sujeito em ação, aquele que constrói a realidade e protagoniza a 
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vida cotidiana – um ator social. Assim concebido, possui e continuamente produz 

conhecimento (Montero, 2000). 

Essa compreensão guiou-me durante a realização das disciplinas do 

Mestrado, quando busquei construir um diálogo permanente entre a produção 

teórica e as questões que trazia para estudo. Nesse processo, não somente 

algumas proposições foram reformuladas, como emergiram novas, e dentre elas 

uma consciência profunda do compromisso e implicações que encerra um processo 

de pesquisa e a nova condição, de pesquisadora, junto aos trabalhadores e 

trabalhadoras rurais. 

 
 2. 2 - Primeira viagem a campo: área pesquisada e outras delimitações 

Originalmente tencionava realizar a pesquisa em dois projetos de 

assentamento localizados em regiões distintas do Estado e com origens 

diferenciadas, sendo um resultante de processo de ocupação da terra, e outro 

originado de conflito pela posse da terra envolvendo antigos moradores.  Limitações 

próprias, como aquelas relativas a um empreendimento acadêmico no nível de 

Mestrado, levaram-me a sondar a possibilidade de realizar um estudo de caso em 

um único projeto de assentamento, procedente da luta de posseiros8, por supor 

dinâmicas sociais estabelecidas ao longo dos anos, por várias gerações, em uma 

mesma área. Assim, poderia melhor identificar a expressão das mudanças sócio-

culturais, econômicas e políticas no processo de constituição do Projeto de 

Assentamento. 
Na fase de elaboração do Plano de Trabalho havia estabelecido 

interlocuções com lideranças da região Médio-Baixo Jequitinhonha, especialmente 

com Eva de Medina, que sinalizava a importância e possibilidade de se realizar a 

pesquisa no Projeto de Assentamento Aliança, que perfazia as condições citadas 

anteriormente. Em dezembro de 2002 realizei a primeira viagem a campo9 em visita 

aos municípios de Medina e Pedra Azul, localizados na região acima referida, para 

tratar da localização da pesquisa. 

                                                           
8 A referência a posseiros é utilizada no seu sentido usual, para se referir a antigos moradores, não sendo precisa, 
portanto, no que diz respeito à relação com a posse/propriedade da terra. 
9 Campo é compreendido com Minayo(1999: 105) como (…) o recorte espacial que corresponde à abrangência, 
em termos empíricos, do recorte teórico correspondente ao objeto de investigação. 
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Nessa ocasião tive a oportunidade de me reunir com mulheres 

trabalhadoras rurais, dirigentes sindicais e assentadas em projetos de reforma 

agrária. Os assuntos tratados foram registrados em um caderno, que adiante se 

tornaria um diário de campo, um companheiro inseparável de viagem, em verdade, 

um instrumento valioso no exercício da pesquisa.  

Nessa primeira visita cuidei de me reapresentar às interlocutoras, 

companheiras antigas de jornada nos trabalhos com grupos de mulheres e jovens, 

nos projetos de educação, nos encontros e seminários.  Tratei de expor a situação 

que me levava até ali, naquele momento.  

Como revela o caderno de campo, ao falar sobre o Mestrado, os 

interesses de estudo e a pesquisa, estava referindo-me a uma trajetória pessoal, 

mas também coletiva, e expondo minhas inquietações e expectativas. Estava, ainda, 

fazendo uma proposta, um convite às minhas interlocutoras para participarem 

comigo dessa nova jornada.  

Nesse momento já se instalara a fase exploratória da pesquisa, que de 

acordo com Minayo (1994), refere-se ao 
(...) tempo dedicado a interrogar-nos preliminarmente sobre o objeto, os 
pressupostos, as teorias pertinentes, a metodologia apropriada e a 
questões operacionais para levar à cabo o trabalho de campo (Minayo, 
1999:26). 

 
Regressei com farto material registrado no diário de campo, que definia o 

propósito de realizar um estudo de caso no Projeto de Assentamento Aliança, 

fornecia indicativos para a melhor delimitação do objeto de pesquisa, sugestões de 

metodologia e uma agenda de trabalho de campo, que expressavam o envolvimento 

e disposição das companheiras para colaborarem e participarem do processo. 

 O Estudo de Caso mostrou-se uma alternativa acertada por constituir-se 

num método de pesquisa, que permite uma análise mais detalhada de uma 

determinada questão, a partir de procedimentos articulados, como a observação 

participante e a entrevista.  

 Acerca do Estudo de Caso, Becker (1994) identifica duplo propósito. O 

primeiro diz respeito à possível abrangência da compreensão do grupo pesquisado, 

e o segundo, ao desenvolvimento de compreensões teóricas mais gerais. Essas 

características exigem do pesquisador o desenvolvimento de condições para lidar 

com um quadro diversificado de questões teóricas e descritivas, sem, contudo, 
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perder-se de seu objeto, mas de modo a manter-se aberto e preparado para lidar 

com o inesperado. Isso poderia significar a necessidade de reorientar os estudos, 

segundo as evidências que viriam a se colocar. Tratava-se, portanto, de manter-me 

atenta e aberta para aquilo que o campo apresentasse.  

 Como expõe Becker (1994) o estudo de caso impõe ao pesquisador a 

consideração das (...) múltiplas inter-relações dos fenômenos específicos que 

observa, e por outro lado, permite evitar (...) pressuposições que podem se revelar 

incorretas sobre questões que são relevantes, ainda que tangenciais, para seus 

interesses principais (Becker, 1994:119).  

 O nosso interesse residia em pesquisar o local, a trajetória construída 

coletivamente, o cotidiano das relações no Assentamento que, de acordo com a 

perspectiva do materialismo dialético implicava em articular em um dado contexto 

sócio-cultural, a noção de sujeitos atores e autores de sua própria história, à 

condição de acontecimento histórico, em seu dinamismo, provisoriedade e 

transformação (Minayo, 1999). 

 Dessa perspectiva, pressupõe-se trabalhar com fenômenos situados e 

datados, na busca de descrevê-los, interpretá-los e compreendê-los, através de 

procedimentos próprios da pesquisa qualitativa.  

O potencial e condições em termos de vivência, disposição receptiva, 

abertura à observação e criatividade, a serem desenvolvidos enquanto 

pesquisadora foram considerados componentes essenciais para que os 

procedimentos metodológicos adotados fossem consistentes com os pressupostos 

epistemológicos. Da mesma forma impôs-se o necessário reconhecimento do 

potencial e limites da pesquisa. Para tanto, tratava-se de abraçar o desafio do 

exercício permanente da auto-reflexão. 

 Para realizar nosso Estudo de Caso vali-me de instrumentos de pesquisa 

como o diário de campo, a observação participante, conversas e entrevistas 

individuais ou em grupo. As entrevistas, nessa ocasião, ainda estavam se 

desenhando. Até então, cuidava de estabelecer contatos e conversas e efetuar a 

sua narração no diário de campo. 

As mulheres, e também dirigentes sindicais, durante as conversas, 

destacavam com entusiasmo as mudanças em curso na vida das trabalhadoras 

rurais. Reconheciam, por um lado, a sua vinculação aos processos políticos 
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organizativos no movimento sindical e, por outro, a necessidade de atividades 

permanentes de capacitação, visando à consolidação dos espaços por elas 

conquistados e a ampliação de suas conquistas e inserção social.  

De acordo com Eva (...) o fato das mulheres terem seu reconhecimento 

como trabalhadora rural, os direitos de aposentadoria e salário maternidade estava 

fazendo surgir outros sentimentos e novas práticas.10

Ao buscar, com a maior clareza possível, expor o tema da pesquisa - a 

emergência da identidade de mulher trabalhadora rural, e as mudanças dela 

decorrentes na dinâmica das relações de gênero – surpreendi-me com a 

desenvoltura de D. Leonor11, que prontamente se colocou em relação à temática 

proposta: 

O tema tem que ser dividido em antes de 80 e depois de 80. Antes de 80, 

as moças trabalhavam demais, mas nem sabiam de nada, não davam notícias do 

valor do seu trabalho nem do destino da sua produção. Eram os irmãos e o pai que 

tomavam conta de tudo. Mas as mulheres trabalhavam sem parar. Não sabiam do 

destino da produção. Não estudavam, viviam fora das coisas.  
De 80 para cá a situação mudou muito, as mulheres passaram a participar, 
os sindicatos mudaram, passaram a reconhecer e trabalhar mais com a 
mulher. As mulheres começaram a se ver, a fazer sua carteira no sindicato, 
a buscar as declarações da sua profissão como trabalhadora rural. 
Passaram a ter aposentadoria e salário maternidade. Junto com isso 
passaram a conhecer melhor o valor do seu trabalho e participar do destino 
da sua produção. Passaram a decidir sobre o que vão comprar com o 
dinheiro, a administrar a casa e roça, a dar sua opinião junto ao marido e 
aos filhos. Já foi o tempo em que a mulher ficava caladinha, de cabeça 
baixa, obedecendo, sem saber de nada.12

 
Sobre o Projeto de Assentamento Aliança como local para se realizar a 

pesquisa, D. Leonor argumentou positivamente, ressaltando as mudanças ocorridas 

na vida das mulheres: 
As mulheres do Assentamento Aliança produzem farinha e beiju para 
venderem na feira. Elas se reúnem para produzir e na sexta-feira vêm para 
a cidade, no caminhão da prefeitura, para vender... Elas vêm para a cidade 
na sexta-feira, dormem no sindicato e vão para a feira no sábado. As 
mulheres trabalhadoras do PA Aliança são bem conhecidas pela sua 
produção, e na feira se apresentam muito bem. Esse trabalho organizado 
das trabalhadoras rurais do PA Aliança traz muitas novidades para a sua 
vida, aliás, ele já é uma novidade na sua história. As mulheres passaram a 

                                                           
10 Diário de Campo: Medina,  28/12/02. Contexto: Conversa com Eva na sede do STR de Medina. 
11 Leonor Ferreira Salomão, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pedra Azul e assentada no PA 
Aliança, na comunidade da Lagoa. 
12 Diário de Campo: Pedra Azul,  30/12/02. Contexto: Conversa com D. Leonor em sua residência. 
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ter mais liberdade, alegria e autonomia para produzir, vender e comprar. 
Elas participam do sindicato e gostam de reuniões. 13

 

 Valendo-me dos registros no diário de campo busquei aprofundar o 

diálogo entre o referencial bibliográfico das disciplinas e o objeto da pesquisa. Nesse 

exercício pude formular algumas questões que me orientaram na objetivação do 

tema, na construção do referencial teórico e na conduta como pesquisadora.  

Poderia falar da emergência da identidade de mulher trabalhadora rural 

num contexto de luta contra as discriminações de gênero? Em que medida se 

poderia falar de identidade coletiva? Enquanto identidade social, coletiva ou política?  

Tratar-se-ia de uma re-alocação das fronteiras entre as esferas do consumo, 

relacionada ao âmbito familiar, e a esfera produtiva, relacionada ao mercado, ou 

respectivamente, entre privado e público? Que lugar estaria ocupando mulheres e 

homens nesse processo? Que rearranjos estariam sendo construídos nesse 

contexto, na dinâmica das relações no assentamento? Que elementos integrariam a 

dimensão psicossocial desse processo? Caberia falar de uma reconfiguração das 

relações de gênero na agricultura familiar? Como conceituar gênero de modo a dar 

conta das inter-relações que se anunciavam entre cidadania, identidade e 

subjetividade? Como esses elementos se articulavam à emergência da(s) 

identidade(s) de mulher trabalhadora rural? 

Na base dessas interrogações alguns desafios se apresentavam. Para 

além do aprofundamento teórico necessário, tratava-se de desenvolver a 

capacidade de pesquisar sem reproduzir, como se refere Bourdieu (1998), a lógica 

da dominação masculina, das assimetrias de gênero inscritas em nossos corpos e 

mentes. 

Queiramos ou não, o analista, homem ou mulher, é parte  e parcela do 
objeto que tenta compreender. Pois ele ou ela interiorizou, na forma de 
esquemas inconscientes de percepção ou apreciação, as estruturas sociais 
históricas da lei masculina (Bourdieu, 1998:13). 

 

Tratava-se ainda de abraçar o desafio de realizar, como diz Santos 

(2001), um diálogo multicultural, que possibilitasse aos assentados e às assentadas 

se fazerem presentes com seu saber e experiência gestados num tempo e espaço 

concretos, rompendo os silêncios impostos pela linguagem hegemônica. 

                                                           
13 Diário de Campo: Pedra Azul, 30/12/02. Contexto: Conversa com D. Leonor em sua casa. 
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Num universo de cerca de 200 projetos de assentamento de reforma 

agrária no estado de Minas Gerais, compondo um quadro bastante diversificado, a 

seleção do Projeto de Assentamento Aliança, por si, já denotava um modo de 

abordar o objeto de estudo e questões de ordem teórico-metodológicas, que 

trataremos mais detalhadamente. 

A definição do Projeto Aliança como área a ser pesquisada resultou 

essencialmente da reunião de algumas características e condições que tornariam 

possível, no espaço de tempo previsto, realizar a pesquisa: a origem e processo de 

constituição do Projeto de Assentamento, o interesse e disposição dos assentados e 

assentadas em participar da pesquisa e, a terceira, relacionada às condições de 

acesso e permanência no local da pesquisa.  

Tomada a decisão de realizar um estudo de caso no Projeto de 

Assentamento Aliança, tratava-se de aprofundar a interlocução sobre o processo de 

constituição do Assentamento e de preparar o primeiro contato com os assentados 

e assentadas. Contava com os registros da primeira visita no diário de campo que 

serviram, sobretudo, para contextualizar as questões de estudo e orientar a 

segunda visita a campo. 

 

  2.3 - Consultas a fontes e documentos oficiais 
 No regresso da primeira viagem estabeleci contatos no Incra, onde iniciei 

uma pesquisa sobre o PA Aliança. 

A pesquisa documental, além de compor as informações acerca do 

processo de constituição do Projeto de Assentamento Aliança, serviu para orientar o 

trabalho em campo e o primeiro contato com os assentados e as assentadas, 

sugerindo questões e aspectos a observar.  

Uma farta documentação sobre o Projeto de Assentamento Aliança, desde o 

período do conflito e luta pela terra, revelavam que os posseiros residiam na área há 

mais de 50 anos, deixando supor uma vasta história de vidas e gerações.  

Os documentos eram reveladores das privações e pressões a que foram 

submetidas 62 famílias no período do conflito, que se prolongou por 13 anos, 

colocando em destaque a capacidade de resistência e organização das famílias. 

Não por outro motivo, esse aspecto foi registrado como facilitador do processo de 

constituição do Projeto de Reforma Agrária Aliança, assim denominado oficialmente. 
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Várias informações disponíveis nos documentos foram cuidadosamente 

registradas nessa primeira consulta que, posteriormente, seria renovada para a 

conferência, checagem e esclarecimento de informações. 

O processo da pesquisa trouxe questões que não estavam previstas no 

projeto, com tal expressividade, que tornaram imperiosas novas consultas ao Incra, 

particularmente relativas à declaração da "emancipação e consolidação" do 

Assentamento Aliança, definida em resolução específica. 

 
  2.4 - Segunda viagem a campo: realizando novos contatos e afinando os 
         instrumentos metodológicos 

Na segunda ida a campo, em março de 2003, estabeleceria os primeiros 

contatos com os assentados e as assentadas do Projeto de Assentamento Aliança - 

PA Aliança, mediados por D. Leonor, presidente do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Pedra Azul e também assentada naquele PA. 

Cuidaria nos primeiros dias de estabelecer com D. Leonor algumas trocas 

que pudessem orientar o contato com os assentados/as, que se daria no município 

de Pedra Azul, durante a feira, na sexta e sábado seguintes. Estava hospedada em 

sua casa, o que nos deu oportunidade de conversar em diferentes situações. D. 

Leonor já assumira a pesquisa, de modo a orientar a organização do tempo que teria 

disponível até o dia da feira, sugerindo procedimentos e destinando tempo para nos 

dedicarmos ao trabalho, quer no sindicato ou em sua própria casa. 

 
2.4.1 - Diário de campo 

Com D. Leonor, tratei de compartilhar instrumentos e procedimentos de 

pesquisa, e de realizar a primeira entrevista gravada, o que propiciou o avanço nas 

reflexões sobre a importância e utilidade do diário de campo e, acerca dos 

procedimentos na situação de entrevista. 
Comecei por mostrar o caderno de campo para D. Leonor. Contei a ela que 
passara a limpo as anotações num caderno maior, expliquei o traço e o 
espaço em branco reservado para as anotações. Logo percebi que o 
melhor seria ler o conteúdo para D. Leonor. Assim repassei com ela a 
conversa que tivemos ao final do ano, ao que ela concluiu: é isso mesmo, 
como você conseguiu escrever tudo de acordo? Fiquei feliz com esse 
retorno.14

 
Para a utilização do diário de campo adotara o seguinte procedimento: ter 

disponível uma caderneta para pequenas anotações realizadas durante as 
                                                           
14 Diário de Campo: Pedra Azul, 27/03/03. Contexto: conversa com D. Leonor em sua casa.  
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conversas ou observações; transpor, descrever, ou discorrer no caderno de campo, 

diariamente, sobre as anotações feitas na caderneta e sobre as impressões e 

sentimentos acerca das relações, conversas e observações; traçar uma linha 

divisória vertical em cada página, reservada para a organização das informações, 

anotações na forma de comentários, questões e categorias empíricas que pudessem 

emergir da narração.  

Assim, como se refere Neto (1994), o diário de campo, pessoal e 

intransferível, é como um "amigo silencioso" que revela os detalhes que construímos  

nos diferentes momentos do trabalho de campo.  

Requer uma utilização sistemática, desde os primeiros momentos da 

pesquisa, se estendendo por todo o processo de investigação e que, pela riqueza 

das anotações, será de grande valia para a descrição e análise do objeto de estudo 

(Neto, 1994:64).  

Prado (1994) refletindo sobre a utilização do diário de campo, destaca a 

importância da narração como uma forma de registro e interpretação da realidade 

pelo sujeito-pesquisador. 
Na narração, o pesquisador experimenta a relação com o fenômeno como 
para-si, o toma para si na tentativa de compreendê-lo sem reduzi-lo. A 
narração implica na existência do sujeito – pesquisador, inclusive na 
influência que exerce sobre o fenômeno investigado. O narrador não 
descreve a cena, se coloca na cena e interpreta-a quando a toma para si. 
O conhecimento também advém da experiência vivida pelo pesquisador. 
(...) Neste exercício de reconstrução do empírico, o pesquisador 
estabelece diálogo com os eventos, e interpreta-os na tentativa de apanhar 
o movimento do fenômeno (Prado 1994:74-75). 

 
Ao longo do processo da pesquisa fui constatando a importância do diário 

de campo. Além de um valioso guia, tornou-se mais que um “amigo silencioso e 

inseparável”, uma espécie de espelho, ou meu outro, a projetar as vivências, as 

relações estabelecidas, os sentimentos e os passos, por vezes inseguros, como 

pesquisadora. Enquanto tal, um instrumento fundamental para o exercício da auto-

reflexidade. 

 
2.4.2 - Entrevista 

A primeira entrevista, com D. Leonor, foi realizada a partir dos pontos que 

destacamos conjuntamente ao percorrermos as anotações no diário de campo 

relativas à nossa primeira conversa sobre a pesquisa.  
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(...) Bem e por onde começamos? eu indaguei, ao que ela respondeu: da 
historia.15

 
Começamos pela história do Assentamento Aliança, abordando o 

processo organizativo das famílias, passando pelas condições em que viviam na 

qualidade de posseiros e pelas transformações pessoais, culturais e sociais 

ocorridas na vida dos homens e das mulheres, e no modo de se relacionarem, tanto 

no assentamento como fora dele.  

As colocações de D. Leonor remeteram-me a questões de ordem teórica, 

como ao esquema explicativo do processo de construção da identidade coletiva, 

organizado em três momentos: mobilidade, processo de mobilização, e mudança, 

trabalhado por Prado (2002). Apresentava-se a necessidade de aprofundamento do 

tema identidade e suas categorias de análise. Entretanto, tal necessidade seria 

contemplada posteriormente, pois esse era o momento de acolher o mundo que 

D.Leonor me apresentava e com o qual estabeleceria os primeiros contatos. 

Essa primeira entrevista trouxe informações preciosas para a construção 

do projeto de pesquisa com os assentados e as assentadas. Além disso, forneceu 

as bases para a reflexão acerca de aspectos que caracterizam e desafiam a 

realização da entrevista e, definições para a adoção desse procedimento 

metodológico ao longo do processo da pesquisa. 

A entrevista, antes de se constituir num procedimento de coleta de dados, 

é um lugar de interação. As condições em que ocorre, assim como a natureza da 

interação entre entrevistador e entrevistado não apenas interferem, mas constroem 

a informação e compõe o resultado da pesquisa. 

Trata-se de um lugar de interação onde se reproduzem relações de poder 

inscritas na divisão social do trabalho. Nesse lugar cabe ao pesquisador, a princípio, 

o questionamento e a apropriação, para sua análise, da fala do entrevistado. De 

acordo com Minayo (1999), 
Não é apenas a situação de pesquisa que realiza de forma específica uma 
forma de dominação, mas ela em si faz parte do conjunto de reprodução 
das desigualdades que permeiam a divisão social do trabalho no sistema 
do qual fazemos parte. Reconhecer isso não isenta as implicações de 
ordem sócio - política e ideológica da relação de entrevista, mas significa 
colocá-la e interpretá-la conhecendo as suas condições ( Minayo 1999: 
115) 

 

                                                           
15 Diário de Campo: Pedra Azul, 27/03/03. Contexto: conversa com D. Leonor em sua casa. 
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 Enquanto tal, a situação de entrevista, longe de se realizar como um 

espaço de neutralidade, com critérios de objetividade, configura um campo de 

tensões e conflitos, revelando implicações sociais, políticas, culturais e ideológicas. 

A entrevista é o lugar privilegiado da interação verbal, ainda que componha e seja 

atravessada por outras formas de interação como movimentos, ruídos, gestos, 

olhares, como num jogo ritual ao modo de Goffman, citado por Machado (2002): A 

vida social é uma cena.  

 É através da fala que podemos acessar as condições estruturais, os 

sistemas de valores e o universo simbólico do entrevistado. A fala do entrevistado já 

se apresenta como um componente desse universo, tornando a comunicação verbal 

um fato social.  

 Dessa perspectiva, coloca-se o fenômeno da linguagem enquanto 

discurso, de modo a superar o caráter de neutralidade da língua. 
A linguagem enquanto discurso não constitui um universo de signos que 
serve apenas como instrumento de comunicação ou suporte de 
pensamento; a linguagem enquanto discurso é interação, e um modo de 
produção social; ela não é neutra, inocente (na medida em que está 
engajada numa intencionalidade) e nem natural, por isso o lugar 
privilegiado de manifestação da ideologia (Brandão, 1995:12).  
 

 Enquanto um tipo particular do ritual de interação social, a entrevista se 

compõe pela alternância entre entrevistador e entrevistado numa dinâmica de 

trocas, que se interligam em seqüências marcadas pela temática em questão. Essa 

dinâmica expressa a mútua interferência do entrevistador e do entrevistado em cada 

seqüência. Dependendo da natureza da relação entre entrevistado e entrevistador, 

da sua história e contexto, certamente se produzirá um tipo de material, o que 

implica em tomar em consideração esses aspectos durante a análise e produção do 

estudo (Machado, 2000). 

 Assim, ao contrário de se focalizar o comprometimento da fidedignidade e 

objetividade, trata-se de assumir o mútuo envolvimento entrevistado-entrevistador 

que 
 (...) é pensado como condição de aprofundamento de uma relação 
intersubjetiva. Assume-se que a inter-relação no ato da entrevista 
contempla o afetivo, o existencial, o contexto do dia-a-dia, as experiências, 
e a linguagem do senso comum, e é condição “sine quae non” do êxito da 
pesquisa qualitativa (Minayo,1999:124). 
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2.4.3 - Observação participante 
 O próximo passo nessa visita a campo seria fundamental para a definição 

das condições em que ocorreria a pesquisa propriamente dita. Tratava-se de 

apresentar a proposta de pesquisa, observar, ouvir os assentados e assentadas e 

colher elementos para a elaboração final do projeto, sabendo que poderia passar 

por modificações no percurso da pesquisa. Deveria estar aberta, mas 

permanentemente atenta e referenciada nos objetivos que me levavam a estar ali 

naquele momento. Essa nova condição fazia aflorar em mim sentimentos e 

inquietações diversas como esses que encontro no diário de campo: 
 (...) lembrei com saudade de quando chegava num lugar como cheguei 
um dia a Pedra Azul, e logo tratava de planejar e realizar com as mulheres 
um encontro rico e animado que, certamente resultaria em frutos e 
possivelmente teria deles alguma notícia. Agora era diferente, bem 
diferente, eu era uma pesquisadora cursando um mestrado em psicologia 
social e precisava me reapresentar, talvez, mais para mim mesma.16

 

Estava vivenciando a passagem da condição de uma educadora do 

movimento sindical dos trabalhadores rurais para a condição de pesquisadora. A 

primeira condição me parecia agora, vista à distância, como que regida por uma 

certa espontaneidade e descontração. Havia, sim, um planejamento das atividades, 

uma conduta como educadora, mas dessa nova condição, aquela parecia mais leve 

e descontraída. Certamente estava vivenciando profundamente a responsabilidade 

de tornar-me pesquisadora, de ocupar um novo lugar, com outra intencionalidade. 

Esse dilema era essencialmente meu, pois, assentados e assentadas, assim me 

parecia, viam-me a partir das referências e conhecimento que possuíam sobre a 

minha pessoa, e se portavam com grande desenvoltura quando tratavam da 

pesquisa, dando opiniões, sugestões, querendo agendar logo os trabalhos. Mas o 

que seria de fato para eles a pesquisa? Talvez tivesse alguma resposta no decorrer 

dos trabalhos, à medida de nossa interação.  

Durante a feira pude utilizar como instrumento de pesquisa, a observação 

participante e realizar algumas anotações na caderneta, que posteriormente 

passaria para o diário de campo. 

 A observação participante é definida como um processo de interação 

entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa com a finalidade de coleta de dados e 

informações para a realização de uma investigação científica. Nesse processo o 

                                                           
16 Diário de Campo: Pedra Azul, 27/03/03. Contexto: Contato com os assentados e assentadas na feira. 
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observador é parte do contexto sob observação, que se modifica com sua presença, 

ao mesmo tempo em que o observador recebe influências do contexto, e também é 

modificado por ele (Minayo, 1999:135). 

 Com a utilização da observação participante pude estabelecer um contato 

direto com a realidade pesquisada e registrar a maior variedade possível de 

situações, com a maior riqueza de detalhes, incluindo as impressões e sentimentos 

relativos ao fenômeno observado. A auto-atenção, o exercício da auto-reflexidade e 

a narrativa no diário de campo permitiriam criar condições para evitar o que Becker 

(1994) chama por bias - termo em inglês que se refere à tendência, preferência, 

inclinação, viés, que o pesquisador apresenta nos procedimentos metodológicos 

adotados. A situação, entretanto, apresentava maior complexidade e, não somente 

deveria saber acolher e tomar em consideração os limites desse controle, como 

buscar um aprofundamento nas reflexões a respeito. 

 Intenso debate teórico é encontrado na literatura sobre a observação 

participante, sobretudo acerca de o que observar, e de como observar.  Malinowski, 

citado amplamente por Minayo (1999) e Zaluar (1997), é um precursor desse debate 

na antropologia e, entre diversas questões apontadas por estas autoras, ressalto 

aquelas que nos chamam a atenção para os resultados da observação participante. 

Em primeiro lugar é fundamental distinguir os resultados da observação direta dos 

fatos, da interpretação que os sujeitos da pesquisa fazem ao seu respeito. Em 

segundo, trata-se de realizar a distinção necessária entre os fatos observados e as 

interpretações e inferências do pesquisador, narradas no diário de campo. Para se 

ter a devida atenção com esses aspectos é imperativa a clara formulação do objeto 

da pesquisa, a clareza acerca das condições do campo pesquisado e, sobretudo, o 

reconhecimento da intersubjetividade presente na relação entre o pesquisador e os 

pesquisados, que só pode ser acessada se devidamente contextualizada. 

No processo da pesquisa emergiram diferentes questões, que 

demandaram profundas reflexões acerca do meu comportamento como 

pesquisadora, durante as interações, e em situações que a princípio pareciam-me 

familiares, pela trajetória de trabalho por quase duas décadas junto aos 

trabalhadores e trabalhadoras do campo. Fazia-se evidente o meu envolvimento e 

interferência, agora como pesquisadora, sobre a postura e posicionamento dos 

sujeitos da pesquisa. Por outro lado, identificava um movimento inverso e 
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semelhante, qual seja, a interferência das situações e dos sujeitos sobre o meu 

comportamento e sentimentos enquanto pesquisadora, como também tentativas de 

envolvimento da minha pessoa, por parte dos assentados e assentadas, com 

questões locais referentes às condições e relações no assentamento.  

Todos os exercícios de autovigilância e demarcação de posições, a 

princípio, pareciam vãos. Entretanto, no diálogo com as disciplinas e com a 

orientadora, pude traduzir o que seria um exercício de reflexividade e auto-

reflexividade a ser realizado durante todo o processo da pesquisa.  

 
Só a reflexividade, que é sinônimo de método, mas uma reflexividade 
reflexa, baseada num "trabalho", num "olho" sociológico, permite perceber 
e controlar no campo, na própria condução da entrevista, os efeitos da 
estrutura social na qual se realiza (Bourdieu, 2003: 694). 

 
Tratava-se de percorrer criticamente o caminho de construção da 

pesquisa indagando sobre a transparência necessária no posicionamento como 

pesquisadora. Isso requeria humildade e simplicidade, sabendo-me de um outro 

lugar, por mais que o lugar da pesquisa e as pessoas que ali viviam pudessem me 

parecer familiares.  

Não se trata de um exercício fácil, ao contrário. Faz-se necessário 

desenvolver uma atenção permanente e, em especial, a auto-atenção, sem, 

contudo, quebrar a naturalidade nas relações.  

Inquietações quanto à postura que deveria assumir, e expectativas sobre 

o primeiro contato com as mulheres do PA Aliança se diluíram na prática, 

demonstrando que o campo já se configurava, tendo como referência uma história 

anterior de trabalho. 
 Algumas estavam chegando. D. Leonor apresentou-me a elas, ao que 
prontamente lembraram do encontro municipal realizado em 97. Elas 
relembraram momentos do encontro de que eu própria não me lembrava 
mais. Receberam-me com tanta alegria e familiaridade, que eu fiquei 
admirada. 
(...) O contato com as pessoas se deu de modo muito alegre. As mulheres 
imediatamente relembravam o encontro e diziam como tinha sido tão bom. 
E que era preciso ter outro daquele. Algumas estavam vestidas com a 
camisa da Marcha das Margaridas 200017 e lembravam a Marcha. Falavam 
simultaneamente (...) Eu fiquei ouvindo e conhecendo os produtos do seu 
trabalho, que elas dispunham para experimentarmos.18

 

                                                           
17 Mobilização Nacional promovida e coordenada pela Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais da 
Contag. 
18 Diário de Campo. Pedra Azul, 28/03/03. Contexto: Contato com os assentados e assentadas na feira 
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Durante as conversas na feira, a história do PA Aliança se apresentava 

como fio condutor da pesquisa, história esta construída coletivamente, e, portanto, 

um elemento importante no processo de construção da identidade dos assentados e 

das assentadas. Era assim que faziam questão de se apresentar, como assentados 

e assentadas do PA Aliança - tanto homens quanto mulheres - ainda que outras 

referências se fizessem, principalmente às mulheres, o que é, também, abordado 

neste estudo. 

O desafio que então se colocava, consistia em superar a tendência a um 

envolvimento excessivo com a ação e os acontecimentos, de um lado, e de outro, o 

seu inverso, um distanciamento forçado da realidade. Ambos poderiam obscurecer o 

olhar e impedir a apreensão, no contexto dado, da relação que os assentados e 

assentadas mantinham com os sistemas simbólicos e de representação, que estão 

na origem, e são também resultados de suas ações.  

Novamente destaca-se a necessária e permanente contextualização, para 

possibilitar a identificação dos diferentes sistemas simbólicos que emprestam 

sentido à diversidade de relações e práticas sociais. Somente dessa forma seria 

possível identificar a presença de diferentes sujeitos que atuam dinamicamente no 

processo de socialização, bem como o esforço de construção de alternativas, de 

práticas emancipatórias, e as diferentes mediações que as integram. 

Encontramos subsídios em Da Matta (1978) e Velho (1978), que orientam 

essas reflexões sobre os encontros com o outro, através do exercício de estranhar o 

familiar e tornar familiar o que nos é estranho, de modo a transformar o exótico em 

familiar e o familiar em exótico.  

De acordo com Velho (1978: 37) trata-se de (...) um esforço maior, mais 

detalhado e aprofundado de observação e empatia que implica num (...) mergulho 

em profundidade, difícil de ser precisado e delimitado em termos de tempo. Tal 

esforço encerra uma complexidade configurada por questões de distância social e 

distância psicológica que nos remete ao caráter relativo da objetividade ou melhor 

dizendo, à nossa capacidade de inaugurar um processo de comunicação pautado 

por um diálogo intersubjetivo. Para tanto se faz necessário reconhecer que portamos 

um mapa que nos familiariza com os cenários e situações sociais, o que (...) não 

significa que conheçamos o ponto de vista e a visão de mundo dos diferentes atores 

em uma situação social e nem as regras que estão por detrás dessas interações (...) 

(Velho, 1978:40). 
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Para Velho (1978:43) estamos frente a questões que dizem respeito à 

interpretação e à dimensão da subjetividade no processo da pesquisa.  Nesse 

processo, (...) a "realidade" (familiar ou exótica) sempre é filtrada por um 

determinado ponto de vista do observador, ela é percebida de maneira diferenciada.   
Este movimento de relativizar as noções de distância e objetividade, se de 
um lado nos torna mais modestos quanto à construção do nosso 
conhecimento em geral, por outro lado permite-nos observar o familiar e 
estudá-lo sem paranóias sobre a impossibilidade de resultados imparciais, 
neutros (Velho 1978:43). 

 
Santos (2001) nos convoca ao retorno às perguntas simples, ao 

posicionamento e comprometimento com as lutas emancipatórias contra a suposta 

neutralidade própria do rigor metodológico. Essa postura não isenta o pesquisador 

de se dedicar com afinco aos pressupostos e procedimentos metodológicos. Ao 

contrário, impõe o compromisso de criar as condições para que os participantes da 

pesquisa possam se expressar do seu lugar, da sua condição de historicamente 

silenciados por uma linguagem hegemônica. 

O compromisso de que falamos remete ao exercício de nos transportar 

para o lugar do outro, de sermos capazes de captar suas vivências e sentimentos, 

sem, contudo, nos perdermos de nossos objetivos, agora compartilhados com os 

principais protagonistas da pesquisa. Por outro lado, nos remete à capacidade de 

encarar o desafio no processo da pesquisa, e nos solidarizarmos, emprestando 

nosso conhecimento e experiência, e nos posicionando como aliados no seu esforço 

emancipatório. Trata-se de um exercício / desafio que integrou todo processo da 

pesquisa e se faz presente, de alguma forma, em seus resultados. 

No diário de campo encontro uma passagem que revela a presença e 

força desse desafio, levando-me a relativizar o que supunha tão familiar. 
(...) nesse momento senti o quanto as políticas estão distantes da 
realidade, senti o abandono em que se encontram os assentamentos e as 
dificuldades que têm para se mobilizarem e tomarem iniciativas. Senti que 
precisava colaborar de alguma forma. Como participar, colaborar na 
mobilização e discussão dos problemas e realizar a pesquisa? Teria que 
encontrar uma forma de conjugar as duas coisas. Não seria possível ir ao 
PA sem tomar em consideração as questões concretas que viviam aquelas 
famílias.19

 
 Na verdade, por mais que fossem familiares, as questões relativas à vida 

dos assentados e assentadas apresentavam-se com toda a sua novidade, dada 

                                                           
19 Diário de Campo: Pedra Azul, 29/03/03. Conversas com os assentados e assentadas na feira. 
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principalmente pela perspectiva de passar alguns dias no seu convívio, e na 

qualidade de pesquisadora participante. 

Zaluar (1997) em exercício crítico acerca da pesquisa etnográfica discute 

o que chama de ardis da pesquisa participante, principalmente relativos ao processo 

e finalidade do trabalho de pesquisa. Nesse exercício, a referida autora inclui a 

reflexão sobre os benefícios que a pesquisa pode trazer para aqueles que suportam 

em campo a presença curiosa do pesquisador. Reconhecendo a contribuição 

inestimável de Malinowski com a teoria do trabalho de campo, Zaluar discute a 

participação, segundo ela, adjetivo tornado substantivo na pesquisa participante. 

Destaca, ainda, a contribuição das abordagens de orientação marxista ao trazerem 

para o debate o caráter de intervenção da pesquisa participante na realidade. 

Nessa perspectiva não há solução para diversas questões referentes à 

condição de observador:... seria ele um líder, um educador, um dirigente, ou um 

mero catalisador? Em qualquer um destes casos, como exerceria as atividades de 

pesquisador?  
De líder a mero catalisador, o pesquisador participante atravessa muitas 
passagens, encruzilhadas e armadilhas. Tem, como todos os outros 
pesquisadores, que tomar decisões e estabelecer estratégias que levem 
em conta o lugar que ocupa, enquanto estranho, diferente, superior ou 
distribuidor de recursos. Sua presença, como de qualquer pesquisador, 
cria um novo campo de relações ou um espaço público que devem ser, 
eles mesmos, objeto de reflexão porque históricos, datados e marcados 
pela alteridade (Zaluar, 1997:112-113). 

 
 Durante as conversas na feira, que se seguiam animadamente, 

apresentei a proposta de realizar a pesquisa no assentamento, o que foi recebido 

com entusiasmo por todos os presentes, homens, mulheres e jovens. A cada 

momento a pesquisa, que já estava em processo, tornava-se mais clara e ganhava 

corpo.  

Indaguei sobre a possibilidade de passar uns dias com eles, ao que foram 
muito acolhedores, dizendo que ficariam muito felizes com minha visita e 
que iriam colaborar em tudo que pudessem. Eu fiquei de pensar e avaliar 
as datas em que estaria disponível.20

 

 No regresso a Belo Horizonte tratei de transcrever a entrevista realizada 

com D. Leonor, que passou a ser a primeira de um conjunto de dez entrevistas. 

Nessa ocasião foi possível dar-me conta das dificuldades e limites de uma 

                                                           
20 Diário de Campo: Pedra Azul, 29/03/03. Conversa com as mulheres na feira. 
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transcrição. Da entrevista transcrita e das anotações no diário de campo pude 

colher elementos para compor o projeto de pesquisa. 

 Com vistas a objetivar as questões para o estudo, busquei articular o 

resultado das visitas a campo ao diálogo com o contexto sócio-histórico, com a 

bibliografia disponível que tratasse das categorias gênero, identidade, reforma 

agrária, agricultura familiar, e com um referencial teórico da psicologia social. Assim 

poderia construir a sustentação necessária para prosseguir com a pesquisa. 

 

  2.5 - A terceira viagem a campo - a construção do material da pesquisa 

 Após ter qualificado o projeto de pesquisa no Mestrado, voltei a campo 

em julho de 2003, permanecendo em Pedra Azul por 14 dias. Foram dias intensos, 

pela diversidade de situações vividas, pelo calor e afeto na convivência, os 

aprendizados e, sobretudo, pelo material recolhido e construído com a participação 

e desprendimento dos assentados e assentadas.  

 Cheguei a Pedra Azul num sábado pela manhã e tratei, após um 

pequeno descanso, de ir à feira me encontrar com o pessoal do PA Aliança. Lá 

estavam homens, mulheres, jovens e crianças nas barracas de farinha, beiju e 

goma, ou no seu entorno. Como sempre o clima era animado pelo reencontro das 

pessoas, pelas novidades que eram compartilhadas, no que é o mais importante 

espaço de convivência, sociabilidade, intercâmbio e trocas tanto materiais como 

simbólicas – a feira. 

Ao chegar fui recebida com tanta alegria e admiração que eu própria fiquei 
admirada. As mulheres falavam assim: “ela veio, disse que vinha e veio 
mesmo!”. 
 Para mim uma coisa tão natural, já combinada, que era meu retorno, era 
motivo de admiração por parte delas. 

 
(...) Quando propus a ida para quarta-feira as mulheres de pronto 
aceitaram dizendo que eu poderia ajudar a cortar beiju. Elas falaram assim 
em resposta à minha colocação de que eu poderia atrapalhar o trabalho 
delas, pois bem sabia que era muito apertado, principalmente, nos dias de 
quinta e sexta-feira.21

 
Em Pedra Azul, com a orientação e auxílio de D. Leonor tratei de me 

preparar para os dias no Assentamento. Pretendia permanecer por oito dias e nesse 

período acompanhar o processo de produção de farinha e beiju até a sua 

                                                           
21 Diário de Campo: Pedra Azul, 12/07/03. Contexto: Conversa com assentados e assentadas na feira. 
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comercialização. Assim, previa acompanhar os assentados e assentadas à feira, 

retornando com eles para o Assentamento e lá permanecer até a outra quarta-feira. 

Assim aconteceu, após tantas expectativas sobre o que seriam esses dias no 

Assentamento Aliança. 

A distância de Pedra Azul ao Assentamento Aliança, em torno de 18 km, 

se tornava bem maior por se tratar de estrada de chão e não possuir transporte 

regular. O único transporte que pode se considerar regular é o caminhão que traz os 

produtos para serem vendidos na feira e, também, os assentados e assentadas e, 

dentre eles, crianças e jovens, que aproveitam para vir até a cidade. O caminhão 

sempre vai às sextas-feiras para a cidade e retorna no sábado à tarde.  

Busquei me organizar para chegar na quarta-feira como havia 

combinado. Em Pedra Azul me dei conta de que havia esquecido o projeto em Belo 

Horizonte, dispondo-o apenas em disquete. A princípio fiquei bastante 

desconcertada, pois não tinha como apresentar a D. Leonor o que havia produzido 

após a última viagem. Além disso, como ir a campo sem o projeto de pesquisa?  

Tratei de pedir o seu envio pelo correio. Fui para o Assentamento sem o projeto, 

entretanto, acabei por elaborar a situação positivamente. 
Não ficaria tão apegada ao projeto e estaria mais livre para realizar uma 
escuta mais atenta daquilo que as mulheres e homens quisessem me falar. 
Para não me perder buscaria me orientar pelos objetivos e questões ali 
apresentadas. 
O distanciamento do Projeto, principalmente dos pressupostos teóricos era 
saudável. Assim poderia me desvencilhar, por ora, da teoria e estar mais 
livre para acolher a realidade, a vida das pessoas, assim como se 
apresentava para mim, e não de modo a caber no arcabouço teórico que 
montara.22   

 
A chegada ao Assentamento ocorreu com um pequeno atraso, pois o 

carro que alugara errou o caminho. Ao chegar, Zaíra a moradora da casa mais 

próxima da farinheira comunitária, onde fica o centro da comunidade Aliança,23 ... 

recebeu - me com grande alegria dizendo: ‘mas olha, ela  veio mesmo'!24

 Novamente a mútua admiração, eu admirada com sua alegria e 

entusiasmo e ela admirada com a realidade da minha chegada. Estávamos 

inaugurando um processo no qual admiração recíproca e inquietações somadas a 

outros sentimentos e emoções, expressavam o movimento de construção conjunta, 

                                                           
22 Diário de Campo: Pedra Azul, 19/07/03. Contexto: Pedra Azul, sábado, dia de retornar para o PA. 
23 Referência a um dos setores, ou comunidade que compõe o PA Aliança, com o mesmo nome do assentamento. 
24 Diário de Campo: PA Aliança, 16/07/03 – Contexto: Chegada ao PA, a casa de Zaira 
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de reconhecimento e acolhimento mútuo em nossas diferenças, semelhanças e, 

sobretudo, em nossos mundos outros.  

 Ao final do dia, depois de almoçar e passar a tarde na farinheira, Nita 

levou-me para sua casa. Segundo ela, com o apoio de Zaíra, eu deveria começar 

pela história do Assentamento, e era na casa de Zé e Nita, que poderia saber com 

maior riqueza de detalhes sobre a história do PA Aliança.  Lembrei-me 

imediatamente das colocações de D. Leonor ao ressaltar a importância e força da 

história daquele povo. Começaríamos da história. 
Zé dizia que era muito importante ter a história registrada, pois, história do 
povo trabalhador, se não tiver alguém interessado, de confiança, para 
ajudar o povo a escrevê-la, não verá papel fácil. As histórias divulgadas 
são dos “grandes”, como se não existisse povo trabalhador.25

 
 Assim teve início a etapa de campo propriamente dita. Impossível 

reproduzir aqui a dimensão do que fora vivenciado em um local tão distante da 

minha realidade, envolvendo trocas intensas, constrangimentos decorrentes da 

diferença de hábitos cotidianos, de situações completamente inusitadas, que 

acabávamos tratando descontraidamente. O que nos distanciava, em algumas 

situações, também nos fazia aproximar.  
Eu me sentia muito à vontade no meio deles embora me perguntasse: em 
que mudo a rotina? O que de fato significa para eles a minha presença, o 
meu interesse por suas vidas?26

 
 Não faltaram as tentativas de envolvimento da pesquisadora nas 

questões internas do PA relativas às contradições e conflitos dos processos 

organizativos, e que delas há vários registros no diário de campo.  A reflexão 

permanente sobre como deveria me portar diante dessas situações possibilitou um 

posicionamento mais seguro quanto ao objetivo que me trazia ali. 

 Participar sem deixar de observar e observar sem deixar de participar era 

minha tarefa primeira. Tarefa nada fácil, principalmente pelo prazer de estar ali. Era 

preciso buscar um certo equilíbrio mantendo o centramento nos objetivos da 

pesquisa. Em minhas reflexões lembrava as leituras sobre a observação 

participante como a que reproduzo a seguir, encontrada em Cardoso (1997), ao 

destacar a importância de valorizar tanto a observação quanto a participação: 

                                                           
25 Diário de Campo: PA Aliança, 16/07/03 – contexto: casa de Zé e Nita, após o jantar, conversando sobre a 
pesquisa. 
26 Diário de Campo: PA Aliança, 16/07/03 – contexto: casa de Zé e Nita, após o jantar, conversando sobre a 
pesquisa. 
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Se a última é condição necessária para um contato onde afeto e razão se 
completam, a primeira fornece a medida das coisas. Observar é contar, 
descrever e situar os fatos únicos e os cotidianos, construindo cadeias de 
significação. Este modo de observar supõe, como vimos, um investimento 
de observador na análise de seu próprio modo de olhar. Para conseguir 
esta façanha, sem se perder entrando pela psicanálise amadorística, é 
preciso ancorar as relações pessoais em seus contextos e estudar as 
condições sociais de produção dos discursos do entrevistado e do 
entrevistador (Cardoso, 1997:103). 

 
 O diário de campo era como um outro a me acompanhar. Sua presença 

logo foi notada e, para evitar situações constrangedoras, cuidei de apresentá-lo nas 

casas em que estive, e em situações em que sua presença era evidente. Tão logo o 

apresentava, sua importância para a pesquisa era compreendida, de modo a 

interrogarem e lembrarem-me freqüentemente sobre o tempo que precisava destinar 

a esse trabalho. Ocupava um lugar de destaque, por que não dizer, um papel 

especial na apresentação da proposta de pesquisa, contribuindo para criar 

condições de interação onde, ao nos ver pesquisadora-pesquisado/a com nossos 

potenciais e limites, íamos construindo conjuntamente, a cada dia, a pesquisa. 
Passei a falar sobre o que estava estudando, que ia sim ouvir e registrar a 
história deles. Denílson, o filho, queria saber como ia realizar o estudo. Fui 
lá dentro, no quarto, e trouxe o caderno de campo, o gravador e a fita. 
Falei sobre as anotações no caderno, expliquei como anotava as coisas 
que observava. Todos olhavam muito interessados para o caderno. 
Expliquei para que servia o risco e as anotações feitas na margem. Li uma 
parte sobre a feira (...) Disseram que tava tudo bem escrito e que foi 
daquele jeito mesmo. Nita perguntou o que era baú. Eu já notara que eles 
tratavam a caixa grande de carregar coisas para a feira de caxonete. Eu 
ouvi esse nome quando estava na casa de farinha. Perguntei do que se 
tratava, pois não vira nenhum colchonete ali, ao que as mulheres logo me 
corrigiram: era caxonete. Nita falou que eu podia até deixar daquele jeito, 
escrito baú, que era até bonito, mas que o certo era conforme eles 
falavam, era caxonete. Eu disse que faria essa correção nas minhas 
anotações. Enquanto lia, Nita exclamava: mas olha, ela anota tudo!27. 
 

 Fui aos poucos compreendendo, na historia construída pelas mulheres do 

PA Aliança, o significado da caxonete. Um significado construído coletivamente que 

integrava iniciativas, capacidade de mobilização de recursos e, também, vínculos, 

sentimentos de pertença, relações e redes sociais e de grupo, integrando o 

processo de construção de sua identidade.   

 O diário de campo guardava uma diferença muito grande para a 

entrevista gravada, mas cada qual originava uma parcela de constrangimento que ia 

se desfazendo na medida da confiança construída. Acontecimentos, inicialmente 
                                                           
27 Diário de Campo: PA Aliança, 16/07/03. Contexto: casa de Zé e Nita, após o jantar, conversando sobre a 
pesquisa. 
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escondidos para não serem registrados no diário, eram revelados e liberados para 

registro, sob determinadas recomendações e muita risada.  

 No diário era eu quem fazia a narração dos fatos selecionados, ao meu 

modo. Na situação de entrevista a narrativa era produzida na nossa interação, mas 

o que era registrado era a fala deles/as.  Em ambas as situações eu me apropriava 

do produto para produzir um estudo sobre a vida deles/as 

Em todas as situações de entrevista havia um clima de descontração e 

confiança como expressas na fala de José Costa, que chamavam a atenção para o 

compromisso e responsabilidade da entrevistadora. 
 (...) então a gente fala o que for possível, que a gente fala alguma coisa - 
na hora que cê for escrever lá, alguma proposta que cê vê que não pode 
ser colocada, aí cê tira, né? ... mas a gente vamo conversar o possível que 
a gente sabe. 
 

 As entrevistas realizadas no Pa Aliança, em número de nove, envolvendo 

13 pessoas, entre homens e mulheres, foram realizadas aos poucos, sendo a maior 

parte, nos últimos dias, quando já tínhamos maior entrosamento. A maior parte das 

entrevistas foi realizada individualmente, mas houve casos de participação de 

familiares do entrevistado em alguns momentos da entrevista, o que ocorreu 

espontaneamente, sem planejamento prévio. Aconteceu, ainda, uma entrevista 

coletiva com três jovens. Todas elas foram realizadas nas casas dos/as 

entrevistados/as, à exceção de três delas, que foram realizadas na residência que 

ficava próxima à casa de farinha. As pessoas se alternavam para a entrevista no 

local destinado por elas mesmas para esse fim.  

 A pesquisa fluiu na construção de nossa interação. A principio 

realizaríamos uma entrevista em grupo, mas no percurso houve alterações.  
Nita disse que seria bom se as outras estivessem ali para uma conversa 
em grupo, mas que devido à lida era mais prático a cada hora uma dar a 
entrevista. Além disso, cada qual falava ao seu modo, sem se preocupar 
em falar sobre o que a outra falasse. Depois de tudo eu poderia ver se as 
falas combinavam 
Achei interessante essa observação. Eu ainda não tinha pensado sobre 
isso. 
Nita acrescentava dizendo que, depois que eu escrevesse tudo o que elas 
falaram, eu deveria voltar para completar o que faltou.28

 
 As entrevistas realizadas se aproximam da entrevista aberta, não 

estruturada, na qual o entrevistado é convidado a discorrer livremente sobre um 

tema que lhe é proposto. Em todas as situações de entrevista, os entrevistados/as 

                                                           
28 Diário de Campo. PA Aliança, 23/07/03. Contexto: casa de Zaira, entrevista com Nita. 
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foram colocados a par da proposta de estudo e do tema principal sobre o qual 

iríamos conversar, ainda que já tivéssemos tratado sobre esse assunto em outras 

situações. O procedimento adotado combina com a entrevista não diretiva centrada 

ou entrevista focalizada, que possibilita o aprofundamento sobre o tema em pauta, 

sem um roteiro prévio.   

 A situação das entrevistas e as condições de interação em que ocorreram 

foram fundamentais para possibilitar a emergência do discurso, com toda a sua 

riqueza, que de acordo com Bourdieu (2003) já existia, à espera das condições 

oportunas para a sua ocorrência. 
Oferecendo-lhe uma situação de comunicação completamente 
excepcional, livre dos constrangimentos, principalmente temporais, que 
pesam sobre a maior parte das trocas cotidianas e abrindo-lhe alternativas 
que o incitam ou o autorizam a exprimir mal-estares, faltas ou 
necessidades que ele descobre exprimindo-os, o pesquisador contribui 
para criar as condições de aparecimento de um discurso extraordinário, 
que poderia nunca ter tido e que, todavia, já estava lá, esperando suas 
condições de atualização (Bourdieu, 2003:704). 

 

Estivemos voltados, sobretudo, para as interações e processos de 

mudança, buscando focalizar como eles ocorrem, interrogando sobre seu 

significado. Para tanto, as orientações de Scott (1995) que reproduzimos, em parte, 

se revelaram de grande valia. 

Devemos examinar atentamente nossos métodos de análise, clarificar 
nossas hipóteses de trabalho, e explicar como a mudança ocorre. Em vez 
da busca de origens únicas, temos que pensar nos processos como 
estando tão interconectados que não podem ser separados. É evidente 
que isolamos certos problemas para serem estudados e que estes 
problemas constituem pontos de partida ou de entrada para processos 
complexos. Mas são os processos que devemos ter sempre em mente. 
Devemos nos perguntar mais seguidamente como as coisas se passaram 
para descobrir por que elas se passaram (...) Para buscar o significado 
precisamos lidar com o sujeito individual, bem como com a organização 
social, e articular a natureza de suas inter-relações, pois ambos são 
cruciais para compreender como funciona gênero, como ocorre a mudança 
(Scott, 1995:85-86).  

 

 Scott (1999:42) articula linguagem e experiência, que segundo ela, são 

inseparáveis. Experiência é uma história do sujeito. A linguagem é o local onde a 

história é encenada. Trata-se de compreender a narrativa, realizando uma análise 

da linguagem. A experiência não fala por si, (...) é ao mesmo tempo, já uma 

interpretação, e algo que precisa de interpretação. (Scott, 1999:48). 
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 Portanto, o que esteve e está em foco não é a descrição precisa de 

situações ou acontecimentos, mas o modo como o/a entrevistado/a organiza sua 

fala enquanto narrativa. O que importa é a produção de sentidos na interação. 

 As entrevistas foram gravadas sob o consentimento dos/as 

entrevistados/as e transcritas de modo cuidadoso tratando de preservar as 

repetições, silêncios, risos e gaguejos. Esses procedimentos, essenciais no 

processo de entrevista e análise, partem do entendimento de que a linguagem é um 

espaço de debate, de conflito, de posições ideológicas, que expressam sentidos 

produzidos no processo sócio-histórico (Minayo, 1999). 

 Esse espaço da linguagem é concebido como discurso e enquanto tal 

(...) é interação, e um modo de produção social; ela não é neutra, inocente 
(na medida em que está engajada numa intencionalidade) e nem natural, 
por isso o lugar privilegiado de manifestação da ideologia. (...) Como 
elemento de mediação necessária entre o homem e sua realidade e como 
forma de engajá-lo na própria realidade, a linguagem é lugar de conflito, de 
confronto ideológico, não podendo ser estudada fora da sociedade uma 
vez que os processos que a constituem são histórico-sociais. Seu estudo 
não pode estar desvinculado de suas condições de produção (Brandão, 
1995:12). 

 
 Cada entrevista foi produzida de acordo com as características próprias 

do entrevistado/a e da interação que construímos. Três entrevistas tiveram uma 

peculiaridade: sua temática foi proposta pelos próprios entrevistados/as como 

informações complementares ou relacionadas ao projeto de pesquisa. A entrevista 

que versou principalmente sobre as medidas de mandioca e farinha, foi sugerida 

pelas mulheres do assentamento, a partir da minha dificuldade de entender o que 

diziam ao se referirem às medidas como prato, braça, quadro, corda. 

 Além dessa, foi realizada uma entrevista com um casal de jovens – 

Rejane e Jailton e uma jovem – Janice, para tratar acerca de como viviam, se 

relacionavam e se sentiam como integrantes do Assentamento e, com o jovem 

Denilson, dirigente do culto dominical. Este trazia na sua fala uma intensa referência 

ao processo de constituição do PA durante todo o tempo que passei na casa de 

seus pais, relembrando fatos de sua infância tão conturbada pela luta e resistência 

naquela terra. Denilson chegou-me com um mapa do assentamento que teve a 

iniciativa de desenhar, segundo ele, para contribuir com a pesquisa.  
Logo após o almoço chegou Denilson trazendo o mapa do assentamento. 
Inicialmente eu pensei tratar-se de um simples desenho. (...) Fiquei 
extremamente admirada. Tratava-se de um mapa muito bem feito que 
ocupava quatro folhas ofício que ele tinha colado cuidadosamente.  
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O entusiasmo dele era contagiante. Fomos para a mesa para que ele me 
explicasse o mapa. Eu sugeri que ele nos localizasse e também a casa de 
farinha, a escola, a igreja. 
O mapa foi ganhando outras indicações e as casas visitadas. Acabamos 
por montar uma legenda, que o deixou mais entusiasmado, pois não tinha 
pensado nisso.29

 O mapa possibilitou, além da compreensão da constituição espacial do 

Assentamento, situar-me frente a historia e diversos acontecimentos narrados e, 

pela sua importância, encontra-se reproduzido nos Anexos.  

 
2.5.1- Famílias visitadas e entrevistas realizadas 

    - Famílias Visitadas: 

 Jaíra R. da Silva (Zaíra) e Claudionor G. da Silva (Brancoso) 

 Laura Maria Costa (Nita) e José Costa 

 Maria Sabina dos Reis Silva (Té) e Joaquim Alves da Silva 

 Maria Silva Paixão (Glória) e Audimar Celestino Rocha 

 Ana Celestina Paixão e José Floriano Rocha 

 Zilmar Bispo de Souza e Messias Pereira de Souza 

 Estelita Maria da Silva e Ailton Rodrigues da Silva 

 Silvano Vieira Rodrigues 

 Rejane Rodrigues Silva e Jailton Rodrigues da Silva 

 Eni Pires da Silva e José Pires (Zuza) 

 
 - Entrevistas realizadas: 

 Leonor Ferreira Salomão - Em Pedra Azul - 27/03/2003 

 José Costa - PA Aliança, em sua residência - 17/07/03 - com a  

           participação de sua esposa Nita, seus filhos Adenilson Costa (Denilson) 

           e Regina Costa Silva e seu genro Sebastião dos Reis Silva 

 José Costa - PA Aliança, em sua residência - 20/07/03.     

 Maria Silva Paixão (Glória) - PA Aliança, em sua residência -21/07/03 - com a 

participação de Zaíra. 

 Jaíra Rodrigues da Silva (Zaíra) - PA Aliança, em sua residência - 22/07/03 

 Laura Maria da Costa (Nita) - PA Aliança, na residência de Zaíra - 23/07/03. 

 Maria Sabina dos Reis Silva (Té) - PA Aliança, na residência de Zaíra  

      - 23/07/03. 
                                                           
29 Diário de Campo. PA Aliança, 23/07/03. Contexto: Casa de Zaira, conversa com Denílson sobre o mapa do 
PA Aliança. 
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 Claudionor Gonçalves da Silva (Brancoso) - PA Aliança, em sua residência - 

23/07/03. 

 Adenilson Costa (Denilson) - PA Aliança, na residência de Zaíra -  23/07/03. 

 Rejane Rodrigues Silva, Jailton Rodrigues da Silva e Janice Rodrigues  

       da Silva - PA Aliança, na residência de Rejane e Jailton - 23/07/03. 

 
 2.6 - Categorias de Análise 

Sabemos que todo o cuidado durante a transcrição das entrevistas e as 

revisões realizadas não são suficientes para assegurar a fidelidade e legibilidade 

das transcrições. Sempre nos depararemos com a imperfeição, e mais, a 

transcrição não capta os tons de voz, as entonações, os ritmos, os gestos, as 

posturas corporais, etc. Nesse caso entendemos serem preciosas as observações 

registradas nos diários de campo, embora não dêem conta de restituir as perdas 

próprias ao processo de transcrição.  

As entrevistas foram transcritas por mim, manualmente, em cadernos, 

cuidadosamente revisadas, para então serem digitadas. Durante a digitação cuidei 

de reservar uma margem para as anotações das categorias empíricas que 

emergissem no processo de leitura. Antes de proceder à leitura flutuante realizei 

nova revisão da transcrição digitada, confrontando-a com as transcrições na sua 

forma original. Tal processo, embora exaustivo, deixou durante todo o tempo da 

análise a necessidade de retomar alguns trechos das entrevistas, para ouvi-las 

novamente. A cada retorno podia sentir o quanto a transcrição, por mais cuidadosa 

que seja, apresenta várias limitações. 

Após a revisão da digitação passei à primeira leitura, chamada flutuante, 

que se constitui numa (...) leitura exaustiva e repetida dos textos, de modo a 

prolongar uma relação interrogativa com eles, permitindo, (...) apreender as 

estruturas de relevância dos atores sociais, as idéias centrais que tentam transmitir 

e os momentos-chave de sua existência sobre o tema em foco (Minayo, 1999:235). 

Leitura similar foi realizada no diário de campo de onde também 

emergiram diversas categorias empíricas. No conjunto, diário de campo e 

entrevistas, deu origem a seis grandes categorias empíricas: O processo da 

pesquisa, o Assentamento Aliança, Mudanças na Vida dos Assentados e 

Assentadas, Mudanças na Vida das Mulheres, Rotinas e Contexto.  Cada uma 
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dessas categorias foi classificada em subcategorias correspondente a subtemas. Do 

trabalho de categorização resultou uma composição em cores diferenciadas, artifício 

que facilitou a montagem das informações segundo as categorias e subcategorias. 

O trabalho foi realizado de modo a não perder a referência do contexto das falas e 

permitir uma mobilidade ao longo do diálogo com as categorias analíticas.   

Para cada categoria foi montado um texto organizado em subcategorias, 

integrando partes do caderno de campo e das entrevistas, devidamente 

contextualizadas. Durante o trabalho de análise e escrita foi necessário recorrer à 

montagem original, o que foi facilitado pelas cores utilizadas para identificar as 

categorias e subcategorias. 

 
  2.7 - Retornos ao Assentamento 

 Em junho de 2004, praticamente um ano após a etapa de campo 

propriamente dita, retornei ao Assentamento para uma breve visita. Tratava-se  de 

dar as notícias sobre o trabalho da pesquisa em andamento, embora em ritmo mais 

lento do que o esperado, dado aos compromissos profissionais que havia assumido 

no período. Já não poderia concluir a pesquisa e a dissertação no prazo previsto 

inicialmente.  

As acolhidas afetuosas e compreensivas renovaram meus ânimos. 

Aproveitei a ocasião para tratar de duas questões. A primeira delas relativa a fazer 

constar nas citações das entrevistas as autorias das falas e os nomes completos e 

dados sobre os parentescos em lugar específico.  

 A segunda, que me trouxe todos os constrangimentos, tratava de revelar 

que havia perdido o mapa feito por Denílson, e que gostaria que ele me fizesse 

outro, dada a tamanha importância que assumia na pesquisa. Diante de meu 

constrangimento, boas risadas acompanhadas de comentários bem humorados, e a 

pronta disposição para refazer o mapa do Assentamento. 

 Qual não foi minha surpresa, quando em Brasília, por ocasião do 

Seminário Nacional da Agricultura Familiar, recebi das mãos de José Costa um 

novo mapa, agora desenhado em cartolina, cuidadosamente enrolado. 

 Atualmente, tendo encontrado o primeiro, disponho de dois mapas 

apresentados ao final da dissertação. 



 48 

Em março de 2005 retornei a Pedra Azul para um breve encontro com os 

participantes da pesquisa com o objetivo de mostrar-lhes o trabalho praticamente 

finalizado e solicitar-lhes alguns esclarecimentos pendentes. Aproveitei a 

oportunidade para falar sobre a data da defesa na Universidade e convidá-los a 

participar. Deixamos por combinar a data da apresentação no Assentamento e no 

Sindicato, ocasião na qual eu me comprometi a repassar uma versão resumida da 

dissertação, para facilitar a sua utilização. 
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3 - Trajetória de lutas: memória, ação e identidade coletiva 
 
 

  3.1 - Jequitinhonha: aspectos da história de seus "Vales" 

No Jequi tem História... 
Jequitinhonha é um nome de origem indígena. 
"Jequi" significa um instrumento usado pelos índios, antigos habitantes do 
Vale, para pegar peixes e "onha" quer dizer peixe. Segundo a lenda, o pai 
armava o "jequi" ao entardecer e na manhã seguinte o pai dizia para o filho: 
vai ver filho se no Jequi tem onha. Essa é a origem do nome do famoso rio 
do Vale.  
O "Vale do Jequitinhonha" ocupa uma área de 85 027 km2, no nordeste de 
Minas Gerais, com 85 municípios, e uma população de 1 060 956 
habitantes. O rio nasce no Serro e percorre 1086 km até alcançar o mar, na 
Bahia. O Vale é uma região que foi rica, hoje empobrecida pela exploração 
mal planejada do minério, da terra, do rio. 
Destaca-se no vale o artesanato conhecido mundialmente. 
Comidas típicas: arroz tropeiro, paçoca, arroz carreteiro, farofa de andu, 
moqueca de peixe, tutu de feijão, galinha com arroz, etc. 
"Nós somos o Vale, nós valemos mais pelo que somos, menos pelo que 
temos. Valendo assim, sendo, sempre valeremos".30

 
 Nessa apresentação, abundante em significados, é possível entrever a 

história e cultura do Vale do Jequitinhonha construídas numa trajetória sinuosa pelos 

embates forjados na exploração de sua terra, de seus recursos naturais e de sua 

gente. Gente tombada em sua história, mas gente que vem resistindo bravamente 

ao longo do tempo, reinventando permanentemente formas de seguir vivendo com 

dignidade. 

A princípio, a idéia repassada quando se fala do Vale do Jequitinhonha é 

de um bloco identitário único (Missagia, 2001). Entretanto são muitos os "Vales" com 

aspectos diferenciados no que tange à sua história, cultura, economia e política.  Em 

geral as abordagens sobre o Vale do Jequitinhonha focalizam sua pobreza, que 

contrasta com a riqueza cultural do seu povo. Se essas características o tornam 

amplamente conhecido, também encobrem aspectos contraditórios e definidores da 

sua realidade. Todavia, diversos estudos têm revelado o Vale do Jequitinhonha em 

suas singularidades, em seus múltiplos movimentos de preservação e mudança, na 

aventura de seu povo empobrecido, teimoso e guerreiro.31

Nossa principal constatação é a de que a maior riqueza do Vale é o seu povo, que 
tem profundo amor pela sua terra e enfrenta com tenacidade as adversidades de 

                                                           
30 Cartaz apresentado em feira de Ciências de uma Escola do Município de Salinas, fotografado e ofertado à 
pesquisadora por Noeme Galvão, Tia Noca. 
 
31 Com esse enfoque é possível encontrar  vários estudos como os de Gallizoni (2000); Missagia (2001); Moreno 
(2001); Ribeiro (1996, 1997); Ribeiro (1993); Soares (1992). 
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um modelo de desenvolvimento que, desde o período colonial tem sido predatório 
para com a natureza e excludente para com a maioria de sua gente.32

 

 Os indicadores sociais disponíveis em diversas áreas como educação, 

saúde, saneamento básico, somados aos altos índices de migração, comprovam 

essa condição de exclusão que têm raízes no seu processo de colonização e 

ocupação.  Este remonta as expedições realizadas durante o século XVI, que 

inauguraram um tempo de guerras, chacinas, escravização dos povos indígenas e 

destruição de suas matas e riquezas naturais.  

 Os primeiros povoamentos situados no Alto Jequitinhonha se formaram 

em função da exploração dos minérios abundantes na região, fonte de exploração 

humana e degradação ambiental, que ainda hoje se fazem presentes.  

Atraídos por outras regiões com minas de ouro e pedras preciosas, os 

aventureiros esqueceram-se do Jequitinhonha por um tempo, para no final do século 

XVIII retornarem ao Vale, estimulados pela Coroa. Nesse período foram instaladas 

divisões militares na região, com o objetivo de fiscalizar as atividades de mineração, 

reprimir o contrabando, e também combater, "civilizar" e destribalizar as diversas 

nações indígenas ali existentes. Destaca-se o combate à maior nação habitante das 

matas do Jequitinhonha, os Botocudos, autodenominados Borun, com seus vários 

povos. Contra estes foi praticada a chamada "guerra ofensiva e justa" como política 

ditada pelas Cartas Régias de colonização e povoamento da região (Moreno, 2001).   

Com a decadência da mineração o cultivo do algodão foi introduzido na 

região tendo seu período de apogeu, embora por pouco tempo, com amplo espaço 

no mercado exportador. Nesse período teve início a ocupação do Médio e Baixo 

Jequitinhonha se estendendo à região do Vale do Mucuri. A ocupação desses Vales 

adentrou as matas com terras novas e férteis, promissoras da produção em 

abundância sem a exigência de muitos recursos. Além disso, se fazia presente a 

expectativa de enriquecimento fácil através das riquezas minerais e da possibilidade 

de domesticação e exploração da força de trabalho indígena. De acordo com Ribeiro 

(1996) o movimento migratório e povoador do Baixo Jequitinhonha e do Mucuri 

durou mais de um século, atraído pela combinação lucrativa entre "lavra, lavoura e 

índios" (Ribeiro, 1996:18).  

As atividades voltadas para a agricultura de subsistência, cultivo do 

algodão, cana e cereais, e posteriormente para a pecuária extensiva, constituindo 
                                                           
32 Caravana do Jequitinhonha, 3 a 9 de outubro de 1995. 
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um o ciclo econômico no pós-guerra, fizeram crescer as grandes fazendas. Com a 

pecuária extensiva, principalmente na chamada Micro-região Pastoril de Almenara e 

Pedra Azul, surgiram os latifúndios e as grandes fazendas de gado com seus 

agregados, parceiros e, no seu entorno, posseiros e pequenos colonos, que 

estabeleciam com os grandes fazendeiros relações de trabalho diferenciadas.  

As fazendas não valiam em dinheiro, mas em prestígio e poder. Os 

fazendeiros tinham o domínio sobre a terra que lhes garantia a fartura à custa do 

trabalho alheio. As propriedades raramente eram documentadas e o que 

diferenciava a fazenda da posse não era o modo de trabalhar a terra, mas a 

disponibilidade de braços que o fazendeiro tinha para trabalhar a terra (Ribeiro, 

1996). 

As fazendas consistiam em amplas estruturas com fortes poderes, não 

somente sobre a terra, mas sobre as vidas que nela residiam e trabalhavam. 

Inúmeras famílias de agregados habitavam as fazendas sob o consentimento dos 

fazendeiros. Aos agregados era permitido a moradia e o uso da terra, desde que 

obedecessem às normas ditadas pela fazenda. O domínio se fazia com o mando e o 

uso com a obediência. A fazenda (...) não era simplesmente um negócio rural, mas 

um domínio habilidoso e completo das pessoas e da terra (Ribeiro, 1996:20 -21). 

O desaparecimento das tradicionais fazendas só veio a acontecer a partir 

da segunda metade do século XX pela concorrência de vários fatores como o 

esgotamento crescente da fertilidade das terras, o mercado de terras, a atração que 

passou a exercer o mercado de trabalho, sobretudo de São Paulo com a expansão 

da construção civil (Ribeiro, 1996). O cenário composto por agregados, parceiros, 

posseiros e pequenos colonos que, além de trabalharem nas terras e para os 

fazendeiros, dedicavam-se à agricultura de subsistência provendo o mercado local e 

adjacências, desde então, passou a sofrer profundas transformações.  

A expansão capitalista e o processo de modernização conservadora da 

agricultura se fizeram presentes no Vale do Jequitinhonha podendo ser identificados 

de diversas maneiras nas conseqüências sobre os trabalhadores da terra, muitos 

deles agora sem terra, ou em situações de pressão e ameaças. 

O Jequitinhonha com seus Vales tem sido alvo de políticas e programas 

do Estado, em geral inadequadas e ineficazes, que pregam a superação da pobreza 

e dos graves problemas sociais ali gerados através dos tempos. O mesmo Estado 

que concebe os programas sociais para o Vale, vem prestando o seu aval e 
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favorecendo as grandes empresas para a implantação de reflorestamento em 

grandes áreas de chapadas do Alto Jequitinhonha. 

O quadro de degradação ambiental em que se encontra o Vale do 

Jequitinhonha foi agravado com a ação das empresas reflorestadoras e 

mineradoras, intensificando as conseqüências de um modelo de desenvolvimento 

que tem gerado o assalariamento temporário em precárias relações de trabalho, o 

êxodo, a migração e o empobrecimento crescente da sua população. 

Entretanto, a cada tempo, se faz presente a resistência de sua gente, que 

ao seu modo, tem construído e revelado outros Vales com iniciativas, a princípio 

localizadas, demonstrando que sem a sua efetiva participação não será possível o 

desenvolvimento. E dentre as ações prioritárias para o desenvolvimento sustentável 

e solidário é destacada a necessária realização da política de reforma agrária, com a 

implantação dos assentamentos rurais, de políticas de fortalecimento da agricultura 

familiar e de ações voltadas para a recuperação de suas nascentes, rios e matas. 

 
  3.2 - Breve  referência  ao  contexto  sócio  histórico  dos assentamentos  

 A implantação do PA Aliança, em 1987, decorre de uma luta localizada de 

posseiros em fazendas situadas nos municípios de Pedra Azul e Cachoeira de 

Pajeú, região do Médio Jequitinhonha.  Ressalvados a especificidade e o caráter 

localizado da luta dos posseiros das Fazendas Lagoa e Aliança - local de residência 

e trabalho de várias gerações - faz-se necessário localizar o contexto nacional da 

época, no que se refere às relações no campo e à luta pela terra.  

Os anos 80 configuram um contexto de emergência dos movimentos 

sociais, de reedição da bandeira da reforma agrária, de debate e implantação do  

IPNRA – Plano Nacional de Reforma Agrária. 

Os projetos de assentamento de reforma agrária se inscrevem nesse 

contexto de luta pela terra, que recupera sua visibilidade no início da década de 80, 

marcada pela reedição das lutas populares e a emergência dos chamados novos 

movimentos sociais, com vigorosa expressão no campo.  A luta pela terra, reeditada 

na década de 80, além dos tradicionais integrantes, posseiros, grileiros, foreiros, 

rendeiros, parceiros33 e proprietários de terra, incorporou novos conflitos, 

                                                           
33 Posseiros refere-se àqueles trabalhadores que detendo a posse da terra, e dela usufruindo, não possuem o título 
de propriedade da terra. Foreiros, rendeiros e parceiros, refere-se a categorias de trabalhadores que, trabalhando 
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decorrentes do processo de modernização do campo e projetou novos atores no 

cenário dos movimentos sociais no campo (Medeiros, 1989). 

 Nesse contexto tem destaque a formação do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST, o Movimento dos Atingidos por Barragens - 

MAB e diversos grupos de luta pela terra, autônomos ou ligados ao movimento 

sindical dos trabalhadores rurais, este parcialmente revitalizado pelo chamado novo 

sindicalismo, representado pela Central Única dos Trabalhadores - CUT . 

 Os registros históricos das lutas do campo apresentam a centralidade em 

torno da questão agrária acompanhada pelas lutas de assalariados contra as más 

condições de trabalho, pelo pagamento e aumento de salário e pelo direito a férias 

(Medeiros, 1989). A bandeira da Reforma Agrária traduziu desde os anos 60 as 

reivindicações dos camponeses e trabalhadores rurais por terra para trabalharem, o 

que significa a necessária democratização e redistribuição da propriedade da terra. 

Para alguns setores da sociedade a reforma agrária significou a possibilidade de 

romper o bloqueio que uma agricultura latifundiária e atrasada impunha ao 

desenvolvimento de uma economia urbano-industrial.  

 O Estatuto da Terra promulgado em 1964, primeiro ano do Regime Militar, 

buscou colocar sob o controle da lei essas duas perspectivas, predominando a 

vertente desenvolvimentista como forte expressão da aliança entre latifundiários e o 

capital nacional e internacional, ampliada com a participação de políticos, militares e 

setores da sociedade civil (Medeiros, 1989). 

 O Regime Militar, além de conter e reprimir brutalmente a organização e 

manifestação dos movimentos pela reforma agrária, passou a implementar um 

programa de desenvolvimento capitalista da agricultura brasileira, conhecido como 

"modernização conservadora da agricultura". Modernização por implicar em 

mudanças de ordem tecnológica no modo de produzir, importadas do mercado 

multinacional, associadas a reconfigurações no mercado de trabalho rural. 

Conservadora, por manter inalterada a estrutura fundiária e o poder político no 

campo (Silva, 2001; Oliveira, 1994; Moreira, 1995; Castro, 1987). 

Como características e conseqüências desse modelo, registram-se as 

desigualdades regionais, o caráter excludente e parcial da modernização 

                                                                                                                                                                                     
em terra alheia, pagavam uma quantia para o seu uso em dinheiro e/ou produção, podendo chegar a 50% do total 
produzido. 
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tecnológica, a crescente concentração fundiária com o desaparecimento de 

pequenas propriedades, a concentração da renda e o intenso êxodo rural. O que se 

pôde constatar foi uma rápida e massiva expulsão dos camponeses e trabalhadores 

do campo em direção aos centros urbanos. 

A trajetória de lutas construída pelos trabalhadores e trabalhadoras do 

campo é expressiva, mas considera-se que há poucos e esparsos registros sobre 

esse tema. A historiografia brasileira, de acordo com Martins (1981), é 

predominantemente urbana e restrita aos que mandam e participam dos pactos 

políticos. A história dos camponeses e trabalhadores rurais constitui, por sua vez, na 

própria luta pela superação do localizado, pontual e anedótico, e na perspectiva de 

se constituírem enquanto sujeitos coletivos, conquistando espaço e reconhecimento 

na sociedade (Medeiros, 1989). 

O Plano Nacional de Reforma Agrária lançado em 1985, durante o 4º 

Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais, promovido pela CONTAG - 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - tem suas bases no 

Estatuto da Terra, mas sobretudo, é fruto do processo de redemocratização do país.  

Apesar de todas as resistências dos setores conservadores da sociedade e dos 

latifundiários, promoveram-se mais desapropriações nos primeiros anos do governo 

civil do que em todo o período de governo militar. O número de assentamentos têm 

a partir dos anos 80 um crescimento significativo, à exceção do período do Governo 

Collor.  

Na sua maioria os assentamentos são criados num contexto de 

mobilizações sociais e têm origem em algum tipo de conflito entendido, de modo 

geral, enquanto disputa pela propriedade da terra. Embora não se trate de um 

efetivo processo de reforma agrária, o quadro de ampliação dos assentamentos nos 

anos 80 e 90  configura uma nova realidade no campo brasileiro (Leite, Heredia e 

Medeiros, 2004). Esse quadro é bastante expressivo, principalmente se considerar 

tratar-se de um país com dimensões continentais, com um dos maiores índices de 

concentração da terra e uma dinâmica agrária caracterizada pela sujeição do 

trabalho e violência aos trabalhadores. 
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No Brasil, entre 1985 e 1999, foram criados 4264 projetos de 

assentamento, sendo 614 projetos no período de 1985 a 1989, 470 entre 1990 a 

1994, e 3180 assentamentos criados no período de 1995 a 199934  

Esse quadro de crescimento no número de projetos de assentamento 

pode ser constatado no mesmo período para o estado de Minas Gerais, conforme 

informações disponibilizadas pelo Incra35. Entre 1985 e 1989 foram criados em 

Minas Gerais 12 projetos de assentamento; no período de 1990 a 1994, 12 novos 

projetos e 119 projetos no período entre 1995 e 1999.  Entre os anos 2000 e 2003 

foram criados 77 projetos de assentamento em Minas Gerais, totalizando até 2003, 

221 projetos. 

Em Minas Gerais, os assentamentos expressam uma realidade bastante 

diversa e uma multiplicidade de situações, seja por sua origem ou processo de 

constituição, variando em extensão, número de famílias e formas organizativas. A 

vinculação dos assentamentos aos movimentos sociais varia entre o Movimento 

Sindical dos Trabalhadores Rurais, o Movimento dos Sem Terra e outros 

movimentos de menor visibilidade social surgidos da cisão com aqueles, pela 

contestação de orientações e formas de encaminhamento das lutas pela terra. 

Entretanto, em um mesmo assentamento acontece de conviverem dois movimentos 

sociais exercendo sua coordenação, seja numa espécie de pacto não explicitado, 

seja disputando claramente sua hegemonia. 

Ao considerar os dados sobre os assentamentos faz-se necessário, 

portanto, reconhecer o quanto podem expressar em termos de história, de conflitos, 

de formas diversas de resistência e organização dos trabalhadores, bem como da 

múltipla presença de mediadores compondo o contexto das efervescentes lutas no 

campo. Destaca-se nesse contexto a emergência de novas lideranças e a atuação 

dos movimentos sociais pelo seu protagonismo na luta pela democratização da terra 

e em defesa dos trabalhadores rurais. 

Dessa perspectiva os assentamentos são considerados uma novidade no 

cenário rural brasileiro desafiando as concepções conservadoras de 

desenvolvimento, fazendo interagir estado, sociedade civil, movimentos sociais, 

Ong's, enquanto novos atores de um amplo projeto social. 
                                                           
34 Fonte: Dataluta 2000, referentes à criação dos projetos de Assentamento de Reforma Agrária, citada por Leite, 
Heredia e Medeiros (2004). 
35 Fonte: Sistema de Informações de projetos de Reforma Agrária - SIPRA/2003. 
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Resultantes em sua maioria de uma trajetória de intensos conflitos, os 

assentamentos constituem-se em territórios sob a gestão do Estado construída num 

processo de negociação permanente com os assentados/as e mediado por 

movimentos sociais e organizações não governamentais diversas. Esse processo no 

qual interagem diversos atores num campo de disputas políticas torna os 

assentamentos (...) alvo privilegiado de políticas públicas às quais não tinham 

acesso anteriormente, e cujos efeitos extrapolam os limites dos projetos e das 

populações ali assentadas (Leite, Heredia e Medeiros, 2004). 

A realidade dos assentamentos é, portanto, bastante diversificada, 

concorrendo para tal, a origem, o processo de constituição, os mediadores e 

movimentos sociais presentes na trajetória dos assentados e assentadas. 

A importância política e social de que se reveste a reforma agrária 

enquanto estratégia fundamental para a democratização do território e da sociedade 

brasileira é irrefutável ao considerarmos as alterações que promovem na geografia 

agrária e política do meio rural. Torna-se, também, uma possibilidade concreta, 

através dos projetos de assentamento, de viabilizar e fortalecer uma agricultura 

sustentável, bem como o desenvolvimento de novas relações sociais, dada a 

trajetória de luta construída coletivamente.  Entretanto, é sabido que a reforma 

agrária, até então, pouco alterou a concentração fundiária no Brasil. 

Os assentamentos nem de longe resolveram a questão da redistribuição 
da propriedade fundiária que, quando pensamos em termos nacionais, 
continua posta como antes. A concentração da propriedade permanece 
elevada, e com ela os problemas que costuma engendrar (Leite, Heredia e 
Medeiros, 2004: 66). 

 

Passados 40 anos do Estatuto da Terra e aproximadamente 20 anos do I 

PNRA, prosseguem os conflitos no campo, a violência contra os trabalhadores 

rurais, a luta incansável dos movimentos sociais pela reforma agrária e a expectativa 

de que o governo realize, de fato, o que está previsto no II Plano Nacional de 

Reforma Agrária, agora integrante do Programa Vida Digna no Campo e do Projeto 

para o Brasil Rural do Governo Lula. 
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  3.3 – O Projeto de Assentamento Aliança 
O Projeto de Assentamento Aliança - PA Aliança - denominado 

oficialmente de Projeto de Reforma Agrária Aliança foi criado em 1987 pelo 

Incra/MG, por meio da Portaria P/nº 054 de 19/01/87. Implantado em dois imóveis 

rurais desapropriados por interesse social36, denominados Fazenda Aliança e 

Fazenda Lagoa, tem sua origem num conflito pela posse da terra e na brava 

resistência das famílias de posseiros que se organizaram em defesa do acesso à 

propriedade da terra. 

 O PA Aliança está localizado no Médio Vale do Jequitinhonha, Macro-

Região Jequitinhonha/Mucuri, a nordeste de Minas Gerais, nos municípios de Pedra 

Azul e Cachoeira do Pajéu37. 

O Projeto de Reforma Agrária Aliança possui uma área total de 

5.036,0469 ha, segundo Boletim de Serviço nº38 de 22/09/2003 de retificação da 

área constante nos documentos originais, que conferem com as informações 

constantes no SIPRA38. 

Apesar de tratar-se de duas áreas descontínuas, dada à sua proximidade, 

ligadas por uma estrada de 1,5 quilômetros, estabeleceu-se a criação de um só 

Projeto de Assentamento com duas glebas: Gleba I – Fazenda Lagoa e Gleba II - 

Fazenda Aliança. 

Consta nos registros do INCRA39 que à época do assentamento as 

famílias residiam nessas áreas há mais de 50 anos e a partir de 1974 passaram a 

sofrer fortes pressões que perduraram por quase 13 anos, castigando duramente as 

famílias e tornando as áreas carentes de recursos para a efetivação do 

assentamento.  A organização das famílias, nesses documentos, é destacada como 

um elemento que contribuiu significativamente no processo de criação e implantação 

do assentamento.  

À época da criação do PA Aliança, residiam nas áreas desapropriadas, 62 

famílias de posseiros e, de acordo com as avaliações realizadas, o Incra previu 

originalmente o assentamento de 130 famílias, dado retificado posteriormente 

                                                           
36 Decreto nº 92 500 de 26/03/86, publicado no Diário Oficial da União – D.O.U. de 31/03/86. 
37 Nos documentos do Incra consta o Município de André Fernandes, denominação anterior do Município de 
Cachoeira de Pajeú.    
38 SIPRA - Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária - disponível no site: www.incra.gov.br 
39 Processo INCRA/SR-06/MG/Nº 10.356/86. 
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através do Boletim de Serviço nº38 de 22/09/03 que faz constar 95 "unidades 

agrícolas familiares".   

A situação de pressão e confinamento às áreas de moradia a que foram 

submetidos os posseiros acabou por privá-los da condição de produzirem para a sua 

sobrevivência, gerando a necessidade do Incra garantir a concessão do auxílio 

alimentação para todas as famílias, à razão de um salário mínimo, por um período 

de seis meses. 

A criação do Projeto previu, ainda, o aporte de infra-estrutura como a 

construção de estradas, posto de saúde, escolas e sistemas simplificados de água. 

Durante o processo de implantação do PA foi construída uma casa de farinha 

comunitária, um pequeno armazém e posteriormente, no ano de 1996, o 

Assentamento foi beneficiado com a rede de eletrificação. 

O Projeto de Assentamento, atualmente com 17 anos de existência, está 

"consolidado e emancipado" (grifo nosso) pelo Incra de acordo com a resolução/nº 

52 de 02 de junho de 2000.  Segundo a referida resolução, tendo o Projeto de 

Assentamento cumprido os requisitos para sua consolidação, fica o Incra liberado de 

seus encargos convencionais junto ao mesmo. 

Para os assentados e as assentadas o PA Aliança é constituído por três 

áreas as quais denominam, ora por fazendas, ora por comunidades, ou 

simplesmente chamam de Aliança, Lagoa e Baixa40. Nessa pesquisa chamaremos 

de comunidades41 as áreas que constituem o assentamento, quais sejam: 

Comunidades Baixa e Lagoa que correspondiam inicialmente à Gleba ou Fazenda 

Lagoa, e Comunidade Aliança, que correspondia à Gleba ou Fazenda Aliança.  Esta 

deu origem à denominação do Projeto de Assentamento.  

As comunidades da Baixa e Lagoa pertencem ao município de Pedra 

Azul e a comunidade Aliança ao município de Cachoeira do Pajeú. 

De acordo com o levantamento realizado por Denilson Costa, a 

Comunidade Aliança reúne 55 famílias em 43 lotes e 53 casas; a Comunidade da 

Lagoa 29 famílias, em 24 lotes e 26 casas; a Comunidade da Baixa 26 famílias, em 

18 lotes e 25 casas. Na comunidade da Baixa, sete lotes foram destinados para o 

                                                           
40 Ver mapas nos Anexos. 
41 Nos referimos a comunidade com o sentido de uma área delimitada geograficamente. 
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local de construção do sistema de abastecimento de água da Copasa que serve à 

população do Município de Pedra Azul. 

Portanto, segundo informações do assentamento, há um total de 110 

famílias assentadas no PA Aliança, que está dividido em 85 lotes, dado este que 

mantém uma pequena diferença em relação aos registros do Incra. O número 

superior de famílias informado pelo Assentamento é atribuído às novas famílias que 

se formaram, mantendo-se no mesmo lote familiar ou na mesma residência. 

Nossa pesquisa foi realizada com famílias residentes na comunidade 

Aliança por esta se constituir em um núcleo referencial da trajetória de luta e 

organização dos assentados e assentadas. 

 
3.3.1 - Origem, história e memória de uma luta 

O PA Aliança resulta de um conflito em torno da posse da terra 

envolvendo diversos tipos de ameaças e pressões às famílias residentes nas 

Fazendas Aliança e Lagoa.  Trata-se de uma história de resistência na terra e de 

organização dos posseiros destacada nos documentos oficiais e, presente, porque 

compartilhada, revivida e re-significada pelos sujeitos da pesquisa, nas diversas 

fases deste estudo.  

A trajetória de luta pela terra construída coletivamente constitui-se no 

principal elemento de identificação e apresentação dos assentados e assentadas e, 

enquanto tal, numa espécie de fio condutor da pesquisa. Em todas as entrevistas se 

fez sempre presente a referência à história de resistência, de como conquistaram a 

terra, de como se fizeram assentados e assentadas do PA Aliança.  

A identidade coletiva de assentados e assentadas é tecida ao longo dos 

anos tendo como fonte principal a trajetória de lutas construída, interpretada e 

compartilhada coletivamente. A luta das famílias de posseiros pela permanência, 

trabalho e direito à propriedade da terra compõe essa trajetória que tem sua 

sustentação na intensa relação dos posseiros com a terra, no sentimento de 

enraizamento, nas ações coletivas, no compartilhamento da experiência vivida e no 

fortalecimento dos vínculos do grupo. Constitui-se, portanto, em fonte permanente 

de significados que integra a sua dinâmica identitária. Nesse processo são 

compartilhadas crenças, valores, interesses e esperanças que fortalecem vínculos e 
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se materializam em projetos e ações coletivas ao longo de sua trajetória enquanto 

agregados, posseiros, assentados, trabalhadores e trabalhadoras rurais (Castells: 

2001; Mendes: 2002; Prado: 2002). 

A origem, o contexto e processo de criação do PA Aliança são 

significados nas narrativas dos assentados e assentadas através da mobilização da 

memória individual e coletiva, em que lembrança e esquecimento se alternam de 

modo a reproduzir os fatos sociais, preservando-os no tempo e dotando-os de 

estabilidade. Nesse sentido, a memória constitui-se num trabalho de construção e 

reconstrução, em campo e objeto de luta, integrando redes sociais e cognitivas 

(Mendes, 2002; 2003). 

O trabalho de memória se concretiza na narrativa, que não consiste em 

transmitir o acontecimento "em si", mas o acontecido transformado através de uma 

evocação reflexiva e localizada, passando por uma inteligência do presente.  

Não há evocação sem uma inteligência do presente, um homem não sabe 
o que ele é se não for capaz de sair das determinações atuais. Aturada 
reflexão pode preceder e acompanhar a evocação. Uma lembrança é 
diamante bruto que precisa ser lapidado pelo espírito. Sem o trabalho da 
reflexão e da localização, seria uma imagem fugidia. O sentimento também 
precisa acompanhá-la para que ela não seja uma repetição do 
estado antigo, mas uma reaparição (Bosi, 1979:39). 

História e memória, segundo Todorov, citado por Mendes (2002), são 

complementares e guardam uma diferença relativa que reside na forma de registro. 

Através da memória é possível acessar o sentido de certos acontecimentos, uma 

verdade intersubjetiva e não referencial. 

Enquanto a história é uma referência ao mundo marcada pela 
denominação, preocupada com os sujeitos, com aquilo de que se fala, a 
memória é marcada pela descrição, pelos predicados, por uma qualificação 
dos acontecimentos e dos traços que deixou (Mendes, 2002:514). 

 
Estamos, portanto, tratando de identidades em trajetória, enquanto um 

campo dinâmico de interação social habitado por instabilidades e conflitos. Esse 

campo identitário é alimentado pelo trabalho de memória e narrativa e revela a 

demarcação de posições, projetos de futuro, mobilização de recursos, e ações 

coletivas (Mendes, 2002; Prado, 2002).  
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O trabalho de memória individual e coletiva42 em que se alternam 

lembranças, esquecimentos e silêncios, ainda que não seja nosso principal objeto de 

estudo, nos possibilita o resgate dessa trajetória em que agregados se fazem 

posseiros, que por sua vez se fazem assentados da reforma agrária. Nesse trabalho 

de interação entre escuta e narrativa são evocados e reafirmados os sentimentos e 

vínculos de pertencimento, a coesão e as fronteiras sociais. 

A referência ao passado serve para manter a coesão dos grupos, das 
instituições que compõem uma sociedade, para definir seu lugar 
respectivo, sua complementaridade, mas também as oposições irredutíveis 
(Pollak, 1989:9). 

 

Indagados acerca de quando chegaram àquelas terras, não sabiam 

informar com precisão; sabiam que seus antepassados ali chegaram em busca de 

terra para trabalhar. O que destacavam com alegria e declaravam ser motivo de 

orgulho, para homens e mulheres, era o fato de terem conquistado a terra com seu 

trabalho e organização, a terra onde nasceram e constituíram suas famílias. A terra 

de onde não pensavam jamais sair. 

D. Leonor já destacara esse fato na primeira entrevista sobre o 

assentamento: 

D. Leonor: (...) sim, nasceu lá, quando o Peixe43 comprou, já comprou com 
eles lá dentro da fazenda e largou lá e eles foi crescendo a família, eles foi 
ficando até morreu, e a minha geração continuou, que é essa geração que 
tá lá até hoje. 
 

A geração a que se refere D. Leonor apresenta-se na faixa dos 70 a 75 

anos.  O sentimento de raiz e pertencimento àquele lugar é expresso pelas várias 

gerações como demonstra a entrevista com Glória e Zaíra que tinham à época da 

pesquisa respectivamente 38 e 40 anos e Rejane, filha de Zaíra, com a idade de 18 

anos.  
Glória: Eu já nasci e criei aqui. Aliás, aqui eu acho que nós... 
Zaíra: Todo mundo... 
Glória: Todo mundo. Meu avô que já morreu com a idade de 74 anos já 
nasceu e criou...o pai do meu avô já nasceu e criou aqui... 

 

                                                           
42 A história oral tem sido expoente desse campo de estudos, que ao privilegiar a análise dos excluídos, dos 
marginalizados e das minorias, evidencia a importância de memórias subterrâneas que integram as culturas 
minoritárias e dominadas opondo-se muitas vezes à "memória oficial" (Pollak, 1989:4). 
43 Apelido pelo qual era conhecido o dono das Fazendas cujo nome era Pompílio Rodrigues de Almeida, hoje 
nome da Escola Municipal existente no PA Aliança. 
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Para Rejane, que à época da criação do assentamento estava com 

aproximadamente dois anos de idade, mantêm-se as referências à sua origem 

aliadas à história repassada por seus pais e avós: 
 Rejane: (...) Eu adoro aqui, esse lugar. Eu fui nascida e criada aqui. 
Sempre adorei as histórias que meus avós contava que minha mãe sempre 
conta. Sempre foi difícil aqui pra eles, mas hoje pra nós aqui tá melhor, 
melhorou muito. 

 
A indagação acerca dos primeiros moradores trouxe situações inusitadas 

como a visita ao local onde nascera o pai de Zaíra: 
Zaíra avistara a árvore sob a qual nascera seu pai.  
(...) Havia um clima de emoção. Ali estava a árvore sob a qual sua avó 
dera à luz o seu pai, há mais de 80 anos. Ela não sabia muito sobre a 
história da família, de onde vinham os avós. Sabia que vinham em busca 
de um lugar para trabalhar e viverem. Sabia que buscavam terra e que ali 
era uma fazenda dada em agregação. Poderiam entrar para a terra, 
fazerem seu rancho, cultivar a terra e viverem sossegados. Olhava com 
tristeza a árvore que já tinha morrido, em parte. Parte da árvore estava 
caída, mas ela estava lá, resistente, muito alta e ainda frondosa. Zaíra 
demonstrava emoção e orgulho por seu pai ter nascido ali, naquela terra.44

 
 Posteriormente, tivemos a oportunidade de verificar a data de nascimento 

constante nos documentos de seu pai: 1916.  As circunstâncias em que ocorrera o 

nascimento do pai de Zaíra, com toda a sua singularidade, evocam o nomadismo a 

que estiveram submetidos os camponeses no Brasil e que, em certa medida, ainda 

vivem nossos sem-terra. 

A história dos camponeses do Brasil é, sobretudo, uma história de 

nomadismo marcada por fluxos migratórios, que têm origem, principalmente, na 

estrutura fundiária altamente concentrada e na sujeição do trabalho agrícola (Ribeiro 

1999). 

A primeira Lei de Terras45 constituiu-se em forte motivação dessa 

condição, pois, ainda que pareça paradoxal, acabou por levar os camponeses à 

ilegalidade e a um processo de exclusão social sob fortes tensões no campo.  

Premidos pelas circunstâncias que lhes impediam o livre acesso à terra foram 

levados a se constituírem em pelo menos três grandes grupos: 
os agregados das fazendas, que existiram em função de quem os 
recebiam; os posseiros, excluídos da legitimidade da terra, abrindo 

                                                           
44 Diário de Campo. PA Aliança, 21/07/04. Contexto: visita ao local onde nascera o pai de Zaíra e a caminho da 
casa de Glória. 
45 A Lei de Terras promulgada em 1850 (...) proibia abertura de novas posses, estabelecendo que ficavam 
proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não fosse o de compra. A Lei de Terras 
transformava as terras devolutas em monopólio do Estado e Estado controlado por uma forte classe de grandes 
fazendeiros. (Martins, 1981: 41-42). 
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fronteiras agrícolas; e os colonos dos sítios coloniais formados pelas ações 
públicas de colonização (Ribeiro, 1997). 

 
Posteriormente, com o desenvolvimento urbano industrial, emerge o 

fenômeno da migração para as cidades como fuga das diversas formas de sujeição 

econômica, ou mesmo como busca de recursos para a realização dos sonhos de 

uma sobrevivência mais digna, que freqüentemente tem como meta o retorno à 

terra. Como alternativa para a permanência na terra ou, uma vez na cidade, para o 

retorno à terra, o caminho é a reforma agrária e o alcance da condição de 

assentado. 

Ao longo dos anos novas famílias foram aportando às fazendas Lagoa e 

Aliança. Tanto aquelas que durante o tempo do fazendeiro, encontraram 

acolhimento para se instalarem e sobreviverem naquelas terras, como 

posteriormente, durante o processo do assentamento, outras famílias foram 

chegando para serem assentadas.  

Daquelas famílias que chegaram antes da criação do Assentamento, seus 

filhos vieram a constituir novas famílias, como é o caso de Brancoso, marido de 

Zaíra, cuja família aportou naquela fazenda quando ele estava na idade de sete 

anos. 
 Brancoso: Eu não cheguei nascer aqui, mas quando eu mudei praqui eu 
tava com sete anos. (...) É...pai morava ni outra fazenda, ele trabalhava pro 
fazendeiro lá, mas depois o finado Peixe deu ele, ele veio e fez a casa 
aqui. (...) Aí nós mudou pra cá. Quando nós mudou pra cá nós tava 
miudinho assim. 

 
José Costa chegou à terra em 1966 e casou-se com Nita, irmã de Zaíra. E 

foram assim, expandindo a família e, fazendo de tantas outras famílias uma só 

família como bem revelam suas palavras: 
José Costa: Quase a maioria. Quase a maioria aqui é, quase é sangue 
com sangue. Se for tocar aqui a geração pra falar assim: esse aqui não é 
sangue dessa pessoa, aqui são pouco. Acho que aqui dentro dessa área 
mesmo de sangue estranho que tem mesmo é eu, acho que é eu. Porque 
o resto tudo se ocê olha é, é... parente, todo mundo é parente, nem que 
vem puxando desde lá do...lá dos bisavô, mas se encontra uma parenteza 
só. 

 

Maria Sabina, conhecida como Té, agora com 58 anos de idade, chegou 

com o PA Aliança constituído, ocupando com sua família um lote deixado por um 

antigo morador.  Nascida na região, próxima ao PA, logo cedo se mudou com o 

marido para uma cidade do interior da Bahia para trabalharem numa carvoeira.  Ali 

seus filhos mais velhos, à época com aproximadamente sete anos, conheceram as 
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adversidades da vida e da sujeição do trabalho. Mais tarde, já no Assentamento, os 

filhos Alessandra e Sebastião casaram-se respectivamente, com Denilson e Regina, 

filhos de José Costa e Nita, fazendo ampliar suas famílias. 

 

3.3.2 - De agregados a posseiros 
Sem pouso certo, sem morada, em busca de terra para trabalhar fizeram-

se agregados pelo consentimento do fazendeiro, para então, tornarem-se posseiros 

e trilharem o caminho da resistência na terra. 
Zé me falava sobre os tempos do trabalho em agregação. Alguns 
fazendeiros davam a terra para o povo morar. Outros exigiam a meia do 
que as famílias produzissem. Aqueles que não davam a meia tinham 
sempre que ficar à disposição do fazendeiro para o trabalho que ele 
mandasse fazer. Os trabalhos envolviam homens e mulheres, mas era 
sempre tratado com os homens, o chefe da família. 46

 
 José Costa distingue do trabalho agregado outras relações estabelecidas 

pelos fazendeiros na região, que caracterizam o chamado trabalho em parceria, 

mantido pela força de trabalho familiar, residente e cativa, e que integrou as 

relações de produção no interior das grandes fazendas do Brasil, vigorando até a 

modernização tecnológica da agricultura.  Em sua narrativa deixa entrever as 

discriminações fundadas no gênero presentes nas relações de trabalho e no âmbito 

das relações familiares e que serão objeto de reflexão em outra parte desta 

dissertação. 

 O trabalho agregado, a parceria e a condição de posseiro marcaram a 

questão agrária brasileira e a constituição do campesinato ao qual foram associadas 

as idéias de conservadorismo, atraso e de incapacidade de dinamizar a agricultura. 

Tais idéias, ainda recorrentes em nossa cultura, fizeram emergir diferentes figuras 

sociais no conjunto do campesinato brasileiro (Moreira, 1999; Ribeiro, 1999). 

 
Martins (1981) nos revela que os termos camponês e campesinato 

estiveram carregados de sentidos depreciativos relacionados a atraso, ingenuidade, 

inacessibilidade, tolice e preguiça, adquirindo denominações próprias em certas 

regiões e períodos da história brasileira como caipira, caiçara, tabaréu, caboclo e 

outros.   

Os estudos de Cândido (2003) acerca da vida do caipira de São Paulo 

enfocando sua dinâmica social e os processos de mudança decorrentes do 
                                                           
46 Diário de Campo: PA Aliança, 16/07/03. Contexto: Conversa na casa de Zé e Nita. 
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desenvolvimento urbano-industrial, guardadas as diferenças, muito nos esclarecem 

acerca da constituição e realidade dos agregados/posseiros e assentados do PA 

Aliança. 
A vida social do caipira assimilou e conservou os elementos condicionados 
pelas suas origens nômades. A combinação dos traços culturais indígenas 
e portugueses obedeceu ao ritmo nômade do bandeirante e do povoador, 
conservando as características de uma economia largamente permeada 
pelas práticas de presa e coleta, cuja estrutura instável dependia da 
mobilidade dos indivíduos e dos grupos. Por isso, na habitação, na dieta, 
no caráter do caipira, gravou-se para sempre o provisório da aventura 
(Cândido, 2003: 47- 48). 

 
A depender da disponibilidade de terras, os chamados caipiras persistiam 

como agregados, ou buscavam novas posses em "sertão novo".  Resistentes à vida 

nas cidades, apresentavam-se fechados em sua vida social, onde reproduziam seus 

costumes, suas formas próprias de sociabilidade e cultura. Assim, eram 

considerados como estranhos à sociedade (Cândido, 2003). 
Definiram-no como aquele que está em outro lugar, no que se refere ao 
espaço, e como aquele que não está senão ocasionalmente, e nas 
margens, nesta sociedade. Ele não é de fora, mas também não é de 
dentro. Ele é, num certo sentido, um excluído (Martins, 1981: 25). 

 
Na diversidade característica das relações de trabalho no interior das 

fazendas, a situação dos agregados/posseiros das Fazendas Aliança e Lagoa se 

apresentava em sua singularidade, embora guardasse traços comuns a tantas vidas 

por esse Brasil afora. 
José Costa: (...) porque o sistema dele era o seguinte: a gente trabalhava 
na fazenda dele, a gente trabalhava a vontade né? A gente, se todo dasse 
de fazer uma roça fazia, ele não tinha nada a vê, ele reclamava se o povo 
não trabalhasse né? Então se o povo trabalhasse, que ele gostava de vê o 
povo trabalhando, então o pessoal tinha aquele modo desse jeito, né? 
Sempre continuava assim, ele não tinha parceria com ele, não tinha meia, 
ninguém partia nada de produção com ele também, o que a gente fazesse 
era da gente mesmo.  

 

O agregado, diferentemente do posseiro, tinha a permissão do 

proprietário para morar e lavrar a terra, sem qualquer pagamento, salvo alguma 

prestação eventual de serviço.  A condição de posseiro, por sua vez, não se definia 

pela permissão para permanecer na terra, e a situação legal da terra 

freqüentemente era ignorada, podendo ser terra com ou sem proprietário, ou ainda, 

por ter proprietário. Estes, agregado e posseiro são, pois, caracterizados como 

moradores transitórios juntamente com o chamado cultivador nômade, cuja natureza 
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das ocupações é identificada como consentida, de fato, e precária, respectivamente 

(Cândido, 2003:78).   

A extensão e disponibilidade de terras aliadas à permissão do fazendeiro 

para que se instalassem em suas fazendas explicam o extenso número de famílias 

agregadas que, posteriormente, passaram à condição de posseiros, conforme relata 

José Costa: 
José Costa: Na época, na época mesmo em morte e falta, que Peixe 
morreu, tinha umas trezentas e tantas família na fazenda toda, todas as 
fazenda que ele tinha. 
A fazenda era aqui a Baixa, a Lagoa, e aqui a Aliança, o Terreiro Limpo 
aqui, São Domingos e a Confusão. Que era dele, né? Então isso tudo era 
cheio de gente né? Na época que ele morreu mesmo, faltou, ele tinha uns 
trezentos e tantos agregados, era posseiros na época, não era mais 
agregado, né? Que morava mais ele. Mas só que na época da 
desapropriação quem entrou na briga foi só essas três fazenda aqui. Os 
outros não quis entrá. 

 
Ao se referir às três fazendas, José Costa está falando do que estamos 

chamando de comunidades Aliança, Lagoa e Baixa que compõem o PA Aliança, e 

originalmente, integravam as Glebas Aliança e Lagoa desapropriadas pelo Incra, 

conforme citado anteriormente.  

Já não eram mais agregados. Já tinham feito daquela terra o seu 

território, o seu lugar de pertencimento, o lugar da sociabilidade, dos novos vínculos 

familiares e comunitários, o lugar da produção, do trabalho e da vida. Assim, 

consolidaram a cada dia o seu direito de posse: já eram posseiros. 

 
3.3.3 - De posseiros a assentados da reforma agrária: conflito,   

                       resistência  e  organização 
           Entre a condição de posseiros e assentados há uma trajetória de 

conflitos, resistência e organização, que é expressa nas narrativas, de modo a 

transparecer o caráter provisório e instável do campo identitário. Nessa trajetória de 

luta situa-se a resistência, o conflito e a organização que fornece sustentação e 

forças para a construção de um projeto de futuro - a conquista da terra.  

José Costa: Quando foi em 73, que ele faleceu né. em agosto de 73 que foi 
o acidente, que ele sofreu o acidente, né? Que ele faleceu, então isso deu 
um balanço muito grande no pessoal na fazenda toda dele, né? Por que? 
Por causa do modo dele tratar o pessoal e o povo, a convivência que tinha 
com ele, né? 
(...) O pessoal ficaro todo assustado e também o pessoal ficaro assustado 
mais porque achou que...o pessoal acharo, que o pessoal ia ficar assim, 
né,. que ia sido mandado embora de qualquer jeito, né? Mas não, aí 
continuou, o povo continuou morando na mesma posse que era, aqueles 
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que não quis ficar na terra foi saindo por eles mesmo, sem mandar embora 
e os que quis ficar, ficaro. E aí a gente continuou. 
(...) Durante 10 anos, durante 10 anos que ficou, a terra passou a ser 
espólio, a gente continuou essa mesma luta. Ninguém reclamava ninguém. 
Não tinha ingerenciação pra reclamar ninguém, o pessoal trabalhava do 
mesmo jeito, também à vontade, do mesmo jeito que quando era no tempo 
dele vivo.  

(...) Em 83 que apareceu, foi que apareceu essa confusão. Já foi 
aparecendo também e o povo também já lutando, caindo em cima da luta 
também. Por isso que eu falo que começou mais rápido por causa disso. 
Que não foi começado propriamente com os posseiros não. (...) A questão 
foi aí que quando a gente fala, a questão, a briga por exemplo, não 
começou não foi realmente diretamente com os posseiros, já começou com 
o próprio proprietário, né. (...) Mas quem é ... iniciou o conflito no caso, foi 
os próprio proprietário que começou dominar o povo, e o povo não podia 
ficar dominado. 

 

A morte do fazendeiro veio alterar radicalmente a vida dos moradores que 

até então viviam e trabalhavam naquelas terras e não eram importunados. A 

informalidade nas relações, regidas exclusivamente pela livre escolha e permissão 

do fazendeiro, gerou sentimentos de insegurança nas famílias de posseiros, 

evidenciando uma condição de dependência e uma situação de exposição à própria 

sorte 

Não possuíam nenhuma garantia formal a não ser a condição de 

posseiros pela permanência e trabalho realizado na terra. As benfeitorias 

construídas na terra consistiam nas roças de milho, mandioca, feijão, nos pomares e 

hortas que lhes asseguravam a subsistência. 

O conflito se instalou pela ruptura de uma situação na qual, durante anos, 

a posse da terra não esteve em questão.  Agora, não somente se colocava a 

questão da posse e da propriedade, como se caracterizava o impedimento do 

trabalho na terra, e a existência de um antagonismo, delimitando fronteiras entre os 

posseiros e o proprietário. 

José Costa: (...) Ele falou: o senhor não planta. O senhor pode até cercar a 
roça, mas plantar o senhor não planta. Ele falou: eu cerco e planto. Eu só 
não planto se não haver chuva, mas haver chuva, choveu hoje, amanhã eu 
vou plantar minha roça. Aí ele virou pra ele e falou: não, cê num planta seu 
Augusto. Se o senhor plantá nós abre a roça.  ... Aí ele, Seu Augusto, virou 
pra ele e falou: OH! eu posso até não plantar roça agora, só tem uma coisa 
que eu sei, o senhor vai me dá comida, pra mim e meus filho? porque eu 
vivo é dos braço, não tem de outra coisa que eu vivo. Vivo é dos braço e 
vivo é das rocinha. Se eu não fazê as roça quem é que vai me dá de 
comer? 
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Pressionadas pelo novo proprietário, restavam às famílias de posseiros, 

duas alternativas: ceder ou resistir.  A resistência obstinada será a opção da maioria 

das famílias das Fazendas Lagoa e Aliança e irá deflagrar um novo ciclo em sua 

trajetória de vida no qual constroem uma história de resistência, organização e luta 

pela terra. Esse processo inaugura uma outra dinâmica em suas vidas, na qual 

antigo e novo se alternam configurando rupturas, novas interações e ações 

coletivas, que se constituem em fontes de significado que compõe a identidade de 

posseiros. A partir de então, as famílias de posseiros terão seus vínculos fortalecidos 

e re-significados na construção do projeto coletivo - o reconhecimento e garantia do 

seu direito à terra.  

As famílias de posseiros iniciam um novo ciclo em sua trajetória e não 

mais voltarão às condições de agregados naquelas terras. Ainda que se tratasse de 

outras terras, situação semelhante dificilmente viria acontecer. O trabalho agregado 

pertence a um outro contexto sócio-histórico, modificado, sobretudo, pelo avanço do 

capital no campo, pelos conflitos agrários e a ação dos movimentos sociais em 

defesa dos direitos dos trabalhadores rurais. 

Os posseiros das Fazendas Lagoa e Aliança estiveram, durante três anos, 

expostos à violências e pressões para que não trabalhassem, não fizessem suas 

roças, como também tiveram destruídas aquelas que já estavam prontas para a 

colheita. 

A questão da propriedade da terra inicialmente, não teve outro tratamento 

senão pela ameaça à vida das famílias e impedimento da produção, com a 

destruição do produto de dias e dias de trabalho e privação dos recursos 

necessários à sua sobrevivência. Tal situação levou as famílias ao confinamento nas 

áreas de moradia. 
Brancoso: Passamo aperto porque mandioca mesmo não produzia. Como 
é que produzia? Não podia fazer roça! Eu trabalhei naquela roça, ia, 
trabalhei naquela roça até ela ficar velha demais, ela não produzia mais 
nada. (...) teve um tempo aqui que nós passou quase necessidade das 
coisa mesmo, assim, porque não podia trabalhar. (...) Ameaçava, botava 
fogo nas roça (?) tinha uma roça, cortava cerca, que antigamente aqui a 
cerca mais era mata de betume, que o povo não guentava de comprar 
arame né? Fazia aqueles betume que nada entrava, de madeira, 
derrubava aqueles pau e fazia aqueles betume. Chegava, tocava fogo 
naquele trem seco e queimava tudo, abria e gado caía dentro e comia 
tudo.  

 
Na narrativa dos mais jovens a presença de lembranças de uma infância 

marcada pelo medo, mas também pela resistência.  Durante o período de pressões 



 69 

e violências às famílias, as crianças continuavam a freqüentar a escola, sempre em 

grupo, como nos relata Denilson: 
Eu lembro até que, que quando a gente saia daqui pela estradinha porque 
não tinha estrada grande aqui. A gente saía, quando chegava lá, era um 
sacrifício pra gente passá em frente da sede que ele morava, com medo, 
porque ele tinha uma cachorra muito grande. E a gente passava lá ele tava 
deitado na rede, lá no passeio lá da sede. 
Então a gente era pequeno né? sete anos, mais ou menos, sete, oito anos. 
A gente saía pra ir estudar lá perto no São Francisco, uns quatro a cinco 
quilômetros mais ou menos. Aí chegava lá na frente da sede a gente ficava 
com medo de passar por causa dele, né. Que ele é, é... prometia de fazer 
ato de violência, uma coisa assim, né? Aí a gente ficava com muito medo. 

 
A solidariedade e a experiência compartilhada fortaleceram os vínculos 

entre as famílias e se constituíram em fonte de força, resistência e organização. O 

sistema de crenças traduzido nos sentimentos de justiça e fé favoreceu as práticas 

articulatórias de apoiadores como a igreja e o sindicato, que reforçaram as 

iniciativas de organização tornando-se importantes aliados dos posseiros. 
Zaíra: (...) tinha semana que a gente ia na cidade, a feira que a gente fazia 
dava...vamos supor, nessa base de quarta-feira, quando era na quarta-
feira acabava tudo o que tinha. Agora ia na casa dos vizinho, se o vizinho 
tivesse emprestava um pouquinho pra gente, era assim. Às vezes era até 
chegava no final da semana tornava ir lá, comprava aquelas outras 
coisinha. A coisa era muito difícil, difícil mesmo. A gente não passava 
privação mesmo de fome porque Deus nunca deixou e não é de deixar. 
Mas era difícil mesmo. (...) a gente só resistiu ficar aqui porque a gente 
tinha muita fé em Deus e tem, que Deus é o maior pra nós. Mas foi uma 
pressão de ter até morte. Mas como a gente tinha que segurá, segurou nas 
mão e apegou com Deus e com a força do sindicato e da igreja, até graças 
a Deus hoje nós pode dizer que tá na glória 

 
A resistência fez potencializar o espírito de liderança estimulado pelas 

práticas comunitárias da igreja comprometida com os ideais de justiça, e também 

pelas informações advindas do mundo das lutas dos trabalhadores. 

 
José Costa: (...) Porque eu já tinha um trabalho aqui dentro, né, pela igreja 
católica que eu participava muito das comunidades, todo domingo eu tava 
no culto, na comunidade e aquele, que eu tinha aquele entendimento 
também pela Fetaemg, que eu ligava meu radinho de pilha todo dia, todo 
domingo eu tava com o rádio de pilha no pé do ouvido, escutando aquele 
programa da Fetaemg no Campo, eu tava sabendo de tudo o que que era, 
o que que tava a defesa dos trabalhador, né. Aí eu com aquela 
organização eu avisei o povo, eu falei: oh! gente, se vim alguma coisa 
procês assiná, cês não assina não.  

 
A história da violência do latifúndio e do conflito pela propriedade da terra 

é também a história de resistência e fortalecimento da identidade de posseiros. 

Estes, com sua organização e ação coletiva, desenvolvem a capacidade de fazer 

pressão em defesa do projeto coletivo, de obterem o reconhecimento dos direitos de 
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posse da terra. Nesse fazer, constroem articulações, novas relações e redes de 

sociabilidade trazendo outros atores à cena, na qualidade de mediadores do conflito, 

como é o caso do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. 
José Costa: O senhor vai tomá uma autorização por nós, por esse pessoal 
que assinou lá ou o senhor quer que nós vamo arrecadá um dinheiro aqui 
e nós vai lá em Teófilo Otoni no Ministério do Trabalho, botá isso no 
Ministério do Trabalho pra resolve isso pra nós. Aí...aí ele assustou. Falou: 
Mas não, ocê num pode fazê isso Zé, que se ocês faze isso, cês arranja o 
dinheiro e põe o dinheiro na minha mão que eu vou tomar um autorização 
procês. Eu falei: Não uai, pra isso o sindicato já, já tem liberdade pra isso. 
O tempo que nós vamo arranjar dinheiro e botá na mão do senhor pra o 
senhor ir toma definição por isso, nós mesmo vamo. Ele falou: Não, pode 
deixar que eu vou resolver esse caso procês. 

  
Para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, se a situação de conflito 

naquelas fazendas não se constituía numa novidade, certamente a emergência da 

liderança e atuação dos posseiros no processo do conflito o forçava, senão a um 

posicionamento, à tomada de providências. Dessa forma, o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Pedra Azul assumiu o papel de articulador de outras 

instâncias, de mobilizador e mediador no processo de luta. 

 
José Costa: (...) Chegou lá em Almenara, botou na mão da Fetaemg, lá em 
Almenara, né. Contou tudo pra Fetaemg lá o que que tava acontecendo, já 
a briga como é que tava acontecendo. Aí ficaro. Aí nós voltemos praqui. 
Quando foi na segunda-feira, já assim, quando foi na segunda feira já 
chegou a caravana de Almenara. A Federação toda da Fetaemg lá de 
Almenara né, junto com o advogado chegou aqui já era uma base aí de 
umas sete horas da noite. Nesse tempo que não tinha estrada, não tinha 
nada. 
(...) Aí mesmo saiu uns três, uns foi pr'uma área, outros já foi pra outra 
área. Aí marquemo. E aí eles marcou e... aonde cês acha que deve fazê a 
reunião aqui? Aí nós marquemo. Tinha um posseiro que morava do outro 
lado do rio, chamava Tercirino, né, que a casa dele era bem maior. Nós 
marcou que a casa de Cirino seria bom para fazer a reunião, que a casa 
dele era maior e ficava mais próximo do povo reunir, né, ficava mais perto 
pra cada um chegar e reunir. Aí nós rachemo no mundo, a base dumas 
sete e pouca. Quando foi assim por faixa dumas oito horas da noite, oito e 
meia, aí a casa do Cirino já num tava cabendo mais de tanta gente. 

 
A partir de então, se expandiram os espaços e as formas de interação 

entre as famílias de posseiros e destas com outros atores. A fé compartilhada é 

recorrente nas narrativas como um elemento forte e agregador que contribuiu no 

processo organizativo e nas condições de resistência. O conflito se desenvolveu, 

mas em outro contexto, dado pela capacidade de resistência e organização das 

famílias. Estas se fortaleceram com a convicção do direito à terra, que há décadas já 

lhes pertencia pelas vidas nela dedicada. 
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Nesse contexto um novo ator entra em cena, e doravante marcará 

presença permanente na vida dos posseiros: o Estado. Através do Incra, o Estado 

passará a desempenhar o papel de mediador entre os posseiros e o proprietário. 

Desde então as negociações se intensificaram rumo a uma solução para o conflito. 
Zaíra: (...) Aí os menino tinha, meu irmão tinha uma roça no boqueirão, 
roça de milho verdinha no ponto de quebrar pra comer, eles vinha de noite, 
rachava o arame, cortava no meio, pedacinho por pedacinho e colocava o 
gado pra comer. Aí todo mundo ficava no outro dia faltando chorar naquela 
maior banzeira, não sabia o que que fazia. Aí depois entrava em reunião, 
vinha as pessoas de fora lá do Incra e fazia reunião e mostrava toda a 
realidade. A gente sabia que a gente tinha o direito, até foi guentando, até 
a gente venceu. 
 
Brancoso: Foi, nós falou no sindicato. O sindicato aí levou a questão pra 
cima, pro Incra. (...) Foi, tivemos que lutar muito e sentir firmeza que eles 
pediu: cês não sai não que cês saí vai enfraquecer pra nós. Aí nós guentou 
firme. (...) Uns, aqueles mais velhos, mais medroso foi saindo, só ficou 
nós.(...) Uns, os mais velhos dava, ainda dava conselho ali mesmo que uns 
que morava ali dava conselho ao finado (?) pai ali em cima, que aqui não 
dava, que o fazendeiro era maior, não sei o que. Não tinha jeito, que de 
qualquer maneira que nós saía.. Aí foi o que nós falou: não, tem que nós 
guentá firme aí, fomo guentando firme até que Deus ajudou e venceu. 
Pegava com Deus e tinha missa, os padres vinha, celebrava missa. 

 Aí Deus ajudou que foi indo, foi indo o Incra tomou parte e foi quase toda 
semana reunião, quase toda semana reunião, foi indo Deus ajudou que 
botou eles pra correr. 

 
A grande novidade na trajetória de resistência e luta que será o motor de 

todas as mudanças na vida dos posseiros é sua organização e participação. Os 

vínculos construídos a partir da história de uma raiz comum são fortalecidos e re-

significados pela expansão e constituição de novas famílias, mas, sobretudo, pela 

ampliação das formas de sociabilidade.  

De agregados, dependentes da vontade do fazendeiro, transformam-se, 

pela resistência e ação, em posseiros com direitos adquiridos pelo seu trabalho, em 

protagonistas de um novo contexto na sua história. Nesse processo ampliam os 

horizontes, conquistam novos espaços, constroem novas relações sociais e, 

principalmente, expõem o caráter opressivo da relação do proprietário. 
José Costa: (...) aí eu fiz uma carteirinha do sindicato também e eles me 
colocaram, naquele tempo era delegado de base, que eles falava, né? (...) 
Aí me botaram como delegado de base prumode eu ficá aqui dentro do 
movimento dando assistência ao pessoal e cuidando. Aí eu falei: então vão 
bora continuar o trabalho. (...) E agora o pau moeu. Era reunião e mais 
reunião da Fetaemg aqui dentro junto com nós aqui, né? Era aqui, era em 
Belo Horizonte, era em Almenara. 

 
A narrativa sobre a forma de tratar o que poderia ser uma proposta de 

negociação entre proprietário e posseiros revela com riqueza de detalhes a 
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interpretação do antagonismo ditado pela disputa da propriedade da terra. A 

negociação proposta é traduzida na intransigência e tentativa de domínio da vida 

dos posseiros. Um poder que subjuga e dita força a partir da propriedade da terra, 

configurando uma relação de antagonismo entre proprietário e posseiros. 
José Costa: (...) Ele falou; é, a negociação que eu quero é isso, a partir de 
hoje em diante eu comprei a terra e ocês num vai cortar uma vara mais 
aqui dentro. Cês num cria um porco aqui dentro mais. Cês num faz mais 
uma roça. Quem tem alguma rocinha aí ainda pode até trabalhar nela 
alguns dia aí. E quem não tem não, vai trabalhar em roça mais de jeito 
nenhum. Quem tem um animal tem, quem não tem um não é pra ter 
nenhum. E quem tem dois animal é pra vender um e só ficar com um. E 
quem não tem nenhum não é pra comprar mais nenhum mesmo, porque a 
terra é minha. 
 

A instalação de um antagonismo, com a configuração de uma relação 

entre um NÓS e um ELES, representados aqui pelos posseiros e o proprietário 

respectivamente, é tratada por Prado (2002) como a passagem da condição de 

subordinação para a condição de opressão, e elemento constitutivo de uma 

identidade política. Esta se estabelece como 

(...) um conjunto temporário de significados que delimitam fronteiras na 
questão dos direitos sociais e, exatamente por isso, ela é experenciada 
como um NÓS que está sendo impedido por um ELES de realização de 
suas demandas sociais, portanto, como uma relação antagônica (Prado, 
2002:60). 

 
O processo de negociação com o fazendeiro, mediado pelo Incra, 

expressa um jogo de forças vivenciado e interpretado pelos posseiros como um 

desafio à sua capacidade de resistência e mobilização em torno do que já se 

configurava como um projeto coletivo. 
José Costa: (...) Aí o pessoal também como era amoroso na terra também, 
não tinha pra onde sair também, o pessoal pisava o pé no barranco. Falou: 
nós nem vende, nem vende o direito e nem sai. Agora uns afastaram, né, 
uns afastaram, umas pessoa idoso que tinha, que já era idoso e não 
guentava trabalha mais, preferiu vendê, negociar com ele, trocou a troco 
de uma casinha na cidade, foi embora pra cidade. E os outros que não 
quis, outros posseiro que já era antigo aqui também, esses pisaram o pé 
no barranco que não saía também. Aí continuou, aí ficou esse homem 
atacando. 

 
As experiências de luta apresentadas nas narrativas dos assentados e 

assentadas demonstram um processo de aprendizado que se amplia na articulação 

e relação com os parceiros e apoiadores. Um amplo campo de interlocuções se 

constitui, tendo na relação com o Estado o centro do processo de negociação. A 

ação coletiva sustentada pela capacidade de resistência, fortalecida com o apoio de 
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diversos mediadores, confere aos posseiros a condição de se constituírem enquanto 

um NÒS, e defenderem o que se configurou como um direito e um projeto coletivo - 

a desapropriação das terras e sua conquista definitiva. 

 
José Costa: (...) Agora nós continuemos e aí agora nós continuemos a 
gente é... daqui para Belo Horizonte era caminho de roça, quase que tinha 
vez da gente ir duas vez no mês em Belo Horizonte, lutando e lutando com 
a Federação também, e arranjando apoio.  
(...) Aí nesse dia tinha muita gente junto com nós, né, tinha uma caravana 
toda. Quase todos sindicatos da região toda tava lá, deputado estadual 
também estava junto com nós, muita gente lá, junto com nós, participando 
pra vê o que que ia dá né? Porque eles tava com medo de nós dá uma 
bobeira lá e dá uma negociação, aceitar uma negociação. 
Porque o Incra jogava né? De acordo o proprietário queria, o Incra também 
jogava pra vê se nós abria falência, né? 

 
 3.3.4 - A criação do assentamento: novas identidades 

José Costa: Hoje eu agradeço o que? Primeiro eu agradeço nós mesmo, 
que foi a nossa organização nossa né? Que nós organizou. Agora o 
segundo lugar, primeiro foi nossa organização, nós aqui dentro, os 
posseiro, segundo lugar foi o sindicato, terceiro lugar foi a Fetaemg, o 
quarto lugar foi o Incra, o quinto lugar foi o governador do Estado e o 
Presidente da República que assinou, aceitou a proposta da reforma 
agrária e assinou pra nós né? Mais primeiro de tudo a organização nossa 
foi que levou o mais reconhecimento, foi a nossa organização. 

 

Para José Costa, como para vários assentados e assentadas do PA 

Aliança, aquela é uma terra conquistada com muito sofrimento e resistência que se 

deve, em primeiro lugar, à sua organização. A capacidade organizativa desenvolvida 

no processo de luta pela terra se constitui em fonte de força e alimenta a história 

coletiva construída pelos posseiros, agora assentados e assentadas do PA Aliança. 

A criação do Assentamento indica, por um lado, a vitória da organização 

dos posseiros e, enquanto tal, um ponto de chegada de um processo de 

transformação da condição de dependência e subordinação, para o reconhecimento 

de uma situação de violência e opressão, a impedirem a sua sobrevivência. Por 

outro lado, a criação do assentamento configura um ponto de partida de um longo 

processo que se traduz em desafios à sua capacidade organizativa e emancipatória 

perante, não mais o proprietário da terra, mas o Estado.  

O processo de criação do PA Aliança configura um novo ciclo na vida dos 

posseiros, agora assentados e assentadas da reforma agrária, pautado pela 

emergência de novas demandas. Trata-se de um outro patamar de reivindicações, 
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negociações e, por que não dizer, de novos conflitos. Doravante serão colocados à 

prova quanto à sua condição de dependência ou emancipação. 

Os assentamentos se constituem em espaços diferenciados de relação 
com o Estado: são uma criação do Estado e ficam sujeitos à sua gestão e 
à sua ingerência. É essa relação diferenciada que faz existir o 
assentamento e, por conseqüência os assentados, como segmento social 
diferenciado de outros camponeses (Leite, Heredia e Medeiros, 2004:111). 

 

A princípio, os elementos definidores da relação dos assentados com 

Estado estão na trajetória construída coletivamente, na interpretação da história 

conjunta, nas condições organizativas que conseguem construir, ampliar e manter, 

na presença e atuação de mediadores, e no contexto social, econômico, político e 

cultural onde se inserem. 

Entretanto, a criação do Assentamento é apenas o início de um processo 

no qual suas características são configuradas sob a decisiva influência das formas 

de relação estabelecidas (...) entre esses mesmos assentados e o Estado, nos seus 

diferentes níveis de administração (federal, municipal, estadual) (Leite, Heredia e 

Medeiros, 2004:68). 

Criado o Assentamento, tratava-se de garantir os meios para que os 

assentados pudessem reorganizar as condições para sobreviverem e produzirem.  

Apesar de tanto trabalho dedicado naquela terra, a violência do proprietário nos 

últimos anos, destruiu roças e confinou as famílias às áreas de moradia. Nesse 

contexto as famílias se viram na dependência do Estado, que disponibilizou auxílio 

alimentação por um período de seis meses, no valor de um salário mínimo por 

família, e o aporte financeiro para a produção e infra-estrutura.47  

Zaíra: É. oito meses nós recebeu aquela cesta. Na época nós recebia era 
cruzeiro, nós recebia era 180 cruzeiro, naquela época. Aí com esses 180 a 
gente ia remando, fazendo as feirinha, até passava aquele mês. (...) Aí 
quando vencia aquele mês ele (referindo-se ao técnico do Incra) tornava 
marcar a reunião, nós já sabia a data da reunião, ele vinha de novo e trazia 
já o dinheirinho apuradinho. Só que ninguém pegava em Banco não, ele 
tinha um (?) aí ele chegava com o dinheiro, nessa época não era tão 
perigoso igual é hoje. Trazia aí, ele dividia prá cada família ele dividia o 
dinheirinho. Nós mesmo, nessa época, nós foi sabido, nós, nós dividia, 
fazia a feirinha e cada mês nós ia deixando um pouquinho até nós 
comprou uma vaca. Aí deixou essa vaca aí, a vaca pariu tudo desse 
dinheirinho. Aí a gente via, facilitou muito. 

 

                                                           
47 Plano Preliminar do Projeto de Reforma Agrária Aliança. SR/06 - INCRA/MG - 1986 
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A narrativa de Zaíra revela uma dinâmica familiar que opera no sentido de 

gerir os recursos e criar novas condições de sobrevivência. E essa dinâmica decorre 

da relação diferenciada do Estado com os assentados provendo recursos no 

processo de criação do PA, seja diretamente às famílias, seja na forma de infra-

estrutura comunitária. 

 O parcelamento das unidades agrícolas familiares, também chamadas de 

lotes ocorre, comumente, a partir da combinação de vários critérios como extensão 

da área, módulo fiscal, qualidade e localização das terras, número de famílias, e a 

situação anterior de ocupação da área. No PA Aliança o parcelamento combinou 

esses critérios, obedecendo à história anterior de ocupação da área e a participação 

dos assentados no processo de seleção das novas famílias a serem assentadas. 

José Costa: (...) Quem já estava naquela posse continuou. 
(...) Tava aqui, eu já tava aqui nessa área aqui, aí minha posse continuou 
aqui mesmo. (...) Foi medido todo, a engenharia mediu, o Incra mediu todo 
em roda da área toda, da área total toda. Depois que mediu de roda da 
área total toda, eles voltaram medindo posse por posse de cada uma 
pessoa né? 

 

Quando da criação do PA, já residiam na área 62 famílias, e foram 

assentadas um total de 93 famílias.  Portanto, foram selecionadas mais 31 famílias, 

através do Incra e Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com a participação dos 

assentados, para serem assentadas na área. 
José Costa: Com o sindicato, com o sindicato junto. E nós também, porque 
só entrava também se nós  apoiasse. Agora teve algumas família também 
que entrou que às vezes nem apoio de todos não teve, né? Que quando 
começou, quando o sindicato viu, que começou, que o presidente do 
sindicato conheceu, que ele teve aquela grande liberdade também, né? Aí 
ele começou trazer família pra cá sem nem às vezes cumprimentar o 
pessoal da área, se aceitava ou não, né? Mas foi tudo tranqüilo. Entrou, 
pra... pro pessoal vim não teve nenhuma dúvida, né? Entraram a gente 
conhecia as pessoas, né? Só que alguns deles, depois deles aqui dentro a 
gente viu que não era família que devia ter ficado enquadrada junto com o 
assentamento. (...) Mas só que não teve problema, também porque a gente 
não vai, ninguém tá aqui pra como se diz, fazer violência com ninguém 
nem fazer briga, né? Realmente a gente lutou pela uma paz, a gente 
também continua a paz dentro da área do mesmo jeito. 

 
Nesse processo as famílias antigas que construíram a trajetória de luta, 

que conquistaram a terra com sua capacidade de resistência e organização eram 

desafiadas a negociar a entrada e acolher novas famílias, que comporiam com elas 

o Assentamento.  Estavam dadas as condições para o desenvolvimento de novas 

sociabilidades, conflitos e diferenciações, que viriam contrapor identidades e 

estabelecer um novo contexto na vida dos assentados e assentadas. 
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José Costa: (...) Outra hora, as vez entrou uns, foram os que mais trouxe 
problema para o assentamento também foi esses, né? Porque vários deles 
também veio de fora e vários dele também acontece que vendeu as 
propriedade deles também, né? Porque os que foi assentado primeiro 
continua ainda, não vendeu, alguns que vendeu, perdeu pai, perdeu mãe, 
né? Ficou filho já morando na cidade então os outro filho que era herdeiro 
também, então uns nem na região não mora, né? Então era obrigado a 
passar. Para não ficar a terra perdida passou, passou os direitozinho 
vendeu pra outros, né? Mas esses foi pouco também, pode ter sido uns 
três. Agora os mais que venderam foram mesmo os que veio de fora, né? 

 
Sabe-se que o processo de luta pela terra não assegura a formação de 

uma identidade política, nem tampouco, que uma vez assentados tenham um 

posicionamento político crítico de sua condição de expropriado - agora não mais 

expropriado do direito à terra, mas de outros direitos como crédito, saúde, educação, 

etc, (Medeiros e Leite, 1998). 

O assentamento de novas famílias é revelador da fragmentação do PA, 

com repercussões na sua dinâmica organizativa que se manifesta nas disputas 

internas, processo no qual há o surgimento de novos grupos, denotando uma 

multiplicidade de interesses. 

Na trajetória dos assentamentos, a identidade  "assentado" integra um 

movimento complexo em que é configurada, desativada e ativada, nos deixando a 

interrogação sobre que elementos de fato a constituem. Se a construção da 

identidade coletiva de posseiros teve como seu outro o proprietário numa relação 

demarcada por interesses antagônicos, agora, a identidade de assentado dialoga 

com vários outros, sendo o Estado o principal. 

Na formação do Assentamento as famílias vindas de fora compõem um 

novo quadro identitário marcado por uma diversidade relacionada à outra referência 

de tempo/espaço (Castells, 2001). Pelo fato de não compartilharem uma trajetória de 

lutas e terem uma relação diferenciada com a terra requerem outras fontes de 

significado para sustentarem, com os mais antigos, a identidade de assentados. 
José Costa: (...) Realmente eles não eram assentado, que pra mim eu não 
penso que essas que comprou, com o dinheiro deles, que veio de fora, 
esses nem o Incra considera que é assentado aqui dentro, né? Que eles 
comprou a propriedade. Assentado foi nós que fomo assentado, né? Os 
que já tava aqui e que foi assentado, né? Agora esses que comprou 
propriedade aqui dentro, esses não é assentado, né. Não é assentado, 
quer dizer a gente une com eles porque na realidade são pessoas 
conhecido, né? Pessoas que a gente considera como amigo também, 
então não tem nada a ver. Eles comprou, comprou com o dinheiro deles, 
então não tem nada a ver, se eles ficar e não prejudicar ninguém, né? A 
gente vai levando a vida do mesmo jeito, né? 
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As novas reivindicações, as negociações com o Estado (esferas 

municipal, estadual ou federal) das condições necessárias à vida no Assentamento 

serão reveladoras da instabilidade identitária fazendo com que a identidade de 

assentado seja (...) acionada com muita ênfase nos procedimentos políticos, quando 

da necessidade de conquista ou garantias de direitos, momentos em que o 

consenso do grupo se cristaliza de maneira muito forte (Medeiros e Leite, 1998:166). 

A despeito da diversidade existente no PA Aliança, do seu tempo de 

criação, de ter sido definido pelo Incra como consolidado e emancipado, o 

assentamento permanece identificado, para a maioria dos seus moradores, como 

Assentamento de Reforma Agrária. Concorrem para a manutenção dessa 

identidade, a história construída coletivamente e os procedimentos institucionais 

para a sua criação, via desapropriação por interesse social. Esse não é o caso da 

Fazenda Terreiro Limpo, que compunha o latifúndio do antigo proprietário e, 

atualmente, é um assentamento originado de compra da terra, através de programa 

do Governo específico para esse fim. 

José Costa: (...) Porque é um assentamento diferente, né? Porque nós, eu 
realmente, eu só conheço que ele é um assentamento se ele fosse 
assentado, se ele fosse desapropriado pelo Incra. Se ele é um 
assentamento que houve compra de terra na mão do proprietário, então 
pra mim ele não comprova que ele é um assentamento. 

 
As narrativas aqui apresentadas compõem, para além de relatos factuais, 

um processo de resgate e reconstrução de identidades pela ordenação dos 

acontecimentos que integram a existência individual e coletiva dos assentados e das 

assentadas do PA Aliança. E como trabalho da memória, ainda que no nível 

individual, se apresenta indissociável da organização social da vida (Pollak, 1989: 13 

-14). 
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4 - O Assentamento: a vida em mudança 
Os assentamentos de reforma agrária têm sido objetos de estudos e 

pesquisas em diversos campos do conhecimento, principalmente da economia, 

antropologia e sociologia. Em que pese a diferenciação de seus objetivos e 

abordagens, esses estudos apresentam em comum a tentativa de elucidar a 

importância dos assentamentos como alternativa para a permanência de diversos 

segmentos de trabalhadores rurais no campo, e para o desenvolvimento econômico 

e social. Diferentes aspectos têm sido abordados como a geração e distribuição de 

renda, capitalização, características do processo produtivo, comercialização da 

produção e outros, com enfoque nas dinâmicas relacionais, organização, 

participação e trajetória dos assentados. 

Na busca de afirmarem o sucesso ou o fracasso dos assentamentos e, 

em conseqüência, a viabilidade ou não de uma política de reforma agrária, alguns 

estudos e pesquisas têm apresentado vieses de ordem política e ideológica 

(Medeiros e Leite, 1998). Ainda assim, a sua importância política e social é inegável, 

sobretudo, por possibilitarem a ampliação do debate em torno da democratização do 

território brasileiro, através da reforma agrária e a implantação dos assentamentos, 

bem como a motivação de novas pesquisas, fazendo dialogar diferentes campos do 

conhecimento. 

Para Medeiros e Leite (1998) os assentamentos têm promovido 

mudanças tanto na vida dos assentados como no contexto em que se inserem. 

Mudanças que se dão de maneira mais ou menos intensa, com efeitos diretos e 

indiretos sobre a sociedade mais ampla. 

Pesquisa realizada por Leite, Heredia e Medeiros (2004) procedeu a 

comparações entre as situações de vida da população pesquisada, antes e após a 

criação do Assentamento, constatando que os assentamentos 
são também geradores de novas formas de sociabilidade, mesmo naquelas 
situações em que os assentados são famílias que já viviam na área 
desapropriada. A criação do assentamento impõe novas formas 
organizativas, muitas vezes implica rearranjo espacial de famílias, provoca 
a convivência com pessoas pouco conhecidas ou mesmo desconhecidas, 
reativando laços de solidariedade, desfazendo outros, formando grupos 
diferenciados e, por vezes, produzindo conflitos (Leite, Heredia e Medeiros, 
2004: 259). 

 
No campo da trajetória e dinâmica relacional dos assentamentos, as 

pesquisas se voltam para as redes de relações construídas no processo de 

constituição dos assentamentos, a organização dos assentados, o papel dos 
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mediadores, as diferentes formas e efeitos da intervenção estatal e o processo de 

construção de identidades coletivas. 

Os estudos de caso têm proporcionado o acesso a aspectos do cotidiano 

dos assentamentos, sobretudo da perspectiva dos sujeitos/atores sociais - os 

assentados e assentadas - focalizando aspectos da sua história de vida, do modo 

como vivenciam o processo de constituição do assentamento e suas expectativas, 

sonhos e esperanças.  Para José de Souza Martins, coordenador da pesquisa: "A 

vivência da reforma agrária por populações assentadas: a perspectiva do sujeito" é 

através dos estudos de caso, 
(...) que se pode reconhecer a dimensão propriamente dramática e sofrida 
pela qual o homem comum decifra o mistério de suas adversidades e se 
transforma em ativo construtor da realidade social de referência para sua 
libertação (Brenneisen, 2004: 10). 

 
Na trajetória de luta pela terra, novos atores passam a compor a rede de 

sociabilidades dos assentados e das assentadas do PA Aliança com a presença do 

Estado, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, da Igreja, das alianças articuladas 

ao longo do processo, e das novas famílias que passaram a integrar o 

Assentamento. 

O processo de constituição do Assentamento Aliança em nosso 

entendimento abrange a trajetória de luta pela terra, a criação do Assentamento e se 

estende por todo o período em que o Incra viabilizou o aporte de infra-estrutura, 

crédito e assistência técnica. Integram ainda esse processo o reordenamento interno 

das famílias e a ação organizativa dos assentados que, no seu conjunto, se 

apresenta como um processo dinâmico e de profundas mudanças no modo de vida 

dos assentados e assentadas. 
D. Leonor: Modificou, gente e como modificou...Oh! modificou na vida das 
mulheres, modificou no meio deles, como eles vivem, o modo deles agir, a 
casa, tudo, eles não tinha casa, não tinha nada, era um povo assim que 
existia, mas não sabia, jogado, eles não sabia de nada. 

 
O tema principal na conversa com os assentados e as assentadas é a 

mudança.  As mudanças operadas em suas vidas se colocam de tal forma 

significativa que são tratadas espontaneamente pelos assentados e assentadas 

como forma de se apresentarem ou falarem de suas vidas, como se dessem sentido 

ao seu próprio existir. Quando estimulados a tratarem desse assunto, entrevistados 

e entrevistadas o fizeram de modo entusiasta, situando as mudanças em relação à 

condição de liberdade para trabalharem na própria terra; ao acesso a bens e 
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serviços; aos costumes e formas de se apresentarem e se relacionarem dentro do 

PA, e fora dele; à condição de organização e participação; ao acesso aos direitos 

sociais e cidadania. Mas o tema da mudança também é apresentado ao evocarem 

os tempos, não tão distantes, de fartura, de boas colheitas, de muitos produtos 

levados para a comercialização na feira de Pedra Azul, tempos de "boas águas". 

As mulheres trazem o tema da mudança de modo mais enfático ao se 

referirem à diversos aspectos do seu cotidiano, mas, sobretudo à descoberta e 

entendimento da sua condição de mulher trabalhadora rural. 

Em todas as situações, as narrativas estão ancoradas na memória 

individual e coletiva do caminho trilhado para chegarem até o Assentamento, sendo 

ressaltados os momentos de privação e sofrimento vencidos pelo esforço coletivo e 

solidário, e pela participação e organização. 

Buscamos compreender as mudanças como integrantes de um processo 

dinâmico e complexo, que não é linear, tampouco progressivo, mas sinuoso e 

instável, no qual tradição e renovação, velho e novo, persistem e se transformam 

num movimento permanente. Esse processo é fonte de novas sociabilidades e 

identidades envolvendo autoconstrução e individuação (Castells, 2001), tanto nas 

relações internas, como externas ao assentamento. Nessa dinâmica são produzidos 

e organizados, pelos assentados e assentadas, os significados da dimensão coletiva 

e social da sua trajetória num universo simbólico que lhes é próprio, e que se 

alimenta da cultura e da história compartilhadas (Prado, 2002).  

A ação e experiência interpessoal e coletiva integram a história dos 

assentados e assentadas do PA Aliança, fonte permanente de significados que se 

realiza através da linguagem, na narrativa dos assentados e assentadas (...) local 

onde a história é encenada. A experiência não fala por si, é ao mesmo tempo, já 

uma interpretação e algo que precisa de interpretação (Scott, 1999:48). 

A subjetividade e intersubjetividade compõem esse processo através dos 

sentimentos e interesses que estão em jogo nas relações e práticas sociais, das 

dimensões da alteridade, compondo a complexa dinâmica identitária.  Focalizar 

aspectos psicossociais do processo de construção da identidade coletiva com 

atenção para a memória, os vínculos, as práticas sociais e ações coletivas implica 

em reconhecer os limites e a incompletude das interpretações. Tratar práticas 

sociais através dos significados construídos sobre essas práticas remete a um 

campo de contradições e ambigüidades permanentes. 
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4. 1 - O assentamento: liberdade e trabalho 
Para os assentados e assentadas do PA Aliança, a importância primeira 

do assentamento reside na terra em suas próprias mãos, condição essencial para a 

sua liberdade de trabalhar e viver. Na memória de José Costa os tempos do trabalho 

agregado, quando o fazendeiro permitia o uso da terra, e ainda que este não 

importunasse os moradores, eram tempos de permanente dependência e 

insegurança. 
José Costa: Nós não tinha nada. Hoje nós sente melhor, hoje sem ele nós 
sente melhor com a terrinha na nossa mão do que com ele aí, né? Porque 
se ele continuasse, ele era dono e nós não era dono de nada, né? E hoje 
graças a Deus nós somo dono do nosso pedacinho de terra. Então nós hoje 
tá melhor do que era antes naquela época. Que naquela época de qualquer 
forma, por muito bom que ele era, mas de qualquer maneira era dele, não 
era nosso, não era de ninguém. Se por acaso ele regringasse, ele 
chegasse regringá uma pessoa: cê não faz nada aqui dentro, então 
ninguém fazia nada, não podia fazê nada. 

 

O Assentamento inaugura um novo ciclo de vida na vida das famílias, um 

tempo significado como de liberdade para trabalhar, para criar, para ser na terra e 

com a terra, como bem expressa Zaíra, ao ser indagada sobre as condições de vida 

atuais em relação aos tempos passados: 
Zaíra: Quieta moça! Não pode nem comparar os momento, nós sofria 
demais mesmo. 
(...) Aí a gente tinha a terra livre, só que eu não sei lá, parece que a gente 
era mais pobre. A gente fazia as roça, mas parece que não tinha a 
capacidade de sair e fazer as roça igual agora. Eu não sei se é porque a 
gente também não tinha a experiência de fazer mais coisas, igual a 
mandioca. A mandioca nós fazia só mesmo a farinha, não fazia outra coisa. 
Hoje nós, nós da mandioca nós faz o beiju igual você tá vendo aí, faz a 
puba, faz a goma seca pra fazer o biscoito, faz a farinha, tudo enfins faz. E 
antigamente ninguém descobria essas forma de crescer mais. 

 
No processo de apropriação da terra o sentimento de liberdade 

impulsiona a geração de novas capacidades e experiências, que articuladamente, 

resultam na possibilidade de criar e recriar as condições para produzir, trabalhar e 

crescerem enquanto assentados e assentadas. 

Para Té, que chegou com a família após a criação do PA, ainda que 

sofrendo com a falta de água e a moradia de pau-a-pique, a vida no assentamento 

nem se compara aos duros tempos de trabalho na carvoeira. Trabalho forçado, 

sacrificando crianças e adultos, para garantir o mínimo da sobrevivência restrita à 

comida de cada dia. 
Té: Só pra comer. Não dava pra outra coisa, só pra comer. 
(...) Hoje que nós tem um pouquinho mais de recurso. Pelo menos tá 
morando no que é da gente. Tem o gadinho da gente, tem o lugarzinho da 
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gente sossegado, né? A gente trabalha o dia que a gente quer, no dia que 
não quer vai dormir que não tem quem empurra a gente com a barriga, né? 
É da gente, que Deus deu a gente o pedacinho de terra da gente mesmo. 
Trabalha o dia que a gente quer, o dia que não quer ,né? a gente fica aí 
sem trabalhar. 

 
Na condição de assentadas as famílias encontram seu lugar, sua 

referência para se constituírem na terra, longe dos favores do fazendeiro, dos 

desmandos e da sujeição do trabalho. Agora têm seu pouso certo, podem fazer 

suas roças e ousar alternativas de trabalho e renda. Os limites que encontram 

nessa nova condição pertencem a outra natureza e integram novos atores ao seu 

cotidiano. 

 
 4.2 - Novas condições de vida: infra-estrutura no Assentamento 

José Costa: Oh! As vantagens que nós tivemos aqui, que o Incra...foi o 
primeiro, a terra, primeiro foi a terra, né, foi uma das coisa pra nós mais 
principal foi a terra dividida na mão de cada um. Segundo foi, segundo foi 
as estrutura que eles colocaram, né? Que foi estrada, o grupo escolar, o 
posto de saúde também, né? E ponte que tinha no rio, que nessa época 
chovia muito também, né? Tinha vez que esse pessoal que ficava, os 
outros posseiro que ficava do outro lado do rio, tinha vez de ficar 30, 40 
dias preso de lá por causa de chuva, por causa do rio que tava cheio, não 
dava passagem mesmo. Esse povo sofria demais, perdia a produção deles, 
né? Então a gente lutemo com o Incra pra fazê essas ponte também. 
 

A situação inicial do PA Aliança era de total carência de infra-estrutura 

física e social, com as famílias sobrevivendo em condições extremamente precárias, 

dependendo do apoio do Estado para a reconstituição de suas roças e reconstrução 

de suas moradias.  

Depois da terra parcelada e as famílias instaladas, a infra-estrutura 

disponibilizada pelo Incra no Assentamento revestiu-se, portanto, da maior 

importância, com grande impacto sobre a dinâmica relacional dos assentados, seja 

na família, no trabalho, na vizinhança e comunidade, e nas relações do 

assentamento com a sociedade local.  
José Costa: Aí eles perguntaram: lá procês qual é as coisas que primeiro 
cês acham que deve ser feito lá, assim, dentro da terra lá procês lá, pra 
iniciar um trabalho? Eu falei: a primeira coisa que nós precisa lá dentro é 
um grupo de escola, um grupo escolar que nós não tem. A educação lá é 
muito fraca porque não tem um grupo, não tem estrada. Eu quero, nós quer 
primeiro é a escola e a estrada pru mode a gente iniciá um trabalho. Aí já 
coloquei logo aí, eles já colocou logo no papel também. Aí nós 
continuemos. Continuemos a luta desse jeito, foi continuando, primeiro logo 
eles já vieram, já fez as estrada, né? Que não tinha estrada aqui, prá canto 
nenhum não. 
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Em todas as narrativas estão presentes com grande destaque, a escola, 

as estradas (principalmente aquelas que dão acesso à sede do município de Pedra 

Azul e ao distrito do S. Francisco, município de Cachoeira de Pajeú) e a energia 

elétrica, interferindo e provocando mudanças nos costumes, nas formas de 

sociabilidade, no modo de se apresentarem e se verem, no trabalho e nas relações 

familiares. 

Nos assentamentos, em geral, a escola é uma das primeiras demandas e 

ocupa lugar de destaque nas conquistas sociais. Sua presença é indispensável para 

uma referência de civilidade entre os trabalhadores rurais, sobretudo quando um 

grau crescente de instrução aponta em direção a uma maior prosperidade individual 

e familiar (Lumen, 1998:42).  

Inicialmente, a demanda por escola tende a ser focalizada no ensino 

fundamental e na população em idade escolar, mas se estende também à educação 

de jovens e adultos. Uma vez instalada, a escola é apropriada pela comunidade 

como um equipamento social e espaço aglutinador dos assentados prestando-se a 

múltiplos usos comunitários, como reuniões, celebrações litúrgicas, festas, etc. 

O PA Aliança possui três escolas, uma em cada comunidade ou setor - 

Aliança, Baixa e Lagoa.  A escola da comunidade Aliança - Escola Municipal 

Pompílio Rodrigues de Almeida - é mantida pelo município de Cachoeira do Pajeú, 

com atendimento de 1ª a 4ª série do ensino fundamental. A escola é muito bem 

conservada, não tem muros e é freqüentemente utilizada pela comunidade para a 

realização de reuniões, festas e celebração do culto dominical. É bastante evidente 

o cuidado que a comunidade tem com a conservação da Escola. 

A partir da 5ª série os alunos e alunas estudam no distrito de São 

Francisco que fica a 7 km aproximadamente da comunidade. A prefeitura de 

Cachoeira de Pajeú dispõe de transporte para os alunos freqüentarem da 5ª a 8ª 

série e o 2º grau. A existência da escola no assentamento e do transporte, que leva 

os alunos para cursarem da 5ª série em diante, é enfatizada como fator de grande 

mudança e desenvolvimento na vida da família e dos filhos. 
Zaíra: A escola né, Glória? 
Glória: A escola, os menino tinha a maior dificuldade pra estudar. Eu 
mesmo estudei no Terreiro Limpo48, que nesse tempo não tinha escola. 
Zaíra: Nós saía 6 horas da manhã quando era de manhã, pra chegar lá 11 
horas, pra (?). Saía às 6 horas, como é que era Glória, nós fazia? 
Glória: Nós saia escurinho, moça! 

                                                           
48 Terreiro Limpo é o nome de uma Fazenda próxima à Fazenda Aliança. 
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 (...) Ah! Difícil demais, moça! Daqui lá onde a gente estudava, hoje eu 
passo lá e falo: ô os menino, aqui onde é que eu estudava! Meu menino 
fala: mas mãe, cê tinha coragem de vim todo dia de a pé? Mas como é que 
não vinha? Tinha que vim. 
Zaíra: Passava fome no caminho. Vaca enrabava a gente... 
Glória: Era difícil demais... 

 
 Depois da escola, a infra-estrutura mais valorizada é a estrada, que 

significa para os assentados e assentadas a condição para romperem o isolamento 

e terem acesso aos serviços existentes na cidade, principalmente o comércio e a 

feira, para onde levam os produtos a serem comercializados. A estrada que liga o 

Assentamento ao município de Pedra Azul tem sua conservação em estado 

razoável, mas, em geral, as estradas dentro do Assentamento apresentam-se em 

estado bastante precário. 
Glória: Mas só que não tinha estrada nessa época, era os carrerinho velho 
assim. A gente não tinha estrada prá andar, né. A minha mãe (?) mesmo 
ela adoeceu, que ela foi ganhá neném. Ce sabe, né? Naquela época nem 
as mulher não procurava os hospital. Aí quando viu que não dava pra 
ganhá em casa levou pro hospital, mas levou amarrada numa coberta, cê 
acredita numa coisa dessa? 
Zaíra: Num pau, não era Glória? 
Glória: Amarrava...colocava a mulhé numa coberta e marrava num pau 
aqui, e um homem ia seguro na frente e outro atrás. Não tinha estrada e oh! 
procê vê, quase aqui pro São Francisco. Agora não. Todo lugar tem 
rodagem. 
Zaíra: A gente saía daqui, saia a cavalo para ir para Pedra Azul, a 
dificuldade era muito grande. A gente saia daqui uma hora da manhã, 
chegava em Pedra Azul seis horas e tornava de Pedra Azul pra cá, a gente 
vinha a pé, com fome no caminho, que as coisas que a gente levava nem 
tanto dava pra gente comprar as coisa lá pra comer, era só a conta de 
comprar as coisinha que tinha mais precisão. Então no caso de hoje, a 
gente acha que mudou muito porque as coisa tá muito mais mudada. A 
gente hoje tem um transporte pra ir pra cidade. A gente descobriu também 
forma melhor de aparecer mais o dinheiro maiorzinho de que era, né? 

 
As moradias em alvenaria e telha, a escola, as estradas compõem um 

novo cotidiano, favorecendo um outro modo de se verem, de interagirem, de terem 

acesso aos bens e serviços sociais, possibilitando-lhes iniciativas que vêm alterar 

substantivamente o seu modo de vida. 
Zaíra: Mesmo as casa Sara, as casa de morada era as varetinha que nem 
essa farinheirinha, não é? 
Glória: É! Era. 
Zaíra: Todo mundo tinha, não era coberto nem com telha, era capim. 
Glória: Era capim. 
Zaíra: Era coberta de capim, Hoje graças a Deus a gente não tem muita 
coisa, mas pelo menos a casa coberta de telha, né? 
 

As moradias são muito simples, algumas em estado de conservação um 

pouco melhor, mas todas muito limpas e arrumadas. As casas visitadas à época não 
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possuíam banheiro e em algumas delas, no terreiro, havia apenas uma puxada de 

água num cano de pvc, ou mangueira, com uma torneira de plástico, por onde saía 

um "fiozinho" de água. Essa água, muito economizada, é somente utilizada para 

beber e cozinhar. Para outras "serventias", como banho, lavagem de roupas e 

vasilhas, a água é utilizada diretamente no rio e, ao que tudo indica, segundo 

algumas informações, trata-se de água contaminada com os dejetos do município de 

Cachoeira de Pajeú e do distrito de São Francisco. 

O Assentamento, em seu conjunto, apresenta condições variadas em 

relação à disponibilidade de água para consumo humano. A comunidade da Baixa 

serve de água o município de Pedra Azul, por meio de um sistema de abastecimento 

instalado pela Copasa. A comunidade Aliança sofre com a falta de água, e em todos 

os casos, é uma raridade ter água no terreiro.  Os assentados e assentadas 

costumam se referir ao que é uma contradição em suas vidas: o Assentamento 

abastece de água o município de Pedra Azul, enquanto a maioria de suas famílias 

sofre com a falta de água. 

 As casas foram construídas logo no início do assentamento, com 

recursos repassados pelo Incra ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pedra 

Azul. No entanto, nem todas as famílias possuem casa construída com esses 

recursos.  As famílias que chegaram depois ou aquelas que se constituíram após a 

formação do Assentamento, estão construindo suas moradias com recursos 

próprios. As famílias que tiveram suas casas construídas no início do Assentamento 

fizeram o acabamento, que se resumiu ao reboco, e ainda hoje lutam para melhorar 

as condições de suas moradias. 

José Costa: Na parte de moradia a parte dele (Incra) foi só mesmo a 
alvenaria da casa. Fizeram as casa de quatro cômodo, né? E nós recebeu 
elas também, só no tijolo também, só no tijolo, piso grosso. Nós não 
recebeu elas tudo prontinha não. No contrato do projeto era pra tá a casa 
toda prontinha, mesmo que era quatro cômodos, mas era pra dá prontinha 
de piso, toda rebocadinha, né? Mas só que na época também, quando o 
projeto saiu também, o projeto não deu. 

 

As lembranças de um tempo de extremas dificuldades e privações se 

impõem sobre o momento presente de modo a significá-lo positivamente. Ainda que 

não disponham de transporte regular que lhes facilite o acesso aos serviços 

disponíveis na cidade, em todas as falas são lembradas as dificuldades enfrentadas 

para o acesso à cidade, seja em casos de doença e necessidade de cuidados 
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médicos, seja para levarem a farinha para venderem na feira e comprarem algum 

alimento. 

A ponte sobre o rio São Francisco, afluente do Jequitinhonha, que em 

época de seca fica reduzido a um pequeno filete de água, é alta e extensa, mas está 

com parte de sua estrutura quebrada, o que não permite a passagem de veículos 

maiores. Os assentados atribuem a situação da ponte ao fato de não terem sido 

ouvidos pela empresa de engenharia que a construiu, sendo que numa das 

primeiras chuvas a ponte já ficou danificada. Esse é um dos grandes problemas 

identificados pelos moradores, pois requer dos assentados que moram do outro lado 

do rio, que tragam sua produção em lombo de jegues até o ponto onde fica o 

caminhão da prefeitura. 

O caminhão é cedido pela Prefeitura de Pedra Azul para levar os 

assentados e assentadas às sextas-feiras para a sede do município e trazê-los 

sábado à tarde. Esse é o único meio de transporte existente no PA Aliança para o 

município de Pedra Azul. Para o município de Cachoeira de Pajeú não há 

transportes, a não ser aquele que leva os alunos para a escola localizada no distrito 

de São Francisco. O caminhão faz duas viagens, uma saindo da comunidade 

Aliança e outra das comunidades da Baixa e Lagoa, incluindo outras comunidades 

próximas ao assentamento em horários que se alternam a cada semana entre as 

comunidades.  O caminhão vai para Pedra Azul carregado de homens, mulheres e 

crianças que vão sentados em tábuas atravessadas na carroceria, em banquinhos 

que levam de casa ou em pé, se segurando na frente da carroceria. Na parte de trás 

da carroceria vão as chamadas buracas49 e os caxonetes com os produtos para 

serem vendidos na feira. Com todo o desconforto e perigo que esse transporte 

oferece, por ser o único transporte disponível, é muito valorizado, e os assentados e 

assentadas temem por sua manutenção, que depende da vontade do prefeito de 

Pedra Azul. 

A energia elétrica chegou bem depois, no ano de 1996, por meio de 

convênio entre o Incra e o Governo do Estado, sendo também destacada como 

promotora das principais mudanças ocorridas na vida dos moradores. Embora 

                                                           
49 Buracas é o nome dado às bolsas confeccionadas em couro cru que são acomodadas de um lado e outro nos 
lombos de jegues, para o transporte da mandioca na roça e de mercadorias para a feira. As buracas remontam a 
época dos tropeiros e foram amplamente utilizadas. Atualmente ainda muito utilizadas nas comunidades rurais 
de Pedra Azul, aos poucos vão sendo substituídas por caixotes ou mesmo as chamadas caxonetes. 
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grande parte das casas não possua eletrodomésticos, a energia elétrica facilitou o 

trabalho de ralar a mandioca para fazer a farinha, o beiju e a goma, produtos que 

sustentam o PA, em especial a comunidade Aliança. Antes da energia elétrica esse 

trabalho era todo ele feito manualmente o que se tornava, além de cansativo, pouco 

producente. 

A construção da farinheira comunitária, com todas as inadequações da 

engenharia que, nesse caso, também não ouviu os moradores, tem grande valor 

para a comunidade, como espaço de trabalho, produção e sociabilidade.  

A instalação da energia elétrica e a construção da farinheira comunitária 

alteraram as condições de trabalho contribuindo para gerar novas iniciativas na 

produção, como também maior autonomia e agilidade para produzir. A organização 

do trabalho familiar, bem como as formas de cooperação entre vizinhos e familiares, 

nesse contexto, adquiriu nova dinâmica, contribuindo para alterar o lugar ocupado 

pelas mulheres no trabalho produtivo e ampliar as redes de sociabilidade.  
Zaíra: Então mudou muito o jeito assim mesmo da gente na tenda de 
farinha. É facilitou mais, porque antigamente era roda, a gente, às vezes o 
esposo da gente ficava dum lado pra relar mandioca e a gente do outro, 
naquela maior dificulidade. Hoje não, a gente através do sindicato, o 
sindicato ajuda muito também, e o Incra, então a gente ganhou uma fábrica 
de farinha muito maravilhosa, nós gostamos muito, igual você tá vendo aqui 
e tem o motor. Aí a gente junta a família, todo mundo trabalha, um faz um 
pouco, outro faz outro e assim por diante.  

 
A família de Glória possui seu próprio motor, adquirido com recursos 

oriundos da venda de uma cabeça de gado. Durante muito tempo Glória trabalhou 

na casa de farinha comunitária que fica bem distante da sua moradia. Com a 

energia elétrica e a aquisição do motor ganhou certo conforto, e uma nova dinâmica 

na produção e comercialização dos produtos da mandioca. 
Glória: De primeiro eu relava mandioca no ralo, eu relava mandioca aqui, 
que eu morava mais mãe nessa época né. quando meus menino era mais 
pequeno. Aí eu morava mais mãe. A roça nossa era aqui, nós vinha aqui, 
panhava mandioca pra chegar lá relar no ralo e torcer a massa no pano. 
Hoje não... 
Zaíra: Aqui Sara, uma latinha assim de litro de óleo a gente furava ela 
assim bem lisinha com preguinho, aí ela ficava naquela lixinha assim, a 
gente ia passando na mão.... 
Glória: E voltava e torcia essa massa no pano, que ninguém tinha prensa. 
Depois, é...agora não! Agora tá tendo...Graças a Deus todo mundo tem seu 
motor, tem prensa, tem forno, a gente faz farinha a hora que quer. Tem 
hora que eles ranca mandioca aqui meio-dia. Eu falo assim: ô Dimas podia 
fazê farinha hoje. Ave Maria! Deixa pra manhã! Eu falo: Oh! Quando é seis 
horas já tô com a farinha no saco. Rapidinho a gente faz farinha. 
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Ao lado da casa de farinha comunitária há uma pequena construção que 

deveria ser um armazém e se presta a outros usos, como é o caso da sala de aula 

do Pronera50. 

O posto de saúde, construído e equipado pelo Incra, fica localizado na 

comunidade da Baixa, mas não funciona por falta de material e de pessoal para 

fazer o atendimento, o que seria de responsabilidade da Prefeitura Municipal de 

Pedra Azul. Para qualquer tipo de atendimento é necessário ir até o Distrito de São 

Francisco, distante 7 km e pertencente ao município de Cachoeira do Pajeú, à sede 

deste município, ou mesmo ao município de Pedra Azul. Na ausência de transporte 

para o município de Cachoeira de Pajeú, os assentados e assentadas buscam o 

acesso aos serviços de saúde em Pedra Azul. 

Um agente de saúde do Município de Cachoeira de Pajeú percorre a 

comunidade Aliança fazendo o levantamento das famílias e das queixas. Segundo 

ele, as maiores queixas e sintomas são de dores na coluna, verminose e 

reumatismo. Entretanto, é muito raro esse serviço de atendimento às famílias 

oferecer medicamentos ou alguma forma de primeiros socorros. 

 Logo no início da instalação do PA foi liberado um auxílio - alimentação 

às famílias, por seis meses, no valor de um salário mínimo, para que pudessem se 

manter, enquanto buscavam recuperar suas roças. Posteriormente foi concedido o 

crédito do Procera - Programa de Crédito na Reforma Agrária, que possibilitou a 

formação de pastagem e a aquisição de cabeças de gado. Algumas famílias ainda 

não quitaram suas dívidas com o Procera, o que tem restringido o seu acesso a 

novas linhas de crédito. 

 A comunidade está construindo uma pequena igreja, que à época da 

pesquisa ainda não estava concluída. Para tanto contou com a contribuição da 

Paróquia de Pedra Azul e de outras doações. A igreja se constitui em motivo de 

orgulho dos moradores onde, aos domingos, se reúnem para louvar a Deus em 

celebração comunitária. 

 

                                                           
50 Pronera - Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Na ocasião de nossa pesquisa, embora o 
Pronera tivesse completado a execução do Projeto, as aulas continuavam com a monitora remunerada pela 
Prefeitura de Cachoeira do Pajeú. 
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4. 3 - Ampliando fronteiras: novos espaços e sociabilidades 
O período anterior à criação do Assentamento Aliança é lembrado como 

um tempo em que homens e mulheres tinham sua vida social restrita à comunidade, 

onde viviam isolados, sem comunicações com o mundo externo. Essa situação de 

isolamento só era quebrada pela necessidade de provimento, através da compra, 

venda, ou mesmo troca de produtos necessários à sua sobrevivência, na feira de 

Pedra Azul. Ainda assim, a feira era freqüentada predominantemente pelos homens.  

De modo geral, os moradores viviam acuados em seu canto como que 

amedrontados diante de possíveis ameaças do mundo externo. O percurso até 

Pedra Azul era feito em casos de maior necessidade, dadas às dificuldades de 

acesso e à distância de 18 km , através de trilhas, na maioria das vezes, a pé.  
José Costa: Mudou, porque como eu lhe falei. Porque se quando, se ocê 
entrasse aqui, logo no início, antes da desapropriação dessa terra, ocê não 
via... nenhuma criança ocê num via aqui dentro. Porque o pessoal não 
tinha, o pessoal não tinha aquela união que tem hoje. Cada agregado 
daquele cê só via uma pessoa se tivesse uma reza na casa de uma 
pessoa, se tivesse uma sentinela todo mundo juntava ali dentro. Mas tinha 
aquela visão também, né? Cê entrava aí, cê ia numa sentinela ou ia numa 
reza, cê encontrava pessoa com cada lasca de facão na cintura, cada faca 
trançada de um lado! O pessoal era um povo assim de um jeito assim, não 
era povo brigador sabe? Mas tinha aquela visão com aqui, né? E andava 
todo mundo armado, todo mundo andava com facão na cintura, era faca na 
cintura, e também não andava, o pessoal não conhecia ninguém, não tinha 
nada. Hoje Graças a Deus cê vê, até uma criança dessa aí, se chegar uma 
pessoa aqui dentro ela já tá sabendo quem é, né? Porque o pessoal aqui, 
não tinha missa aqui dentro, não tinha nada, não tinha estrada...não tinha 
carro. Vivia isolado, completamente isolado. 

 
A narrativa de José Costa nos remete a um tempo em que os antigos 

moradores, agregados, desfrutavam de uma sociabilidade estável e pouco 

dinâmica, em um campo bem delimitado, próprio das comunidades e economias 

fechadas, como as descritas por Cândido (2003). Os hábitos, costumes e formas de 

interação relembrados pelos assentados e assentadas, deixam entrever 

semelhanças com comunidades primitivas, origens e heranças indígenas tornadas 

patrimônio cultural dos agregados daquelas fazendas. 

O processo de constituição do PA Aliança vem possibilitar novas formas 

de socialização nas quais homens e mulheres, ao compartilharem uma história 

comum, ao construírem um projeto de vida se transformam, como pessoas e 

enquanto grupo. Desse modo passam a gestar uma nova cultura, com forte 

expressão pelas gerações mais jovens.  
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Ao falarmos em cultura estamos nos referindo, em termos gerais, a um 

universo de símbolos, a um conjunto complexo de conhecimentos, crenças, artes, 

moral, leis, costumes, hábitos adquiridos, construídos e expressos por um grupo, 

num determinado contexto sócio-histórico. Enquanto tal, confere certa estabilidade 

às relações sociais, numa rede intersubjetiva de produção permanente de 

significados e (...) embora cada cultura contenha um conjunto finito de regras, suas 

possibilidades de atualização, expressão e reação em situações concretas são 

infinitas (Da Matta, 1986). 

No campo dos estudos identitários a cultura ocupa um lugar estratégico 

ensejando lutas e contradições relacionadas ao duplo movimento, da igualdade e 

diferença, do imperativo da redistribuição e da exigência de reconhecimento (Santos, 

2003). Nesse sentido a cultura é compreendida como 
(...) um fenômeno associado a repertórios de sentido ou de significado 
partilhados pelos membros de uma sociedade, mas também associado à 
diferenciações e hierarquização, no quadro de sociedades nacionais, de 
contextos locais ou de espaços transnacionais (Santos, 2003:28). 

 
Na trajetória de luta pela terra, de criação e instalação do Assentamento, 

homens e mulheres constroem-se como assentados de um Projeto de Reforma 

Agrária e se inserem na sociedade, transformando e partilhando os significados de 

espaço/tempo, ampliando as redes de sociabilidades e conquistando 

reconhecimento. Assim, não somente fortalecem os vínculos na comunidade, como 

constroem vínculo social. A interação com o mundo externo ao Assentamento, no 

processo de resistência, luta e organização, gera novas possibilidades de 

mobilidade, comunicação e expressão, que se traduzem em evolução e 

desenvolvimento sócio cultural do grupo (Castells, 2001; Prado, 2002). 
Denilson: Porque, porque a gente, pra acabá de completar nem, nenhuma 
uma bicicleta a gente num, num tinha aqui. Às vezes nem conhecia, não 
sabia o que era uma bicicleta, não sabia o que era um carro, não sabia o 
que era nada. Era só aqui mesmo dentro mesmo, aqui, não saía pra lugar 
nenhum. Igual hoje tem, é...tem oportunidade, por exemplo, no meu caso, 
eu já conheço vários lugar. E depois disso, daí pra cá, depois do novo 
assentamento, que surgiu, por exemplo, da desapropriação, do 
assentamento, então é...a gente foi se desenvolvendo mais. 

 
Ao compartilharem a memória de um tempo significado como de 

isolamento, medo e falta de liberdade revelam o autocerceamento e a visão de uma 

sociedade que, se de um lado lhes parece estranha e ofensiva, de outro, parece 

refletir o seu próprio medo. No processo de interação social, que se descortina com 
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a mobilização e luta coletiva, os assentados e assentadas constroem significados 

sobre a trajetória comum e o tempo presente. 
Denilson: Eu mesmo assim, por exemplo, assim, num tempo pra trás eu me 
lembro que, que às vezes tinha aquele negócio de, de pai saí daqui pra 
Pedra Azul, né? Ia de pé e eu ficava doido pra poder ir pra Pedra Azul. 
Tinha época que pai não deixava eu ir. Aquilo eu ficava com uma raiva! E 
quando ele deixava eu ir pra cidade eu ia, né? De pé. Só que chegava lá a 
gente só tinha mesmo aquele lugarzinho que a gente passava direto e não 
saía mais pra canto nenhum, também, ali dentro de Pedra Azul a não ser 
dentro da rua que ia pra casa da minha tia mesmo. Dali voltava e ia, às 
vezes, da casa da minha tia, ia até na feira. Depois voltava pra casa da 
minha tia, tornava a passá no mesmo lugar e vinha embora e não conhecia 
é... lugar nenhum, né? Além do mais do que esses dois lugar que a gente 
ia lá. Então eu acho que, que houve muita mudança porque desde quando 
é, é, mudou aqui,. pra melhor, por exemplo, igual nós tão falando, por 
exemplo, aí a gente já passou a conhecer mais, né. A gente já teve 
condição de ter um, um jeito melhor da gente seguir até a feira, né? e 
conhecer a cidade melhor, e várias coisas que tem lá na cidade a gente já 
teve às vezes, chance mais de, de participar, né? E por aí foi 
desenvolvendo. Eu acho que teve muito desenvolvimento nisso aí. 
 

Os assentados e as assentadas do PA Aliança, ao construírem uma 

história conjunta, operaram mudanças significativas em suas vidas, mudanças que 

tiveram expressão na sociedade local, na qual passaram a ser reconhecidos como 

trabalhadores, moradores do município e, mais propriamente, assentados do PA 

Aliança. O isolamento em que viviam, recuados, na dependência de favores, fazia-

os sentirem-se incapacitados para a interação social. A falta de comunicação com a 

sociedade local resultava em identificações simbólicas povoadas por emoções que 

aprofundavam a situação de isolamento social. A condição de assentados mobiliza 

outras emoções, que fortalecem os vínculos do grupo, favorecendo o 

reconhecimento da trajetória construída coletivamente, dos objetivos comuns, 

daquilo que os une e os faz semelhantes, e naquilo que os diferencia do seu 

entorno.  Desse modo é favorecido o sentimento de pertença social e a construção 

da identidade coletiva de assentados do PA Aliança.   
 José Costa: Na parte também que eu te falei o que era, daquela parte 
sobre o pessoal, parece que até tinha medo da gente, né? Porque não 
tinha aquele conhecimento, né? do pessoal. Porque isso aqui era um centro 
encostado aí deles, né? Não tinha trânsito de ninguém, não tinha estrada, 
não tinha nada, né? (...) Quer dizer, tudo isso foi organização. Na parte de 
educação também, né? (...) Num tempo que ele falou aí, né, antes, num 
tempo ninguém, nem a gente tinha muito conhecimento com o pessoal da 
cidade, nem o pessoal da cidade tinha conhecimento com nós aqui ,né? 
Hoje nós já tem um conhecimento imenso com a maioria do pessoal da 
cidade, tanto os grande proprietário como pequeno, o próprio justiciário 
também já conhece muito bem a gente. A gente também já conhece 
também. E a gente tem aquela liberdade dentro da cidade, né.  

 



 92 

As narrativas evidenciam um processo marcado pela presença de 

emoções que se destacam tanto nas formas desenvolvidas de resistência e de vida, 

como na negociação de identidades. Nesse novo contexto de vida no 

assentamento, que implica numa determinada ordem moral, as emoções 

manifestam-se em corpos e culturas, não como (...) algo que invade ou domina os 

indivíduos, mas que (...) impõe-se aos dispositivos sociais e culturais existentes. 

Enquanto tal, as emoções articulam (...) possíveis descobertas permanentes de 

possibilidades de ser e de fazer (Mendes: 2003:205).  

Como veremos a seguir, os assentados e as assentadas, ao longo de sua 

trajetória, compõem um conjunto de relações diferenciadas no âmbito da família, do 

trabalho, da comunidade, em atividades associativas, políticas e culturais. Essa teia 

de relações conforma uma dinâmica identitária na qual ocupam posições provisórias 

e negociadas, segundo uma determinada hierarquia de credibilidade (Mendes, 

2003:205).  

 
4.4 - Participação e organização: ação coletiva e nova cidadania 

A participação e organização são temas recorrentes nas conversas, seja 

qual for o assunto em pauta. A conquista do Assentamento é atribuída à força da 

participação e da organização e relacionada às mudanças ocorridas na vida de 

homens, mulheres, jovens e crianças, e à dinâmica interna da comunidade. 

Se de um lado é fonte de união, de solidificação de vínculos, de 

sentimento de pertença grupal, por outro é também fonte de conflitos, de disputa de 

poder e de interesses diferenciados.  Entretanto, ao se falar de mudanças, de 

evolução no modo de vida, a participação e a organização dos assentados e das 

assentadas aparece com toda a sua positividade, possibilitando novos aprendizados 

e, sobretudo, reconhecimento e valorização, tanto no plano pessoal como social. 

Assim, constitui-se num campo, que ao mesmo tempo em que é criado e promovido 

pelos participantes, quase sempre com o apoio de outros atores, é fonte de 

significados e, portanto, de identidades. 

No início da trajetória dos então agregados e posseiros, a participação e 

organização acontecem em defesa de sua sobrevivência, que vem a se constituir 

num único projeto coletivo: a conquista da terra. Em torno desse projeto se dá a 

união dos posseiros, que pela força da sua resistência e organização conquistam 

reconhecimento, respeito social e a criação do assentamento.  
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Com o assentamento tem lugar um novo ciclo em que a participação e 

organização difundem-se e diversificam-se em grupos, projetos diferenciados e 

espaços institucionalizados com normas específicas. Dentre estes terão lugar de 

destaque a Associação do Assentamento, o Sindicato e a Igreja. Ao tempo em que 

essas formas organizativas são fontes de mudanças, constituem-se em resultado 

das mudanças que têm sua origem primeira na trajetória construída coletivamente. 
Denilson:...Então aí a gente foi desenvolvendo de maneira o seguinte, 
desde quando desapropriou aqui a terra, né? Eu vou, eu acho que eu vou 
falar um pouco daqui, de como começou, por exemplo, até mesmo o culto, 
a igreja, por exemplo. Que aí que a gente trouxe mais um desenvolvimento 
ainda pra gente, ainda mais (...) E aí com a conseqüência, que surgiu essa 
vinda dele aqui, por exemplo, o Padre Itamar, por exemplo, aí agora criou 
um dirigente pra essa comunidade aqui, depois que já tinha desapropriado 
o assentamento. Criou o dirigente, que foi a primeira coisa que eles 
exigiram foi, foi a igreja aqui, a primeira coisa.(...)... Então por aí ele 
começou se desenvolver assim como dirigente, né, nessa comunidade, e 
também desenvolver alguns jovens aqui dessa comunidade, como no meu 
caso, por exemplo. 

 
A presença da Igreja Católica, por meio do culto dominical, se apóia na 

mobilização da comunidade que se organiza a partir de um dirigente que ministra o 

culto.  Essa ação comunitária implica em ter disponível um espaço que se torna um 

ponto de encontro e socialização da vizinhança e das famílias, como também de 

novas sociabilidades. A partir do culto dominical se desenvolvem outras atividades 

de caráter lúdico religioso e organizativo como a catequese das crianças, as 

reuniões para tratar de assuntos de interesse coletivo, geralmente convocadas pela 

associação do assentamento, as festividades comemorativas e outras, que são 

divulgadas e convocadas nesse espaço. 

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais insere sua presença na vida dos 

assentados e assentadas a partir da demanda encaminhada pelos posseiros, que 

entenderam que poderiam contar com o apoio do Sindicato para a defesa e 

mediação do conflito.  Ao longo do tempo o Sindicato passou por mudanças na sua 

diretoria vindo a se constituir em forte referência para os assentados, pela ação de 

sua presidente, empenhada na participação dos assentados e assentadas, em 

especial das mulheres. D. Leonor, que participava da diretoria do Sindicato na 

época da criação do Assentamento, durante o processo de seleção de novas 

famílias para serem assentadas passou a integrar o Assentamento, na qualidade de 

assentada na comunidade da Lagoa. Posteriormente, D. Leonor tornou-se 

presidente do Sindicato, que em sua gestão assumiu um perfil combativo, filiando-se 
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à CUT e desenvolvendo trabalhos voltados para a ampliação da organização e 

sindicalização dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Essa mudança no Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Pedra Azul integrou um movimento maior de 

mudanças, que alcançou outros municípios da região, com ações articuladas entre 

sindicatos do Médio-Baixo Jequitinhonha, influenciados pelo contexto do novo 

sindicalismo da década de 80. 
Denilson: Isso, e depois, daí pra cá é o que eu tô te falando, depois do, da 
desapropriação desse assentamento aqui, por exemplo, aí também que 
houve, que engajou a luta do sindicato também muito no, no... meio né, e 
nós temos aí também a presidente de sindicato que dá a maior força prá 
gente como no caso de D. Nô e até mesmo com as mulheres, sempre ela 
dá força e ela corria atrás mesmo prá poder uma...uma mulher trabalhadora 
rural é ser sócia do sindicato, pra passar a ter direito também a alguma 
coisa que pertence lá o sindicato como a gente tem aí, por exemplo, a 
Marcha das Margaridas, por exemplo, era uma coisa que antes elas, por 
exemplo, não conhecia, a gente não conhecia o que que era isso aí, porque 
não tinha aquele entendimento, aquele ensinamento. E hoje tem, através 
do sindicato, sendo cada reunião que tem que aparece fora, que depende 
das mulher ou até mesmo do homem, né, D. Nô sempre tá de cima: não cê 
tem que ir, porque é isso, cê é trabalhadora rural, cê tem que tá 
participando. E por aí, ela vai, arruma um jeito de qualquer maneira pra 
levar as mulheres ou até mesmo os homens, né aí como trabalhador rural 
ou trabalhadora rural em algum lugar que pertence a gente tá, prá gente tá 
presente. 

 

Em todas as entrevistas há sempre uma forte referência ao empenho da 

presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais quanto à sindicalização e 

participação de homens, mulheres e da juventude, inclusive para comporem os 

cargos da diretoria.  Por meio do Sindicato, homens e mulheres passaram a 

participar de várias atividades e mobilizações de interesse do Assentamento e 

acerca de questões de interesse geral, principalmente ligadas às reivindicações dos 

direitos sociais, de políticas para a agricultura familiar e de reconhecimento das 

mulheres trabalhadoras rurais.  A participação em reuniões e atividades promovidas 

pelo Sindicato, em atividades promovidas pelo movimento sindical na região, ou de 

âmbito estadual, e mesmo nacional, se constituem em forte referência para as 

mudanças operadas, tanto no nível pessoal, como nas relações interpessoais, 

familiares e coletivas.   

A narrativa de Nita, apresentada a seguir, é bem expressiva quanto à 

importância da participação na associação e no sindicato para ensejar mudanças no 

nível pessoal, com forte manifestação nas relações interpessoais, conjugal e 

familiar. È através da participação na Associação do Assentamento e no Sindicato, 

lugar de construção de vínculos a partir de identificações e interesses comuns, que 
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se processa a realização da condição de trabalhador, de portador de direitos 

sociais. Esse agir em coletividade gera sentimentos de pertença grupal, onde se 

produz o significado de ser alguém, alguém com uma identidade construída no 

processo de participação - a identidade de trabalhador rural e de trabalhadora rural.  

As mudanças se estendem às relações interpessoais com fortes expressões sobre 

as relações de gênero. 
Nita: Uai, ele se mudou por isso, Sara, porque é como mesmo nós fala. Na 
época, ele...ele não era nada, ele...ele não era da associação, ele...ele não 
era do sindicato, ele não era... despois que ele passou a trabalhar na 
associação, despois que ele passou a ser trabalhador rural, despois que ele 
conheceu o sindicato que ele pegou freqüentar essas reunião, agora depois 
que ele tava na associação, eu acho que ele mudou por isso. Que depois 
que ele foi pras reunião ele sabia tudo o que tava acontecendo. Ele escorria 
tudo, tiquim por tiquim, até sobre isso aí ele fala, né? Que aquilo ele foi, ele 
foi pensando, né? Foi pensando que moda era, que a trabalhadeira rural 
não podia ficar presa também, que ela tinha que ter tonice prá poder 
trabalhar, que a gente tinha que ter tonice pra poder sair pra algumas 
reunião. Aí ele foi pegando isso tudo e ele foi deixando. Eu sei que ele 
largou esses calundu dele foi despois dessas reunião, que ele tava 
trabalhando na associação, ele ia...  que ele caminhava pra reunião, ele 
ficava semanas fora. Aí ele ia compreendendo né? Que as reunião que ia 
passando pra ele, ele ia compreendendo.  

 
A trajetória de conquista do assentamento, a organização dos assentados 

e sua participação em reuniões, mobilizações e atividades, por meio da Associação 

e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, abrem novos horizontes no campo dos 

direitos sociais e da cidadania.  

Ao falarmos em cidadania estamos tratando de um processo histórico, 

situado e datado, de atores sociais, de interesses comuns, mas também 

diferenciados e em disputa, ao contrário da perspectiva universalista que 

descaracteriza a dinâmica social e os processos locais que a engendram.  

Medeiros e Leite (1998); Leite, Heredia e Medeiros (2004), ao 

pesquisarem o impacto dos assentamentos no espaço econômico, social e político 

em que se inserem trabalham o significado de assentar, que não se limita ao 

reconhecimento de uma situação de conflito. Assentar significa, também, reconhecer 

a existência de demandas, 
(...) muitas das quais até então ignoradas, e, possivelmente, permitir sua 
transformação em direitos, o que implica trazer uma mediação legal para o 
conflito. Daí deriva uma das primeiras dimensões do que se poderia 
chamar "impacto" dos assentamentos: trazer determinados segmentos para 
a experiência com o mundo dos direitos (...) (Medeiros e Leite, 1998:160). 

 
 A experiência com o mundo dos direitos dos assentados e das 

assentadas se realiza em sua trajetória onde, despossuídos em termos materiais e 
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subjetivos, despossuídos de sua existência própria, da sua liberdade de ser, se 

constituem como sujeitos/atores sociais. Essa experiência se traduz num processo 

de subjetivação no qual têm lugar novas formas de sentir, pensar e agir. 

 A condição de sujeito/ator social, portador de direitos, constitui-se na 

condição mesma para a criação de novos modos de existência e de práticas sociais. 

Favorece um processo em que se destaca o sentimento de cuidado com a qualidade 

da existência individual e coletiva, fonte do sentimento de solidariedade, dos 

sentimentos de pertença, da construção de vínculos e da responsabilidade com o 

coletivo.   

 Não se trata de uma nova ordem, nem tampouco de estabilidade, mas de 

uma dinâmica de reciprocidades com novas aberturas para a alteridade. Trata-se de 

um campo identitário, também fonte de sentimentos de justiça e igualdade, de uma 

nova cultura política e de novas cidadanias. 

 Assim como nos apresenta José Costa, cidadania não se limita ao acesso 

aos direitos, integrando a capacidade de realizar novas sociabilidades fundadas na 

busca da igualdade e no reconhecimento do diferente. 
Pesquisadora: Vocês acham que vocês ficaram assim mais respeitados? 
José Costa: Claro que ficou, foi o que eu falei procê, a gente chegou nisso 
a que a gente ficou...tendo mais cidadania. 
Pesquisadora: Ah! 
José Costa: Porque às vezes o respeito, às vezes até... que o respeito com 
a cidadania pode ser uma coisa só, né? Mas às vezes o próprio respeito é 
uma coisa e cidadania é outro, né? Porque a cidadania é...procê ser 
cidadão, como fala, pra gente ser cidadão a gente tem...pra gente ser 
cidadão a gente tem que ter cidadania com os outros também, né? Que a 
gente pra ser respeitado também precisa respeitar o direito dos outros 
também, né?  Mas a cidadania é o mais possível. (...) Cidadania é isso 
mesmo. É aquela parte de união, é aquela parte de ocê vê em qual é a 
condição que seu companheiro ali tá sofrendo é por aquela parte, é você 
cuidar daquela parte que ele tá sofrendo. Se ele tá necessitando de uma 
coisa, cê tem que chegar nele também e ajudar (...) Não é fácil. O que eu 
acho é isso. Que a cidadania é essa. Que cidadania, já é cidadania que a 
gente tem é ser cidadão com todo mundo. É ser honesto com aquele, com 
o povo do assentamento e mesmo com outras região que tá sofrendo a 
mesma condição, né? 

 
O significado atribuído por José Costa à cidadania é construído no 

processo de luta, de ação coletiva e de construção da identidade coletiva de 

assentado da reforma agrária, remetendo a noções diferenciadas de justiça que, de 

acordo com Santos (2003), estão associadas a diferentes formas de resistência, 

mobilização e subjetividade.  
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Cidadania é o mais possível.  A força dessa expressão, que sugere a 

transcendência de limites, encerra toda uma trajetória de aprendizado e construções 

realizadas na ação coletiva onde emergem e dialogam subjetividades que se 

traduzem em novos repertórios de significados.  

José Costa, em sua vivência de agregado, posseiro e assentado, na qual 

se fez liderança de uma luta localizada construiu um significado de cidadania cujo 

alcance extrapola os limites dos direitos formais, da compreensão usual do respeito, 

revelando o seu caráter de construção histórica. Como diz José Costa, não é fácil, 

dando a perceber um campo de tensões onde deve operar a busca da igualdade e o 

reconhecimento ao diferente. 
José Costa: (...) Ter o direito é uma coisa. Ter cidadania é outra, né? Que 
direito é uma coisa. Que se todo mundo hoje que tivesse direito ele fosse 
cidadão, a coisa vivia bom, mas não é. (Risos). Mas nem todos não é, né? 
(...) Porque se ocê é cidadão, cê tem que olhá que o outro também é 
cidadão. Cê não olha quem, né? As vezes até um camarada que lhe pisa, 
mas procê ter cidadania com ele, ocê tem que guentá tudo. Se ocê tá, se 
ocê tá passando sede e ocê tá vendo que ele tá com sede também, ocê 
tem que ajudá botá água na boca dele também, né? 
 

Esse significado de cidadania, ao contrário de uma essência universal, 

nos remete a um contexto específico que integra interesses e práticas concretas, 

portanto construído na esteira dos conflitos, interesses e lutas políticas (Dagnino, 

2000:84). 

Dessa perspectiva a cidadania é construída num dado contexto 

articulando aspectos psicossociais, que engendram subjetividades e processos 

emancipatórios protagonizados por atores sociais, num campo de interesses e 

conflitos plurais. Ao contrário do que a visão liberal insiste em fazer prevalecer ao 

universalizar o significado de cidadania e afirmar uma essência que descaracteriza a 

dinâmica social.  

A relação entre subjetividade e cidadania é apresentada em sua 

complexidade, sobretudo se articulada à emancipação. Para Santos (1997) a 

subjetividade relaciona-se não somente às idéias de autonomia e liberdade, mas 
(...) de auto-reflexividade e de auto-responsabilidade, a materialidade de um 
corpo (real ou fictício, no caso da subjetividade jurídica das ("pessoas 
coletivas"), e as particularidades potencialmente infinitas que conferem o 
cunho próprio e único à personalidade (Santos, 1997:240). 
 

Se a cidadania, por um lado, amplia a subjetividade trazendo-lhe novos 

horizontes por meio de direitos e deveres, por outro, a limita, sobretudo em se 

tratando de direitos gerais, ao reduzir as individualidades ao universal e os cidadãos 
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a uma massa de consumidores. Na construção da crítica da modernidade Santos 

(1997) enfoca a colisão entre a igualdade da cidadania e a diferença da 

subjetividade que, sob a regulação liberal, tornará a igualdade profundamente 

seletiva, deixando (...) intocadas diferenças, sobretudo as da propriedade, mas 

também as da raça e do sexo que mais tarde vão ser os objetos centrais das lutas 

igualitárias (Santos, 1997:240). 

Os anos 80, que marcaram o confronto entre o excesso de regulação 

liberal e formas diversas de opressão, exclusão e discriminação, inauguraram um 

novo campo de tensão entre subjetividade e cidadania. Com isso as lutas não se 

reduziram à esfera da cidadania, mas afirmaram a subjetividade frente à cidadania. 

Em outras palavras, as lutas não se limitaram à garantia dos direitos sociais, mas 

abrangeram a conquista de mudanças imediatas e bem localizadas que passaram a 

configurar uma nova dinâmica de relações na sociedade. 

Situa-se nesse campo as lutas contra o sexismo e as discriminações 

fundadas nas assimetrias de gênero, que integram a racionalidade cognitivo-

instrumental da ciência moderna que universaliza e naturaliza as diferenças. Contra 

essa lógica, os estudos e movimentos feministas, com seu exercício de crítica à 

modernidade, não somente expuseram a dominação patriarcal, como tornaram de 

longo alcance as mobilizações e lutas emancipatórias.  Na busca de transformarem 

as relações sociais no seu quotidiano, essas lutas e mobilizações deram lugar ao 

que se tem chamado nova cidadania que, para Santos (1997) tanto 
(...) se constitui na obrigação política vertical entre os cidadãos e o Estado 
como na obrigação política horizontal entre cidadãos. Com isto, revaloriza-
se o princípio da comunidade e, com ele, a idéia da igualdade, sem 
mesmidade, a idéia de autonomia e a idéia de solidariedade (Santos, 
1997:278).  
 

A fala de José Costa, resguardada a especificidade do seu contexto, nos 

motiva o diálogo com Santos (1997), sobretudo quando este afirma que (...) é 

possível pensar e organizar novos exercícios de cidadania (Santos 1997:263).   Com 

essa posição, o referido autor não está dispensando o reconhecimento da 

importância das conquistas da cidadania civil, política e social. Ao contrário, ele nos 

coloca a compreensão de que tais conquistas não são irreversíveis e tampouco 

plenamente realizadas, conduzindo, por isso, a novas lutas e novas formas de 

cidadania (Santos, 1997:263). 
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Os movimentos sociais enquanto signatários de novas concepções de 

democracia e cidadania têm colocado em questão os limites das instituições 

políticas, do cultural e do político. Com sua ação não somente questionam, mas 

constroem alternativas que impõe a redefinição da noção de cidadania. 

A história do PA Aliança nos revela a ação de um grupo, que ao ver-se 

ameaçado, comprometido em sua sobrevivência na terra onde há muito trabalhava e 

habitava, desenvolveu formas de resistência, organização e o projeto coletivo de 

permanência e direito à propriedade da terra.  

Nesse processo são favorecidas as condições para a politização do 

pessoal, do cultural e social, que não somente dizem respeito ao exercício da 

cidadania como abrem um novo campo de possibilidades demonstrando os limites 

da cidadania circunscrita ao marco do Estado e do político (Santos, 1997: 263). 

Passados tantos anos da criação do PA, em que medida essas condições 

se fizeram realizar e se sustentaram, traduzindo-se em participação, organização e 

autonomia dos assentados e das assentadas, como integrantes de um processo 

emancipatório?  

 
4.5 - Mudanças na vida das mulheres 

A trajetória de luta e organização dos assentados do PA Aliança contou 

com o envolvimento de homens e mulheres de modo diferenciado.  As iniciativas 

junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais e outros mediadores, bem como as 

reuniões na comunidade e a participação em reuniões externas foram 

protagonizadas pelos homens.   

Durante o período do conflito pela posse da terra, as mulheres tiveram 

uma participação condicionada, a princípio, ao que era comumente entendido e 

aceito como próprio às mulheres. Participavam das rezas e missas e, de maneira 

silenciosa, das reuniões que ocorriam na comunidade. Entretanto, em seu silêncio 

souberam resistir e oferecer sustentação para a permanência das famílias na terra 

durante todo o tempo de ameaças e violências. 

As narrativas em torno da participação no processo de resistência e luta 

pela terra evidenciam a naturalização da divisão sexual dos papéis sociais. E em 

que pesem essas diferenciações, a trajetória de resistência, luta e conquista da terra 

proporcionou profundas mudanças na vida de homens e mulheres do PA Aliança, 

tanto no plano pessoal como social. Mudanças significativas foram operadas nas 
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relações familiares, nas redes de vizinhança, nas formas de interação e participação 

social, resultando em alterações na dinâmica das relações sociais de gênero. 

A participação das mulheres em reuniões e atividades do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, o auto-reconhecimento como trabalhadora rural e o acesso 

aos direitos sociais ocorreram progressiva e simultaneamente, influenciados não 

somente pelo contexto local, mas pelo contexto social de inserção e visibilidade das 

mulheres trabalhadoras rurais nas lutas sociais. A esse respeito, D. Leonor, como 

presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e integrante da Comissão 

Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais, ao falar da luta das trabalhadoras 

rurais, traça uma linha divisória entre o período anterior e posterior à década de 80.  
De 80 para cá a situação mudou muito, as mulheres passaram a participar, 
os sindicatos mudaram, passaram a reconhecer e trabalhar mais com a 
mulher. As mulheres começaram a se ver, a fazer sua carteira no sindicato, 
a buscar as declarações da sua profissão como trabalhadora rural. 
Passaram a ter aposentadoria e salário maternidade.51

 
Ao abordar o processo de participação das mulheres do PA Aliança, D. 

Leonor o faz, demarcando o período anterior e posterior à criação do PA.  
D. Leonor: Não, não participava de nada, elas era estranha, distante, vivia 
mais só lá pra roça fazendo o serviço delas da roça. Nunca que elas vinha 
assim, chegava no sindicato e tinha aquela liberdade...pra elas dizê que 
elas tinha aqueles direito ali também do mesmo que como os homem tinha, 
que elas tinha, elas não sabia. Hoje não, hoje elas tem toda a liberdade, 
elas sabe que é um direito delas, elas quer participar de tudo e ainda cobra, 
cobra da gente, né...agora mesmo elas tão cobrando dos encontro que não 
teve mais, que que tá acontecendo. Porque a mulher trabalhadora gente, 
ela, elas era distante demais, era difícil cê fazê uma reunião pra elas chega 
assim, sentá e falá, não falava. 

 
A fala de D. Leonor e, mais adiante as falas de Zaíra e José Costa, nos 

remetem ao percurso histórico das lutas das mulheres, e como os contextos local, 

social, e porque não dizer global, se influenciam recíproca e dinamicamente no 

processo de organização e participação das trabalhadoras rurais.  

A inscrição em Lei da igualdade entre homens e mulheres traduzida no 

preceito constitucional “Todos são iguais perante a Lei, sem distinção de qualquer 

natureza...", é resultado de décadas de lutas e mobilizações das mulheres e de sua 

participação maciça e organizada na política, principalmente a partir do final dos 

anos 70. De fato, as mulheres transformaram com sua presença a cena pública. E 

se por um lado é amplamente reconhecido que tal igualdade não guarda 

correspondência direta com as práticas sociais, por outro, constitui avanços 

                                                           
51 Diário de Campo: Pedra Azul, 30/12/02. 
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significativos a respaldar e incrementar uma nova cultura política, novas lutas, 

reivindicações e mudanças. 
Zaíra: A gente adquiriu muito valor do que antigamente. Antigamente a 
gente era mulher assim, muito discriminada sabe? E hoje não, a mulher 
tem o seu valor. Hoje a mulher pode ser uma presidente. A mulher pode ser 
uma prefeita, uma vereadora igual tá acontecendo. E antigamente não, 
podia nem pensar, que mulher não podia fazer essas coisas. E hoje não. A 
mulher tem todo o seu direito. 
 
José Costa:... que de primeiro não tinha lei pra mulher. 
É a lei, é por isso que os homens tomavam fôlego pro riba e tudo, não tinha 
de início lei pra mulher. Hoje de qualquer maneira tem a lei secreta pra 
mulher, né? Cê vê tanto que a mulher não tinha liberdade nenhuma, quem 
falava numa mulher antigamente, quem falava numa mulher ser uma 
prefeita, ser uma deputada, ser uma juíza, né? Não tinha nada disso. Quer 
dizer, era uma discriminação enorme que tinha com a mulher.  
 

José Costa ao ser indagado a respeito das mudanças na vida das 

mulheres trabalhadoras rurais relaciona a importância das lutas, da organização e 

das leis para garantir os princípios de liberdade e igualdade para todos.  

Dessa perspectiva, falar em cidadania implica em combinar equivalência 

e diferença. Isso significa, de um lado, articular um campo de equivalências que se 

traduz numa forma de identidade política fundamentada nos princípios de liberdade 

e igualdade para todos. De outro, em acolher a expressão das diferenças como um 

princípio articulador de diferentes posições de sujeito, como é o caso das mulheres 

trabalhadoras rurais que integram um universo bastante diversificado econômica e 

culturalmente. 

Portanto, cidadania não é algo dado, estático, mas um campo de tensões 

e negociações, no qual se fazem presentes conflitos e antagonismos e no qual é 

possível articular diferentes lutas contra a opressão, incluindo aquelas vinculadas ao 

gênero (Santos, 1997; 2001). 
José Costa: Pois é, mas a gente muda é por vivência devido à organização 
das lei mesmo, da luta, né? Mudança de vida, da organização da lei, e 
organização das luta, né. Porque lutando é que a pessoa vai entendendo 
qual é o motivo das leis, qual é a moral das leis, né... é lutando. É por isso 
que a pessoa tem que mudar. O homem de qualquer maneira pode se 
mudar, eu não vou dizer nós, mas tem muito homem hoje no Brasil que é 
machão, mas é machão mesmo (...) Como hoje nós no caso, (?) o homem 
hoje não pode ser machão em nada. Nada, em nada ele não pode ser 
machão. Um pouco a história dos antigo fala, não tem pau que não topa 
machado e não tem machado que não topa pau, né? Por que? Por causa 
disso. Porque às vezes tem um homem que é durão, mas vem outro que é 
mais duro que ele. Então, por causa disso, que o direito hoje que, às vezes, 
porque o direito da cidadania hoje são igual. Na parte de nós lutar, por 
exemplo, às vezes um luta mais que o outro, é claro, né? Sempre tem 
gente que tem um dom mais forte, outros tem um dom mais fraco. Mas só 
que o diálogo do homem com o homem é a mesma coisa, considerado a 
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mesma coisa, é a mesma coisa da mulher. A mulher também, eu acho que 
o diálogo da mulher, ela seja considerado a mesma coisa da outra. Ela 
pode ser casada, ela pode ser solteira que de qualquer maneira, ela, tá 
escrito nos documento, na liberdade dela, ela é mulher.  

 
A presença das mulheres camponesas e trabalhadoras rurais na trajetória 

de lutas pela terra, pelo reconhecimento como trabalhadora rural e pelo acesso aos 

direitos sociais só adquiriu visibilidade e expressão social a partir de meados da 

década de 80, o que vale também para a sua articulação e organização no 

movimento sindical de trabalhadores rurais. 

De fato, até então, não somente a presença das mulheres esteve 

invisível, como também estiveram excluídas dos benefícios sociais. O espaço das 

lutas políticas e sindicais era predominantemente masculino e, ainda que se 

fizessem presentes, as mulheres não eram reconhecidas, assim como na agricultura 

seu trabalho era considerado como um fato provisório e complementar, sem o 

devido reconhecimento.  

Destaca-se no contexto de organização das trabalhadoras rurais a 

influência dos movimentos sociais, dos movimentos de mulheres, de cunho feminista 

ou não, expressa nos novos temas e reivindicações que passam a inserir na agenda 

política do movimento sindical.  As mulheres trabalhadoras rurais não só 

constituíram formas organizativas próprias, como passaram a reivindicar sua 

participação nos cargos de direção das organizações sindicais.  Nesse processo, 

emergiram novas lideranças, mulheres que vêm construindo sua trajetória nas lutas 

pela terra, inclusive na resistência nos conflitos e ocupações, e pelo acesso aos 

direitos políticos e sociais.  

O que há de novo não é somente a presença organizada das mulheres 

trabalhadoras rurais na luta por direitos sociais, mas (...) a extraordinária capacidade 

de ampliar as dimensões constitutivas da identidade dos trabalhadores, de renovar 

as antigas bandeiras de luta, de propor a construção de novos direitos (Cappellin, 

1990:19).  As trabalhadoras rurais passaram a integrar as lutas sindicais traduzindo, 

da perspectiva de gênero, as reivindicações da categoria. Nesse sentido, na luta 

pela reforma agrária incluíram o debate e reivindicação da extensão do direito à 

herança, da tomada de decisões sobre uso e gestão da terra e do acesso às 

políticas de fortalecimento da agricultura familiar.  
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O que, então, reivindicavam era (...) a revisão dos papéis sociais 

tradicionalmente impostos pela visão patriarcal-machista que sempre as têm 

considerado como "mães de...", esposas de... filhas de agricultor, e não como 

agricultoras (Cappellin, 1990:20).  Com essa prática as mulheres, em especial as 

trabalhadoras rurais, revelaram as relações de poder tradicionalmente obscurecidas 

pela naturalização das diferenças e questionaram as fronteiras estabelecidas entre 

as esferas familiar e produtiva, entre privado e público.  

A participação das mulheres do PA Aliança em atividades promovidas 

pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais se situa no contexto de criação do 

Assentamento, mas, sobretudo, é estimulada pelo contexto social das lutas sindicais 

das mulheres trabalhadoras rurais, impulsionando expressivas transformações nas 

formas de expressão e sociabilidade, nas relações interpessoais, na família e na 

comunidade, ampliando espaços e motivando iniciativas individuais e coletivas. 
José Costa: (...) que depois do assentamento mudou, parece que mudou 
cinqüenta por cento de antes do que era, né? Em tudo enfins, na 
organização do pessoal, na luta do pessoal, na luta também das mulheres, 
no direito das mulher também, na liberdade das mulhé, que as mulhé tem a 
liberdade delas respeitada também, né? Foi uma coisa que de mudou 
muito, do que era antes também, né? (...) Não, porque antes, tudo quem 
resolvia era só os homens, né? As mulhé não tinha direito de resolvê nada. 
Homem que ia pra feira vender, homem que ia na feira, a mulher só ficava 
em casa. 
 
Nita: Claro que mudou! Cento por cento! (risada) Do jeito que nós andava 
aqui, moça! Mudou cento por cento mesmo. Sobre o trabalho, sobre assim 
a libertação assim com o povo, ninguém tinha, é... sobre labuta assim pra 
feira, a gente desenrolou tanto! Reunião, eu gosto tanto de participar de 
reunião!  
(...) Que ele não deixava eu ir na feira, ele que ia. Eu não tinha muita 
libertação de ir pra feira, não. Mas agora. (...) Olha procê vê, agora tem 
reunião fora, eu vou, ele não importa. Se por acaso tiver reunião eu não ir, 
ele fala que claro que eu tenho de ir. É. Ele fala é assim... 

 

A vida das mulheres, antes do Assentamento, era restrita aos afazeres da 

casa e da roça, sendo que o trabalho na roça não tinha reconhecimento e tampouco 

a mulher se reconhecia como trabalhadora rural.  A vida social se restringia à 

participação em rezas na comunidade, em algum evento familiar e, em alguns 

casos, as mulheres freqüentavam a feira em Pedra Azul, mas sem muita libertação 

para negociar. 

O processo de criação do Assentamento inaugura um novo tempo na 

vida de homens e mulheres para o qual concorrem as dinâmicas locais de 

participação e luta dos assentados e contexto social de luta das mulheres 
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trabalhadoras rurais.  A nova socialização dos homens através da participação em 

reuniões, do seu acesso à informação, favoreceu a participação das mulheres em 

atividades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a ampliação do seu espaço 

social, introduzindo alterações nos valores, comportamentos e papéis 

desempenhados na unidade familiar. 

Várias mulheres não só passaram a freqüentar a feira, mas construíram 

iniciativas de produção e comercialização, ganhando e gerindo seu próprio dinheiro.  

O trânsito das mulheres no espaço público, antes reservado aos homens, é 

acompanhado por mudanças no modo de se apresentarem, incluindo o modo de se 

vestir e se cuidar. 
Zaíra: Hoje não, nós se for possível nós resolve uma coisa no banco, no 
sindicato, é numa loja. (...) E mesmo também Sara, o jeito da gente viver 
assim sobre o vestir. A gente era difícil ,né Glória? A gente não vestia mais 
assim, uma roupa que usava no modelo, era assim esquisito, né? Hoje 
Graças a Deus todo mundo anda na...com umas roupinha de modelo. 
(Risos) Tá uma maravilha. A gente acha. (...) Então a gente trabalha, né? 
Mas a bem da verdade, na hora que a gente vai sair a gente tem mais 
cuidado com o corpo da gente...(risos).  
 

 4. 5.1 - Mulher Trabalhadora Rural: uma conquista e uma descoberta 
    Entre tantas mudanças, a grande e principal novidade destacada pelas 

mulheres do PA Aliança é o fato de descobrirem sua condição de trabalhadora rural. 

Nas entrevistas, as assentadas se referem a um novo tempo em que descobriram, 

passaram a entender, passaram a ser trabalhadeira rural.  

Essa novidade não trata simplesmente da informação e conhecimento a 

respeito dos direitos das mulheres trabalhadoras rurais e das lutas pelo seu 

reconhecimento como trabalhadora rural, nem tampouco se limita ao acesso aos 

direitos sociais como aposentadoria e salário maternidade. Trata-se de um amplo 

processo pessoal e coletivo com forte expressão intersubjetiva que tem na sua base 

a participação nas atividades do Sindicato e no qual é possível identificar dois 

movimentos que se articulam reciprocamente. O primeiro mobiliza emoções, 

sentimentos e novas subjetividades, alcançando e transformando os modos de 

sentir, pensar e agir, individual e coletivamente. O outro enseja a construção e 

compartilhamento de novos significados sobre o trabalho da mulher, sobre suas 

capacidades, favorecendo a mobilização de recursos para iniciativas coletivas e 

alterando a dinâmica das relações de gênero. 
Nita: É moça, que eu fui criada aqui já fui criada entendendo de...sobre de 
labuta de roça, né? (...) Aí nós fomo lutando com esse trabalho de roça de 
mandioca e foi adquirindo... nós fazê beiju, farinha pra vendê... sempre 
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trabalhando assim, mas despois que nós passou a ser trabalhadeira rural, 
nós, a coisa foi sempre melhorando, né? mais pra gente, cento por cento. 
 
Té: Oh moça, a gente era boba. Que a gente ficava na roça, não sabia o 
que era trabalhadora, morria de trabalhar e não sabia, não mexia com 
sindicato, não sabia o que era a pessoa trabalhar, trabalhar, né? Não sabia 
não. Pra mim trabalhava e por lá mesmo acabava, não tinha valor nunca, 
né? Não tinha valor nunca. (...) Eu não sabia o que eu era não. Não sabia 
não. (...) Era diferente, cento por cento diferente, não saía pra feira, não 
saía pro comércio, não comprava nada, não vendia...era só dentro de casa 
com a fiarada. Todo ano um fio, todo ano um fio e era desse jeito tendo que 
ficá ali com a fiarada, né?   

 

Os assentamentos de reforma agrária, assim como o PA Aliança, têm sua 

dinâmica interna definida a partir da unidade familiar de produção, espaço no qual a 

divisão sexual do trabalho tem sido naturalizada, se impondo e se reproduzindo, de 

modo a encobrir os elementos que lhe são constitutivos.  Tradicionalmente tem sido 

atribuído à mulher o papel reprodutivo, cujas atividades não são consideradas 

trabalho, gerando a desvalorização das atividades reprodutivas, e a invisibilidade do 

trabalho produtivo da mulher. Por sua vez, essa situação, dada como natural, tem 

impedido o reconhecimento social da mulher como trabalhadora rural impedindo o 

seu acesso aos direitos sociais e sua exclusão das políticas públicas e dos 

programas de desenvolvimento e fortalecimento da agricultura familiar. 

Essa situação que configura a dinâmica das relações na agricultura 

familiar tem suas raízes profundas na racionalidade instrumental da sociedade 

moderna assente, entre outros, nos binômios: natureza / cultura; privado / público; 

reprodução/consumo versus produção/mercado, de natureza sexista, ao fazerem 

corresponder de modo valorativo, a cada um dos pólos o feminino e o masculino. A 

discriminação e opressão de gênero, assim como a exclusão social das 

trabalhadoras rurais são alimentadas e reproduzidas por essa lógica enraizada em 

nossa cultura. Para combater essa lógica milenar, renovada e modernizada ao longo 

da história, somente a ação articulada, teimosa e persistente das mulheres e 

segmentos comprometidos com uma nova ordem emancipatória. 

As mulheres trabalhadoras rurais, com todas as restrições sociais que 

enfrentam, têm dado seu exemplo. Emergem do mundo privado, do espaço 

doméstico, onde as relações de poder são mascaradas pelo que se convencionou 

ser próprio à mulher e ousam pisar o espaço público, reservado ao exercício da 

política.  Nas últimas décadas as trabalhadoras rurais vêm reagindo às diversas 

formas de discriminação, exclusão e violência, reivindicando o seu reconhecimento 
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enquanto trabalhadora rural, como uma questão de cidadania. Assim, constroem a 

identidade de um novo sujeito político. Em sua agenda política constam atividades e 

reivindicações diversas que integram questões referentes aos seus direitos sociais, 

como questões de caráter econômico e político, do âmbito local ao nacional, e 

mesmo transnacional. As mobilizações durante o processo pró Constituição de 88, 

as manifestações pelo direito ao salário maternidade, a organização e realização da 

Marcha das Margaridas em 2000 e mais recentemente em 2003, integrando a 

Marcha Mundial das Mulheres, expressam o alcance de sua presença e o desafio de 

construírem políticas públicas com igualdade de gênero (CONTAG, 2002). 

As mudanças em curso no mundo rural, no que se refere às relações de 

gênero, à participação e organização das mulheres trabalhadoras rurais, às lutas 

pela conquista dos direitos sociais e exercício pleno de sua cidadania, se inserem 

num contexto mais amplo de complexas transformações de uma sociedade 

crescentemente globalizada.  

Buarque (2003) ao tratar a dimensão de gênero no mundo rural brasileiro 

contemporâneo identifica o gênero como um elemento estruturante da vida em 

sociedade e, portanto, mutável no tempo e no espaço. Em seu diálogo com Scott 

(1996) quando esta caracteriza o gênero como uma forma primeira de significar as 

relações de poder na sociedade, Buarque identifica no gênero uma categoria 

fundamental para a idéia de democracia, nos aspectos do pluralismo cultural e 

político. Dessa forma a política é a principal dimensão do gênero, uma vez que sua 

transcendência deve impactar todo o tecido social (Buarque, 2003). 

Entretanto, em que pesem as mudanças operadas pela ação organizada 

das trabalhadoras rurais nos movimentos sociais, com a participação no espaço 

público, antes reservado aos homens, com a conquista de reconhecimento e acesso 

à políticas públicas e direitos sociais, cabe perguntar: que mudanças efetivas têm se 

realizado no mundo das mulheres trabalhadoras rurais, em especial no mundo do 

trabalho das mulheres assentadas do PA Aliança? 
Nita: Uai, pra mim sobre o trabalho já classifica a mesma coisa moça! É pra 
mim é a mesma coisa. Que nós a luta nossa é a mesma (risada) Desde 
quando nós (risada), desde quando nós não entendia que era trabalhadeira 
rural, mas o serviço era a mesma coisa... 
(...) Fazia tudo quanto há, porque desde o princípio nós fazia esse serviço 
tudo. Nós mexia com roça, nós plantava mandioca, nós fazia beiju, fazia 
farinha, toda vida. Mas nós também não entendia que nós era trabalhadeira 
rural. (risada) 
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Nas palavras de Nita o trabalho em si não alterou, mas sim o 

entendimento sobre a sua condição de trabalhadora rural, sua autovalorização e a 

conquista do que, em várias ocasiões, ela se refere como libertação - liberdade para 

a ação, liberdade para se expressar, para ser trabalhadora rural, para freqüentar e 

negociar na feira os produtos do seu trabalho.  
Nita: Que ele não deixava eu ir na feira, ele que ia. Eu não tinha muita 
libertação de ir pra feira não, mas agora. 

 
Para Té, a liberdade se traduz em sentir-se valorizada, na capacidade de 

se expressar, de conversar, falar, manifestar o que sente, se colocar, vencendo a 

vergonha de si mesma. A participação na feira vendendo o que produz e comprando 

o que é de precisão, é sempre destacada como realização de liberdade e 

reconhecimento, uma das principais mudanças em sua vida. 
Té: Mais liberdade, adquiri mais liberdade. 
Hoje sinto mais valorizada hoje, mais do que primeiro. De primeiro, nós não 
tinha valor não (...) Nós ficava aí, sei lá como é que é, nem conversar nós 
não sabia. 
Oh! eu não sabia não moça! Eu mesmo, eu mesmo não sabia conversar 
não. Chegasse uma pessoa eu ficava assim murcha, me dava, assim, uma 
frieza no rosto de vergonha d’eu conversar com aquela pessoa, eu não 
sabia como é que eu falava, como é que eu conversava não. Era...desse 
jeito. (...) Conversava nada, quando chegava uma pessoa eu tu pra dentro. 
(...) Escondia com vergonha d'eu falar, né? Com vergonha de conversar 
com o pessoal. Agora (   )Dou minha opinião. A gente vai na frente, a gente 
vende, a gente compra não é? E de primeiro não, esperava que o marido 
colocava as coisa dentro de casa pra gente. A gente ficava aí parecendo 
uma borrareira. Era assim minha fia. Eu mesma senti por mim mesmo. 
 

Os sentimentos de pertença, os vínculos sociais, os aspectos 

psicossociais ativados no nível da subjetividade e intersubjetividade integram a 

dinâmica identitária da mulher trabalhadora rural no nível pessoal e coletivo, 

operando mudanças nas relações sociais de gênero. O que devemos indagar é se 

essas relações se tornam menos opressoras e discriminatórias para as mulheres e 

mais igualitárias da perspectiva de gênero.   

Como veremos adiante, outras implicações desse processo se fazem 

presentes no cotidiano das mulheres do PA Aliança a requerer maior reflexão, como 

a sobrecarga de trabalho e de responsabilidades e o seu correspondente em 

reconhecimento e participação nas políticas de apoio à produção. 
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 4.5.2 - Documentação das assentadas: reconhecimento como 
             trabalhadora e direito de propriedade da terra 
O cadastro e o contrato junto ao Incra para o assentamento das famílias, 

sempre apresentaram, com raríssimas exceções, o homem como o trabalhador rural, 

titular do lote. As esposas ou companheiras, quando apareciam, constavam apenas 

como membro da família, fato esse considerado natural, tanto por parte das famílias, 

quanto do Estado. Esse quadro, alterado apenas recentemente, expressa a 

exclusão das mulheres da propriedade da terra, como da gestão do assentamento, 

tendo correspondência na sua exclusão das políticas de desenvolvimento dos 

assentamentos, como a assistência técnica e acesso ao crédito.  Pode-se dizer que 

essa situação concorreu em grande parte para que as mulheres não se 

reconhecessem como trabalhadoras rurais, vivenciando um processo de auto-

exclusão sustentado pela restrição do seu papel às atividades reprodutivas, 

reproduzindo a lógica da assimetria, discriminação e opressão de gênero.  

O I Censo da Reforma Agrária do Brasil (1997) espelha essa situação em 

Minas Gerais, ao apresentar (Tabela 1.24 - Distribuição por atividade principal dos 

cônjuges) 21,48% de agricultor/camponês e trabalhador rural como atividade 

principal das mulheres, contra 45,98% de declarações como domésticas. 

Não fosse a compreensão das formas que assumem a opressão de 

gênero, em especial relacionadas às atividades da agricultura, poderiam parecer 

inconsistentes as informações relativas ao papel de destaque de muitas mulheres na 

luta pela terra. As mulheres trabalhadoras rurais têm marcado presença e atuação 

nas ocupações, no enfrentamento às diversas formas de violência e na resistência 

nos acampamentos, etapas que comumente precedem a criação dos projetos de 

assentamento.  

Em que pese o destaque de lideranças femininas na luta pela terra, a 

partir da criação do assentamento têm se registrado mudanças substanciais nas 

formas de expressão e participação das mulheres. Algumas pesquisas constatam o 

retraimento da participação das mulheres na dinâmica organizativa e na gestão dos 

assentamentos, deixando evidente a assimetria de gênero nos espaços da 

reprodução e da produção (Lumen/PUC-Minas, 1998; Rua e Abramovay, 2000). 
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Por outro lado, a documentação da mulher trabalhadora rural e o direito à 

terra52 tem sido destacados como de fundamental importância pelos movimentos 

sociais para o reconhecimento das assentadas como trabalhadoras rurais, o que não 

pode se efetivar sem que detenham o título da terra, também em seu nome. 

Entretanto, a luta primeira das mulheres trabalhadoras rurais foi pela documentação, 

requisito básico para o seu acesso aos direitos sociais, em especial os da 

Previdência, previstos na Constituição de 1988. Para tanto foram realizadas amplas 

campanhas de documentação pelas organizações de mulheres, seja por meio do 

Movimento Sindical, seja pelos chamados movimentos autônomos53. 

Em Minas Gerais a Comissão Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais 

da Fetaemg  deflagrou a campanha de documentação em todo o estado a partir do 

2º Encontro Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais, realizado em 1992, cujo 

tema era o "Reconhecimento da Trabalhadora Rural: uma questão de cidadania". A 

partir de então, grande parte dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais do estado 

passou a realizar a campanha através de divulgação em rádios, reuniões nos 

assentamentos, comunidades e encontros municipais. 

No caso do PA Aliança, ao serem indagadas sobre a sua documentação, 

as mulheres revelaram ser recente a posse dos documentos pessoais e 

profissionais. Por outro lado demonstraram consciência da importância da 

documentação para o acesso aos direitos sociais e o compromisso de ampliarem o 

acesso aos documentos através da mobilização e conscientização das 

companheiras. 
Té: Ó minha filha! Meus documento, eu...tinha uma metade, que desde os 
dezoito anos que eu voto, né? Tinha o título, o registro que eu tenho uma 
cópia do casamento, que eu sou casada no padre e no civil ,né? Tinha só 
esses dois. Depois que eu vim compreendendo como é que a gente deve, 
fui tirando a identidade, fui tirando o CPF, fui tirando a carteira de trabalho. 
Já hoje eu tô com os meus documentos tudo na mão, né? 
 
Zaíra: Mudou muito as mulher, principalmente aqui do assentamento, todo 
mundo já... todas as mulher sabe do direito delas que tem o direito como 
trabalhadora rural. E a gente também que vai entendendo as coisas vai 
passando pras outras, que tem muitas também que é um pouco meio 

                                                           
52 Nos referimos ao direito à terra como em Deere e Leon (2002: 29) ao citarem Bina Agarwal (1994a, p.19) para 
quem: Os direitos à terra têm que ser diferenciados do termo mais geral e mais amplamente utilizado "acesso" à 
terra. Os direitos são "reivindicações legal e socialmente reconhecidas que possam ser reforçadas por uma 
autoridade externa legitimada", como a comunidade ou o Estado, enquanto o acesso à terra inclui não apenas 
os direitos à terra, mas também meios informais de obtê-la, como toma-la emprestada por um ciclo produtivo de 
um parente ou vizinho. Os direitos à terra, em oposição ao acesso à terra, implicam, portanto, uma medida de 
segurança atada a uma reivindicação que possa ser obrigatória. 
53 Movimentos autônomos são aqueles constituídos por mulheres trabalhadoras rurais, fora da estrutura sindical, 
a exemplo do MMTR-NE, ANMTR. 
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simples, não tá por dentro das coisas como é que é. E o que a gente vai 
aprendendo, que a gente vai nas reunião e aquelas que não vai, então a 
gente chega e vai passando prá aquelas que não vai prá ver que elas, né, 
entende mais e siga também o mesmo caminho da gente. 
 

 A comprovação da atividade de trabalhadora rural das mulheres 

assentadas, bem como das demais categorias de agricultoras familiares, têm 

encontrado vigorosa contestação. Esse fato encontra apoio, principalmente, na 

documentação que tradicionalmente traz o nome do homem como o titular do lote, e 

a mulher como doméstica, e principalmente, nas próprias declarações das 

mulheres. Em entrevistas à promotores de justiça ou agentes do INSS, muitas 

mulheres trabalhadoras rurais ao declararem suas atividades no roçado e no espaço 

doméstico foram desqualificadas como trabalhadoras rurais. Na interpretação das 

autoridades, ao responderem as perguntas acerca das atividades exercidas, o 

trabalho doméstico predominava sobre as demais atividades, acabando por colocá-

las no terreno da inatividade e da dependência. Não raro as mulheres passaram 

pelo constrangimento de terem que mostrar as mãos calejadas para comprovarem o 

trabalho na roça.  

Té: Eu...sobre trabalhar mudou muito porque pelo menos pela 
aposentação, né? Que eu aposentei pelo...a trabalhadora, né? e... pelo jeito 
de mim, pelo jeito d'eu sabe? Que eu sou trabalhadora, né? Assim, 
igualmente eu cheguei no INSS de Medina, olhou minha mão, tava tudo 
cortada, tudo cortada de pé de laranja, tirando laranja prá vender, prá 
sobreviver.  

 
 A participação das organizações sociais e políticas na reprodução da 

discriminação e opressão de gênero concorre para que o gênero seja estruturante 

das relações sociais, o que aponta para o cuidado de não se restringir a análise das 

relações de gênero ao sistema de parentesco. Ainda que o recorte seja, em 

determinado momento, a unidade familiar, trata-se de levar em consideração a 

economia, o mercado de trabalho, e a organização política que atuam sobre a 

configuração das relações de gênero, para além do parentesco (Scott, 1995:87). 

A esse respeito, encontramos em Pacheco (1998) uma crítica às 

posições que tendem a circunscrever sua atenção às relações no interior da 

agricultura familiar tornando-a espaço, por excelência, do conflito e da negociação. 

Essas posições desconsideram a força da normatização de diversas instituições na 

reprodução das desigualdades no interior da agricultura familiar.  
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Para Buarque (2003:4) o gênero na condição de elemento estruturante da 

sociedade e estruturado pela vida em sociedade, depende, para se transformar, das 

modificações processadas nas organizações, nas instituições e em suas 

normatizações. Com isso a sociabilidade dos indivíduos e seus papeis nas relações 

sociais podem ser alterados. 
José Costa: Que perante a lei, antigamente perante a lei a mulher era 
doméstica de casa, todas elas. 
Tião: Era trabalhadeira rural, mas... 
José Costa: É, era trabalhadeira rural, mas prá lei dizia que era doméstica. 
Nita: É prá lei era... É, que ela é doméstica. 
José Costa: Até hoje, até hoje o próprio cartório ainda faz essa confusão 
ainda. Às vezes, vai uma mulher lá, ela declara, se ela não declara bem 
que ela é trabalhadeira rural por ela mesmo, o cartório ainda põe ela, que 
ela é doméstica. 
 

Quando indagados sobre a documentação da terra estar também em 

nome da mulher, tanto homens e mulheres se mostraram um tanto confusos com a 

pergunta e responderam positivamente, embora os procedimentos tenham seguido 

as regras vigentes à época, com a titulação em nome do homem. 

 De fato, a Constituição de 1988, por força de mobilização social prevê 

que “O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à 

mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil, nos termos e condições 

previstos em lei”.  Entretanto, a titulação conjunta da terra sendo opcional, não foi 

efetivada na prática. Somente a partir do final da década de 90 os movimentos 

sociais fizeram constar em suas pautas de reivindicações a questão dos direitos da 

mulher à terra na reforma agrária. Essa atenção tardia à titulação da terra em nome 

da mulher se deve, em parte, à aceleração do ritmo da reforma agrária em resposta 

ao número crescente de ocupações de terra no final da década de 90 e à atenção 

crescente às questões de gênero pelas organizações rurais mistas54 (Deere e Leon, 

2003: 251). 

O Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, por 

meio da Contag, Federações e Sindicatos, aprovou deliberações em Congressos e 

integrou nas pautas do Grito da Terra Brasil, reivindicações para que o Incra fizesse 

constar o nome da mulher nos contratos e instituísse a titulação conjunta, 

independente do estado civil.  Da mesma forma o MST introduziu a questão da 

titulação conjunta em sua agenda de luta.  

                                                           
54 Por organizações rurais mistas entenda-se aquelas com a participação de homens e mulheres, como as 
organizações sindicais. 
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Em 2000, a Marcha das Margaridas organizada pela CNMTR - Comissão 

Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais da Contag, em parceria com outros 

movimentos sociais, dentre eles o MMTR-NE55, mobilizou em Brasília cerca de vinte 

mil mulheres de todo o país, apresentando em sua pauta a reivindicação da 

titulação conjunta. Entretanto, ainda que recebesse tratamento pelo Incra, a questão 

da titulação não resultou em instruções normativas que pudessem concretizá-la.  

Em sua reedição, em agosto de 2003, desta feita mobilizando cerca de 

40 mil mulheres, a Marcha das Margaridas recolocou a questão em pauta, tanto 

para os novos contratos, como reivindicando a revisão dos cadastros, contratos e 

títulos emitidos, para a titulação conjunta. Durante o processo de negociação da 

Pauta da Marcha das Margaridas foi publicada a Portaria nº 981 - INCRA, de 03 de 

outubro de 2003, tornando obrigatória a titulação conjunta de terras.   

Quanto à reivindicação de revisão dos contratos já estabelecidos a 

resposta do governo indicou o estudo caso a caso pelo Incra, podendo proceder à 

revisão da titularidade nos casos em que não houver registro em cartório, caso em 

que caberá a revisão cartorial56

As mulheres do PA Aliança participaram da Marcha das Margaridas. 

Saíram do anonimato, e mobilizando recursos em sua pequena rede, integraram e 

se fizeram construtoras de redes mais amplas, protagonizando, ainda que 

pontualmente, um novo tempo na história das mulheres trabalhadoras rurais.  Um 

tempo de avanço na construção da identidade de mulher trabalhadora rural, 

enquanto um projeto de liberdade, igualdade e reconhecimento. Novamente a 

questão: em que medida esse processo se traduz em mudanças capazes de alterar 

o cotidiano das assentadas do PA Aliança, suas condições de produção e 

perspectivas de desenvolvimento?  

                                                           
55 MMTR-NE - Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste - trata-se de um movimento 
autônomo, assim entendido por ter se constituído fora da estrutura sindical.  
56  Documento do Governo Federal em resposta à Pauta da Marcha das Margaridas, digitado. 
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5 - Dos espaços e tempos: gênero no cotidiano do assentamento 
A vida cotidiana no assentamento transcorre com uma dinâmica própria, 

difícil para uma observadora apreendê-la em sua totalidade, ainda que tenha 

buscado se integrar nos espaços e diversos momentos que a constitui.  Regido 

pelos ciclos e cronologia da natureza, o dia-a-dia de homens e mulheres, jovens e 

crianças, tem início a cada nascer do sol.  

As primeiras horas, ainda bem cedo, são dedicadas ao café e à divisão, 

combinada, das tarefas do dia.  A rotina, visivelmente alterada pela construção da 

pesquisa, inclui a tarefa de acompanhar a pesquisadora, se necessário, na 

realização de visitas, e o tempo disponível para dar entrevistas.  Assim, o tema das 

primeiras horas do dia é o trabalho, negociado em família, somado pela pesquisa, 

como um trabalho assumido por todos, a requerer, também, um planejamento. 

O dia, ao contrário do que se poderia imaginar, é movimentado e intenso 

em trabalho, compondo uma dinâmica na qual os integrantes da unidade familiar 

alternam seus afazeres na casa, na roça e na farinheira.  Devemos salientar que a 

casa não se limita ao local de residência, mas também o seu entorno, que é o 

terreiro, e um pouco mais distante, o rio, onde a água é disponível para lavar roupas 

e o vasilhame da cozinha.  

Os afazeres na roça e na farinheira integram parentes e vizinhos num 

processo negociado, compondo uma rede de reciprocidade e solidariedade onde 

são permanentemente partilhadas crenças, valores e significados, de modo a 

alimentar e fortalecer os vínculos do grupo. 

Durante todo o dia há uma movimentação constante das pessoas na casa 

o que é facilitado pela proximidade dos locais de trabalho. Entretanto, dependendo 

do local e intensidade dos trabalhos, nem todos vêm almoçar em casa, cabendo a 

um membro da família levar o almoço até o local de trabalho. Na parte da tarde, por 

volta das 14 horas, há sempre um café, que pode ser acompanhado de algum outro 

alimento, ou não.  

Na parte da tarde, duas vezes na semana, há as aulas de alfabetização 

de adultos realizadas nas dependências do armazém, próximo à farinheira.  

Com o pôr do sol todos já estão em casa onde se reúnem em torno do 

fogão para o jantar, e na sala, para trocarem impressões do dia, compartilharem 

lembranças e contarem casos. O período de inverno e as férias escolares, somada à 

ausência da televisão e, possivelmente estimulados pela presença da pesquisadora, 
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contribuem para que todos se reúnam ao final do dia, e animadamente conversem 

sobre diversos aspectos da vida do assentamento. A pesquisa é assunto das 

conversas com as notícias sobre as visitas, as entrevistas, e comentários sobre 

algum comportamento da visitante/pesquisadora que tenha chamado a atenção. 

Esses momentos de interação, de intersubjetividade e partilha de significados são 

acolhedores, alegres, muito envolventes, e somente interrompidos por algum 

membro do grupo, ao lembrar as anotações no caderno de campo, que a 

pesquisadora e visitante ainda tem por fazer. Por volta das 20 horas, as luzes já 

estão apagadas e todos recolhidos para o descanso necessário, à exceção do 

período letivo, quando os jovens saem, no princípio da noite, para a escola. 

Os espaços nos quais se estrutura o dia-a-dia da comunidade pesquisada 

são, principalmente, a casa, a roça e a farinheira comunitária.  O produto do trabalho 

realizado é comercializado na feira de Pedra Azul, a cada semana, às sextas-feiras e 

sábados. Como veremos mais adiante, a feira é um lugar, que para além da 

comercialização dos produtos, realiza-se enquanto espaço privilegiado de 

socialização, de trocas culturais e simbólicas e de construção identitária. 

O ciclo semanal de trabalho tem início na segunda-feira, de tal forma que 

ao final da quinta-feira os produtos a serem comercializados já estão devidamente 

acomodados nas buracas, caxonetes e em grandes sacos de aniagem ou 

confeccionados em material plástico. 

A movimentação na sexta-feira se inicia bem cedo, antes mesmo de raiar 

o dia, com os últimos preparativos para a viagem, que envolvem todos os membros 

da família e, sobretudo, as mulheres. 

A rotina de trabalho é quebrada aos domingos, dedicados às visitas aos 

parentes e vizinhos, à realização do culto dominical, reuniões, comemorações e 

outras poucas forma de lazer. 

A vida cotidiana no assentamento não é algo pacato ou apenas uma mera 

reprodução de rotinas, mas heterogênea no que se refere, principalmente, ao 

conteúdo e à significação ou importância das atividades, que não se restringem à 

organização do trabalho, integrando (...) os lazeres, o descanso, a atividade social 

sistematizada, o intercâmbio e a purificação (Heller, 2004:18). Estas são partes 

orgânicas da vida cotidiana, dispostas de modo hierárquico, de acordo com a 

significação e conteúdo assumidos na estrutura econômico-social em que se 

inserem, e, portanto, passíveis de mudanças (Heller, 2004:18). 
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O cotidiano apresenta em suas estruturas orgânicas a marca de uma 

outra hierarquização, aquela fundada no gênero, expressão de uma lógica que é a 

um só tempo diferenciadora e dominadora, e que se fundamenta na assimetria entre 

os sexos. Essa lógica se manifesta na organização do espaço, na estruturação do 

tempo, da jornada de trabalho, na oposição entre casa e campo, na divisão de 

tarefas e atividades, nos papéis sociais, dotada de tal força que se estende à própria 

ordenação das coisas e do universo (Bourdieu, 1995:137).  

Em seu estudo sobre os Cabilas da Argélia, Bourdieu demonstra como 

essas divisões objetivas se vêem inscritas nos corpos, nas formas de disposições, e 

se tornam princípios subjetivos de visão, categorias cognitivas através das quais os 

indivíduos vêem e constroem o mundo como realidade significativa, viva. (Bourdieu, 

1998:18). A definição de habitus, ampliada por Bourdieu a partir dos estudos de 

Marcel Mauss, integra esses princípios e categorias reproduzidas e retransmitidas 

de maneira automatizada, não consciente, com a força capaz de regular e 

harmonizar as ações. A violência simbólica aí tem seu lugar pela introjeção das 

assimetrias e papéis de gênero, articulando o físico e o simbólico em corpos que 

pensam e agem de modo aparentemente natural, mas situados histórica e 

culturalmente. Concorrem para a produção e reprodução da violência simbólica o 

desconhecimento e o consentimento, que são profundamente imbricados (Bourdieu, 

1998). 

Ao contrário de posições estáticas, estruturas cristalizadas e alienantes, 

esse referencial aponta para a dinamicidade do contexto social e seu potencial de 

mudança pela ação, e diferentes posições que possam assumir os sujeitos que o 

integram.  Reconhece desse modo, a possibilidade da subversão dos papéis e 

representações de gênero, através de uma revolução simbólica, uma luta coletiva 

capaz de questionar os fundamentos da produção e reprodução do capital simbólico, 

desafiando na prática (...) a concordância imediata das estruturas objetivas e 

corporificadas (...) (Bourdieu,1998:25). 

Os espaços doméstico, da produção e comunitário têm sua 

predominância no cotidiano, e articuladamente com o espaço do mercado, 

estruturam a vida no assentamento, compondo uma dinâmica plural de assimetrias, 

reciprocidades e produção de subjetividades, pessoais e coletivas, integrando os 

processos identitários dos assentados e assentadas. O gênero habita esses 
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espaços como elemento estruturante da dinâmica interativa e relacional do 

assentamento. 

A dinâmica relacional estabelecida nesses espaços e entre eles, nos é 

esclarecida em toda a sua complexidade através do "mapa de estrutura-ação" 

proposto por Santos (2001: 273).  Nele são identificados seis espaços estruturais: o 

espaço doméstico, o espaço da produção, o espaço do mercado, o espaço da 

comunidade, o espaço da cidadania e o espaço mundial que são, não apenas 

distintos, mas estruturalmente autônomos, funcionando como 
(...) conjuntos mais elementares e mais sedimentados de relações sociais; 
(...) matriz das múltiplas dimensões de desigualdade e de opressão nas 
sociedades capitalistas contemporâneas e no sistema mundial como um 
todo, e, consequentemente, como matriz das lutas emancipatórias mais 
relevantes (Santos, 2001: 272-274). 

 
Enquanto modos de produção de práticas sociais, os espaços estruturais 

guardam uma dinâmica endógena específica configurada pelas trocas desiguais, 

que marcam as relações sociais no seu interior. Entretanto, essa especificidade não 

faz dos espaços estruturais um campo com demarcações rígidas e fechadas, e sim 

um campo de interações complexas, caracterizado pela interconexão de suas 

dimensões. Tal complexidade, exemplificada por Santos (2001), nos auxilia no 

diálogo com o nosso referencial de gênero ao demonstrar como a dimensão da 

prática social dialoga com a assimetria entre os sexos: 

 
(...) a forma privilegiada de prática social no espaço doméstico é a diferença 
sexual e geracional, mas isto não significa - como as teorias feministas 
mostraram convincentemente - que o sexo e a geração estejam confinados 
no espaço doméstico. Pelo contrário, e para tomar o exemplo da diferença 
sexual, o sexo combina-se especificamente com a classe no espaço da 
produção, com o cliente-consumidor no espaço do mercado, com a raça, a 
etnicidade ou a religião no espaço da comunidade, com a cidadania no 
espaço da cidadania e com a nação e as práticas do Estado-nação no 
espaço mundial (Santos 2001: 278-279). 

 
A dinâmica social dos assentamentos, configurada pelas relações 

estabelecidas no seu cotidiano e padrões de comportamento individual e coletivo, 

expressa a construção sócio cultural dos papéis atribuídos ao homem e à mulher.  

Todavia essa realidade, longe de apresentar diferenciações cristalizadas, revela-se 

alterada pela trajetória de luta e condições concretas de existência dos assentados e 

das assentadas. Por outro lado, articula-se também aos processos sociais de luta 

pelo reconhecimento das mulheres trabalhadoras rurais e seu acesso aos direitos de 

cidadania. 
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Dessa perspectiva o gênero se apresenta, não somente como 

estruturante da vida em sociedade, mas também estruturado por ela, uma vez que é 

afetado pelas mudanças nas dinâmicas sócio-econômicas e estruturais da 

sociedade.  A esse respeito o estudo de Missagia (2001) é bastante esclarecedor ao 

focalizar as reelaborações no sistema simbólico de gênero dos artesãos e artesãs do 

Vale do Jequitinhonha, a partir do ingresso dos homens na arte do barro premidos 

pelas transformações sócio-econômicas derivadas do processo de modernização da 

agricultura. 

Woortmann (1992) em seu estudo intitulado Da complementaridade à 

dependência: espaço, tempo e gênero em comunidades "pesqueiras" do nordeste, 

procurou mostrar como as mulheres trabalhadoras rurais se (re)-constroem no 

tempo, por meio de mudanças operadas nos espaços que compõem aquelas 

comunidades.  Tempo e espaço se apresentam como categorias imbricadas, 

compondo um campo dinâmico de expressivas mudanças nas relações de gênero. 

Tais mudanças decorrem fundamentalmente de transformações na dinâmica da 

economia com o avanço da modernização. A divisão sexual do trabalho nessas 

comunidades atribuía às mulheres as atividades na agricultura, exercidas nas 

chamadas "terras soltas", que compunham com a atividade pesqueira, própria dos 

homens, a economia familiar. A modernização da agricultura, ao concentrar as 

terras, eliminou o espaço de trabalho das mulheres, relegando-as a uma condição 

de dependência.  Esse estudo, com todas as suas peculiaridades, constitui-se em 

referência para pensarmos como novos contextos exercem alterações na 

estruturação do espaço, de modo a constituir uma nova temporalidade histórica. 

Trata-se de um processo que engendra novas práticas, novas disposições, com 

fortes expressões sobre as relações de gênero, que não existem em si mesmas, 

pois gênero é relacional e não deve ser confundido com o sexo.  

Cunha (1998), em pesquisa sobre as relações de gênero na agricultura 

familiar, realizou um estudo de caso num perímetro irrigado, no interior da Paraíba, 

com uma área total de 4,100,00 ha, organizada em lotes - onde foram assentadas 

476 famílias -, e em agrovilas - locais de residência das famílias e de instalação dos 

equipamentos públicos como escolas, posto de saúde, etc. Nessa área estava em 

curso um programa governamental voltado para a modernização agrícola e 

integração da produção ao mercado que, não somente desarticulou saberes e 

práticas tradicionais da agricultura, como também alterou e diversificou o perfil da 
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agricultura familiar local, com a adoção de tecnologias e do trabalho assalariado.  

Esse processo resultou no reordenamento da divisão sexual do trabalho e na 

criação, pelas famílias, de estratégias para conviverem com as novas condições de 

produção e consumo, de modo a garantir a sua reprodução e a exploração dos lotes. 

Ao focalizar o grupo doméstico, a pesquisadora verificou a existência de uma 

flexibilidade na divisão sexual do trabalho definida a partir da composição do grupo 

familiar, sexo, idade dos seus membros, qualidade da terra, nível de capitalização, 

modernização agrícola, qualificação da mão-de-obra, acesso ao mercado, entre 

outros (Cunha, 1998:219). 

O estudo em foco revelou um contexto de mudanças em relação a uma 

situação tradicional da agricultura com a sobrecarga de trabalho das mulheres, 

intensificada pela pouca colaboração das filhas, voltadas que estavam para os 

estudos, com a perspectiva de alçarem outras condições de vida. Porém, o que se 

destacou nesse contexto foi a falta de acesso das mulheres aos programas de 

qualificação para o manejo de novas tecnologias; o seu distanciamento do mundo 

dos negócios, e dos processos de tomada de decisão. A pesquisa evidenciou que a 

modernização patrocinada pelo Estado adotou como referência os padrões 

masculinos e se dirigiu ao produtor (homem), desconhecendo a mulher como agente 

de produção e transformação social. Por outro lado, em que pese a permanência 

dos padrões patriarcais nas relações sociais, as contradições inerentes ao processo 

de modernização, aliadas à integração sócio-urbana, principalmente das filhas 

jovens, apontaram um processo, ainda que lento, de transformação nas relações de 

gênero. 

No caso do PA Aliança as mudanças operadas pelos assentados e 

assentadas trazem a marca de gênero em sua trajetória, seja nas relações 

familiares, na divisão do trabalho e na expansão das formas de sociabilidade.  Por 

sua vez, essas mudanças integram processos sócio-históricos e estruturais e têm 

sua materialidade cotidiana nos espaços doméstico, da comunidade, da produção e 

do mercado, num movimento dinâmico investido de energias emocionais que 

integram rupturas, continuidades, negociações e possibilidades.   

Com essa abordagem não estamos simplesmente omitindo o espaço da 

cidadania e o espaço mundial, ou transgredindo por simplificação a construção 

teórica de Santos (2001), mas valendo-nos dela para dialogar com as categorias 
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empíricas da pesquisa, no que se apresentaram como marcadamente integrantes do 

cotidiano do assentamento.  

Nessa perspectiva, o que se configurou como uma categoria empírica 

traduzida a princípio como rotinas, compõe o presente, que é um produto histórico, 

expressão da trajetória dos assentados e das assentadas. No cotidiano do 

Assentamento essa trajetória segue em construção com seus tempos e espaços que 

se imbricam como estratégia objetiva e, também subjetiva, de se realizar material e 

simbolicamente (Tedesco: 2003). 

 

5.1 - A casa, a roça e a farinheira: espaço doméstico e espaço da produção 
Conforme abordado anteriormente, ao falarmos de espaço doméstico e 

espaço da produção estamos tratando de um conjunto de relações sociais que 

integram uma dinâmica própria, num dado contexto social, com expressões 

diferenciadas no nível local, revelando alterações ao longo da trajetória dos 

assentados e assentadas.   

No cotidiano da agricultura familiar os espaços doméstico e de produção 

apresentam-se interligados e neles interagem os membros da família, reproduzindo 

e re-inventando seus lugares, bem como o significado que assumem nessa dinâmica 

relacional.   

Casa e roça apresentam-se complementares entre si, e longe de serem 

tratados no seu caráter de unidade, compõem uma assimetria carregada de 

desigualdade, a exemplo de outras assimetrias próprias da racionalidade ocidental.  

A casa, compreendida em sua extensão, abrange o terreiro e adjacências, 

e enquanto espaço doméstico está associada ao privado, às atividades reprodutivas 

e ao consumo. O espaço doméstico é tradicionalmente significado como o lugar do 

feminino e do não trabalho. A roça, por outro lado, lugar do masculino, tem sido 

significada como o espaço da produção, portanto, do trabalho produtivo associado 

ao mercado.  

A construção desses significados, ao tempo que apóia, se alimenta e 

concorre para a reprodução do tripé capitalismo / revolução industrial / ciência 

moderna que integra a racionalidade ocidental sob a hegemonia branca e masculina. 

Esta, de caráter sexista, tem sua expressão em binômios como cultura/natureza, 

público/privado e outros tantos dualismos, como produção/consumo, campo/casa, 

trabalho pesado/trabalho leve, onde um dos pólos é sempre dominante e associado 
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ao masculino (Santos, 2001). O binômio cultura / natureza, na sua correspondência 

masculino / feminino, inscreve as mulheres na ordem da natureza, excluindo-as da 

ordem humana, do mundo historicamente situado, da produção e da cultura 

(Bourdieu, 1995).   

A ênfase no domínio e controle da natureza traz em si o poder sobre o 

feminino: a terra, a fertilidade, a reprodução, a mulher, que integram o paradigma 

dominante, produtivista e homogeneizador, que negligencia a diversidade cultural e 

de ecossistemas e se apóia na neutralidade de gênero. Expressões desse 

paradigma no meio rural podem ser identificadas na implantação, na década de 60, 

da chamada Revolução Verde, atualizada nas décadas seguintes de acordo com a 

ampliação do capitalismo e as tendências do mercado globalizado (Silva, 2001:98; 

Pacheco, 2002). 

Com essa abordagem, fica evidenciado que a divisão sexual do trabalho e 

a assimetria entre os sexos expressam um sistema simbólico e categorizações 

culturais sobre os quais são edificados os papéis sociais a serem desempenhados 

por homens e mulheres e os padrões de comportamento individual e coletivo.  Essa 

lógica que conforma o gênero não é apenas diferenciadora, mas sobretudo, 

dominadora e opressora, e, nela se inscrevem, também,  as opressões de classe, 

raça e etnia. 

Estudos como os de Heredia (1979), Heredia e Garcia Jr (1984), Paulilo 

(1987), tem se constituído em referência para a construção de análises de gênero na 

agricultura familiar ao evidenciarem a caracterização do trabalho, com seus ciclos, 

tempos, e espaços, próprios a cada um dos sexos.  

Heredia (1979), em estudo de caso realizado junto a famílias de 

pequenos produtores na Zona da Mata pernambucana, identifica nos ciclos de 

diversas culturas as tarefas desempenhadas diferencialmente por homens, 

mulheres, jovens e crianças. Essa divisão sexual do trabalho, historicamente 

estabelecida, organiza a agricultura familiar como unidade de produção e de 

consumo.  

Segundo a referida autora, a condição simultânea de unidade de 

consumo e de produção se expressa na oposição casa-roçado, (...) que organiza 

toda a experiência de vida das unidades familiares, incluindo também as instâncias 

da vida cotidiana (Heredia, 1979:77).  As atividades desenvolvidas, seja no roçado, 

ou na casa, se definem pelo sexo e estágio do ciclo de vida de cada membro da 
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família, sendo determinantes do lugar que ocupam em cada um desses espaços. 

Cabe à mulher a organização e controle das atividades vinculadas a casa, que 

possibilitam o consumo; ao homem, os meios necessários para a produção dos 

alimentos. Dessa forma, a casa apresenta-se subordinada ao roçado, e essa relação 

(...) delimita a área do trabalho e do não-trabalho, assinalando os lugares feminino-

masculino relativos a essa divisão (Heredia, 1979:79).   

O estudo realizado por Paulilo (1987) nos demonstra que o trabalho na 

agricultura é qualificado e remunerado a partir de quem o desempenha: "leve" se 

forem mulheres ou crianças, "pesado" se forem homens. Essa qualificação, em 

geral, não corresponde às características do trabalho exercido. Tanto o trabalho 

exercido pelas mulheres como aqueles exercidos pelos homens podem ser 

igualmente árduos, cansativos e pesados no sentido literal.  

A atividade agrícola tem sido considerada uma atividade masculina 

concorrendo para isso a categoria de chefe de domicílio sempre associada ao 

homem, o que acentua o quadro de invisibilidade e desvalorização das atividades 

femininas. Isso explica o alto índice de declarações como domésticas ou do lar por 

parte das agricultoras familiares, situação essa que acaba pode se ver refletida nos 

censos e estatísticas do setor agropecuário.  

Nessa dinâmica, ainda que as mulheres desempenhem atividades 

produtivas no roçado - o que é comum à agricultura familiar - seu trabalho, 

tradicionalmente, tem sido considerado apenas "ajuda" ao trabalho do homem, e, 

freqüentemente, se subordina às suas ordens e orientações. 

Identificadas historicamente com o espaço doméstico e as tarefas 

reprodutivas as mulheres da agricultura familiar têm sido colocadas na invisibilidade, 

o que tem resultado no comprometimento da sua identidade como trabalhadora rural 

e num quadro de exclusão, e, por conseguinte, auto-exclusão social. Como 

abordado anteriormente, ainda hoje, em várias situações as declarações de 

atividade da agricultura familiar têm sido rejeitadas por diversos órgãos e instituições 

públicas, deixando claro seu caráter excludente e discriminatório. 

 Esse contexto, contudo, vem sendo alterado pela ação organizada das 

trabalhadoras rurais e, mais recentemente, por alguns programas voltados para a 

agricultura familiar com enfoque de gênero. 
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 Ao reconhecer a relevância, e mesmo a atualidade de tais estudos, não 

podemos nos abster de destacar a importância decisiva do contexto sócio-

econômico e cultural no qual se inserem e que interferem na organização e dinâmica 

das relações na agricultura familiar. E, ainda que a divisão sexual do trabalho seja 

tão bem delimitada como no estudo de Heredia (1979), as situações consideradas 

de "necessidade" podem levar a um reordenamento dessa divisão. Situações de 

ausência ou comprometimento das funções do pai, chefe do núcleo familiar ou de 

predominância de mulheres na família, freqüentemente, concorrem para esse 

reordenamento. 

 Em estudo realizado com mulheres agricultoras no Vale do Jequitinhonha, 

Moraes (1987), citada por Nobre (1998), não identificou divisões rígidas entre casa e 

roçado para o trabalho de mulheres e homens, mas ainda assim, o trabalho da 

mulher mostrou ter menor valor na troca de dias, prática comum na agricultura 

familiar. No caso em questão, mulheres não podiam trocar dias com homens e, 

quando chegavam a fazê-lo, pagavam dois dias de serviço por um do homem. 

 No PA Aliança o trabalho envolve todos os membros da família, de modo 

cooperativo, com seus integrantes se ajudando mutuamente, conforme as palavras 

de Brancoso e Zaíra: 

Brancoso: É tudo combinado, nós trabalha tudo junto. Um faz uma coisa, 
outro vai lá ajuda fazer, pra não ficar um sozinho labutando. 

Zaíra: Igual, a família, só fica alguém em casa que tem que, a limpeza da 
casa, o almoço, fica alguém praquilo. Aí o mais vai todo mundo, um ranca 
um pé, outro ajunta a mandioca, outro já vai enchendo as buraca pra trazer. 
É assim, cê não viu cedo? Cedo ele foi. As menina foi com ele, eu fiquei na 
cozinha porque elas preferiu ir. (...) E eles trouxeram uma primeira e ficou 
outro lá, eu já fiquei na cozinha. A derradeira eu já fui buscar com Carlito e 
ele já foi estudar e as meninas foi tirar goma. Nós divide tudo direitinho. (...) 
Ele trabalhou cedo rancando a mandioca e capinando de enxada e ainda foi 
à aula à tarde 
 

 Nessa família, o pai interrompe suas tarefas para freqüentar as aulas de 

alfabetização que acontecem nas dependências do armazém, duas vezes na 

semana, na parte da tarde.  Os demais membros da família valorizam a iniciativa do 

pai, com atitudes de estímulo e colaboração. 

 Em nossa estadia na casa de Brancoso e Zaíra foi possível observar a 

combinação das tarefas a cada dia, seja no dia anterior, seja pela manhã bem cedo, 

demonstrando flexibilidade e rearranjos perante a disponibilidade e necessidades 
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dos membros da família. Outro aspecto bastante evidenciado é o diálogo existente 

na família envolvendo expectativas, projetos, a manifestação de alguma 

necessidade e a disposição solidária e colaboradora de todos para o seu alcance e 

realização. O casamento de Janice, uma das filhas, já bem próximo, anunciava a 

falta que faria a filha no convívio de todos os dias e nas tarefas da roça e da 

farinheira. O trabalho cooperativo é ressaltado como um valor maior demonstrando a 

união familiar, e Zaíra ao ser indagada quanto à possibilidade de realizar sozinha o 

seu trabalho, prontamente responde: 

Zaíra: Não fazia, que às vezes a família é o principal...Todo mundo ajuda. E 
outra coisa também (...) graças a Deus, eu acho importante assim como faz 
oh, se eu falar assim eu vou comprar um ferro, que meu ferro não presta 
mais, todo mundo que tiver um trocadinho, cada um dá um pouquinho. A 
gente falou que, um pouquinho intera, outro pouquinho intera, todo mundo 
compra aquela coisa que falta, né? (...) Já pensou se fosse eu só? É por 
isso que eu falo a união vale tudo. 

 

A divisão igualitária do trabalho é enfatizada na maioria das famílias 

visitadas, e quase sempre associada às mudanças que vêm acontecendo em suas 

vidas, principalmente pelas mulheres. Entretanto, podem-se observar expressivas 

diferenciações entre os sexos, tanto no modo de se comportarem, como em suas 

narrativas, prontamente justificadas pelo costume e tradição.  De modo geral, essas 

diferenciações podem ser identificadas tanto no espaço da produção como no 

espaço doméstico por meio das atividades consideradas como próprias dos homens 

ou das mulheres. Os argumentos para justificar tais diferenciações são variados, 

predominando quando se trata da mulher, o argumento da força física requerida 

para determinadas tarefas. Por outro lado, algumas tarefas são consideradas 

inadequadas para os homens e apropriadas às mulheres, de acordo com o costume, 

ou jeito que se requer para realizá-las. 

Para os trabalhos realizados na roça há uma concordância geral de que, 

à exceção das tarefas que exigem força física como roçar e fazer cerca as demais 

tarefas, se não são, podem ser realizadas por homens e mulheres igualmente. 
Brancoso: É vez assim uma feita de cerca, né? Uma feita de cerca às 
vezes, outro tipo de serviço é tirar uma madeira no mato. É...pra's mulher já 
é sem jeito bater machado no mato, roçar uma roça é só pros homens 
mesmo. (...) Porque fazer uma cerca, às vezes até prá esticar um arame 
precisa ter força mesmo prá esticar o arame, tudo isso tem que ser pros 
homem. (...) Agora depois que tá roçado e queimado, aí as mulher já 
envolve no meio ajudando plantá, fazer outra coisa, limpar, aí tudo é igual. 
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Jailton: Só tem algum servicinho assim muito pesado, igual que a gente vai 
fazer uma roça, a gente vai derrubar o mato, aí elas não faz, só os homem é 
quem faz. 
Rejane: Por exemplo, pra roçar aí, as mulher não roça. 
 

Ainda assim há casos de mulheres que, reconhecidamente, realizam 

essas tarefas consideradas próprias dos homens. 
Brancoso: E tem mulher que é igual homem. Essa mulher desse 
homenzinho mesmo que tava mexendo ali no...ela panha cada saco de 
mandioca que a gente pensa que é um homem. (...) Ela quer trabalhá bonito 
panhando mandioca, já vai rancando e ela carregando na cacunda e 
botando na casa da roda. 
 

As mulheres ao falarem do trabalho que realizam, primeiramente 

ressaltam as tarefas da roça, afirmando a atividade de trabalhadora rural como a 

principal.  Sempre o fazem demonstrando sentimentos de satisfação e orgulho, 

ainda que o trabalho na roça e na farinheira seja cansativo e se revelem, por vezes, 

desgastadas fisicamente pelo acúmulo de trabalho no dia-a -dia, agravados pelo 

corpo já maltratado por uma trajetória tão penosa. A maioria das mulheres queixa-se 

de dores no corpo e algumas têm procurado médicos e hospitais para aliviarem suas 

dores e seguirem trabalhando.  As palavras de Té demonstram, em parte, essa 

situação, que acabam por enfrentar com muita garra e bom humor. 

 
Té: Ele mexe com gado, o gado dele, ele roça uma manga. É...faz cerca, 
né? Só serviço assim. Já a mulher, eu mesmo, eu gosto de roça, o dia que 
eu não vou na roça, que eu não agüento ir trabalhar, eu vou ao menos olhar 
como tá, mas que eu vou na roça eu vou.  
 (...) Eu vou, amanheço o dia, eu levanto 4 horas da manhã. Ali dou de 
comer umas galinha, dou de comer um porco e já tô fazendo o cafezinho 
pra mim beber, daqui a pouco eu panho minha vasilhinha, eu saio pro rio ou 
pro curral buscar o leite e venho...e cantando...e cantando, né? Vou lá pro 
rio cantando. Vou panhá o leite, eu panho o leite...é deve de ter légua e 
meia de distância onde é que eu panho o leite. 

 
O lote, local de residência da família ao qual corresponde a unidade 

familiar de produção, é também local do trabalho que envolve o cultivo de roças, 

criação de algumas cabeças de gado, de pequenos animais e a atividade de 

horticultura. Essa atividade existe em poucos lotes por depender da disponibilidade 

de água. No PA Aliança não é comum a prática de roças comunitárias ou do 

mutirão57 tradicional.  

                                                           
57 Conforme Cândido (2003) o mutirão: Consiste essencialmente na reunião de vizinhos, convocados por um 
deles, a fim de ajudá-lo a efetuar determinado trabalho: derrubada, roçada, plantio, limpa, colheita, malhação, 
construção de casa, fiação, etc. Geralmente os vizinhos são convocados e o beneficiário oferece alimento e uma 
festa, que encerra o trabalho. Mas não há remuneração direta de espécie alguma, a não ser a obrigação moral em 
que fica o beneficiário de corresponder aos chamados eventuais dos que o auxiliaram (Cândido, 2003:88). 
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José Costa: (...) O pessoal nessa parte de mutirão, o pessoal já é mais 
fraco. Tem horas que a gente faz um mutirãozinho, às vezes de cinco 
pessoas, seis pessoas ajudam uns aos outros, quando o camarada tá com o 
serviço muito apertado ou mesmo no caso de doença também, né?. Se 
adoecer uma pessoa, e não tiver como ele tratar das roças dele, aí a gente 
faz o mutirão, tem feito várias vezes isso, pra poder limpar as roça ou 
plantar. Isso a gente tem feito. Mas prá trabalha assim geral mesmo, não. O 
pessoal nessa parte trabalha quase mais é individual mesmo, cada um faz o 
seu. 

 
Os laços de parentesco, as relações de compadrio e a rede de vizinhança 

compõem uma estrutura de solidariedade e cooperação que se materializa em 

alternativas para potencializar os recursos existentes em cada lote É o caso de 

pastagem comum entre núcleos familiares. Nesse caso, há uma parte entre os lotes 

que não é separada por cercas, que permite a passagem da criação de um lado a 

outro, de modo a otimizar a utilização das pastagens e da água escassa. Há também 

o caso de roças cultivadas em comum com outro núcleo familiar, ou sob acordos 

prévios, semelhantes a um sistema de parceria.58 Os casos de maior necessidade, 

como doenças na família, que comprometem o trabalho, obtêm pronta solidariedade 

no socorro imediato. 

As palavras de Té revelam bem essa estrutura de solidariedade, que foi 

possível detectar em todo o processo da pesquisa, com força maior que as 

dissensões e conflitos. 
Té: Compadre Zé é padrinho daquela lourinha minha, né? E com isso é tudo 
compadre, eu considero eles muito, que eles é muito amigo da gente. É 
Sara, na hora da doença minha filha, que a gente sabe o que é o 
companheiro, né? Na hora da doença aqui você não fica só não, na casa da 
gente daqui a pouco é um e é desse jeito aí, eles ajudam a gente, coisa 
mais é impossível. 

 
Nita relata a ajuda de seu sobrinho, que reside em outro lote, arrancando 

a mandioca, para que ela mesma faça a carga e transporte até a farinheira. No final 

de semana, caso ele não possa ir à feira, ela leva a farinha produzida por ele para 

vender, revelando mais um sistema de reciprocidade do que propriamente de uma 

troca ou parceria. 
Nita: Já tinha arrancado, tava amontoadinho as mandioca. Ai, eu fui é 
colocando, gasalhando as mandioca dum lado e de outro no jumentinho e 
com isso foi enchendo as buraca, até eu mesmo acochei tudo (risada).  
 

                                                           
58 Consiste num sistema em que as partes definem sua participação, seja com a terra, insumos, trabalho, etc, e a 
produção é repartida conforme o percentual adotado, sendo o mais comum a chamada terça (um terço ou 30%) 
ou a meia (50%). O sistema de parceria vigorou durante muitos anos no Brasil, sendo ainda encontrado em 
algumas regiões e definem a relação entre o fazendeiro e o empregado ou parceiro que, em geral, reside nas 
terras do fazendeiro. Pode ser regido por contrato, ou de modo informal, através uma combinação verbal. 
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A unidade familiar de produção que corresponde a um lote, em geral é 

habitada também pela família de alguns filhos e filhas casados, que constroem ali a 

sua casa e trabalham em parte do lote, em comum acordo com o pai, e 

assentimento da mãe. O limite do tamanho dos lotes, associado às dificuldades para 

produzir e comercializar compromete o trabalho e sobrevivência das novas famílias 

e, em vista disso, é comum os filhos e filhas, solteiros ou recém-casados, saírem em 

busca de outras alternativas de trabalho. Essa questão está relacionada, de um lado 

à concentração de terras e, portanto de indisponibilidade de terras para a agricultura 

familiar, de outro, à questão da sucessão hereditária, identificada como um dos 

grandes impasses da agricultura familiar, fonte da migração de jovens e inúmeros 

problemas sociais (Abramovay, 2001). 

Algumas famílias visitadas têm filhos e filhas residindo em outras cidades 

no estado de São Paulo.  De lá enviam alguma ajuda em dinheiro e, quando vêm de 

férias, costumam trazer presentes que consistem em roupas e algum 

eletrodoméstico.  Há casos também do retorno de filhos que não se adaptaram à 

vida na cidade, povoada por perigos e diversas formas de violência. Segundo a 

opinião das famílias a cidade é melhor para ganhar dinheiro, mas é na roça que se 

tem segurança e liberdade, apesar do ganho ser mais difícil. 

As roças, em geral, são trabalhadas em comum entre os membros de um 

mesmo núcleo familiar, envolvendo os filhos e filhas. Entretanto, os filhos homens 

têm mais incentivo para trabalhar sua roça própria, enquanto as filhas permanecem 

com a participação na roça do pai, que é também trabalhada pela mãe. Quando 

precisam de "fazer um dinheirinho" para comprar, principalmente, objetos de uso 

pessoal, as filhas pedem para arrancar uma parte da roça de mandioca e fazerem 

farinha e beiju para apurarem seu próprio dinheiro. Nesse trabalho para o seu ganho 

pessoal contam, também, com a cooperação dos familiares. 
Zaíra: Tudo em comum, não tem os pedaço separado não. Agora cada qual 
querer fazer seu dinheirinho pode ir e arrancar. Não tem separação. (...) Só 
Carlito, Carlito sempre tá naquele jeito que ele gosta de trabalhar, né? Tem 
vez que meu esposo faz a roça, aí tira o pedacinho para ele. Aí ele cuida 
daquele pedacinho dele separado, depois ele desmancha tudo e faz o 
dinheiro dele. E que esses tempo a gente faz assim que é pra poder 
aprender, né, a trabalhar para ele mesmo.  
Aí ele é muito influente de trabalhar o pedacinho dele só. Mas só que ele 
ajuda o pai também de fora a fora. E na hora que ele precisa de rancar às 
vezes as rama de mandioca lá na roça do pai dele, ele ranca do mesmo 
jeito. Ninguém tem separação 

 
Pesquisadora: Mas no caso, as meninas não têm os pedacinhos delas não? 
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Zaíra: Não tem os pedaços não, só que na hora que elas precisa também 
delas fazer o dinheirinho com essa mesma coisa, o beiju, a farinha, uma 
goma, elas faz pra elas também. 
 

Com todas as mudanças nos costumes, nas formas de sociabilidade e 

nas relações familiares que os assentados identificam em suas vidas, principalmente 

as mulheres, a persistência de aspectos da divisão sexual do trabalho e da 

tradicional divisão de papéis entre homens e mulheres na unidade familiar pode, 

freqüentemente, ser observada.  

No espaço doméstico essas características são acentuadas pela 

concentração das tarefas sobre as mulheres. O espaço doméstico é constituído 

pelas relações sociais de produção e reprodução da domesticidade e do parentesco, 

entre marido e mulher (ou qualquer parceiros em relações de conjugalidade), entre 

cada um deles e os filhos e entre uns e outros e os parentes (Santos, 2001: 278). O 

conjunto de relações que conformam o espaço doméstico é mediado, portanto, por 

aspectos objetivos e subjetivos, ocupando destaque as tarefas que são realizadas 

para a sobrevivência cotidiana e reprodução da força de trabalho. 

Ao ser indagada sobre a participação do marido nas tarefas domésticas, 

Té é enfática ao dizer: 

Té: Não mexe não, não mexe não. Então por isso que eu falo que prá 
mulher é mais...porque o homem quando ele não tá pra roça, ou tá no mato 
fazendo uma cerca ou qualquer coisa é aquele servicinho só. Se for roçar 
manga é só roçar manga, se for fazer cerca é só fazer cerca. E a mulher é 
mais de mil serviços dentro de casa. Quando ela tá cuidando do serviço 
aqui, já tem outro passando de fazer ali. Corre e vai fazer. (...) É desse jeito.  
Mulher é mais sofrida dentro de casa do que o homem, e na roça também. 
Deixa eu ir lá panhá arroz, deixa eu ir na roça ver aquele feijão que tá 
passando de limpar.  

(...) o serviço mais pesado mesmo é da mulher, que o homem tá lá pro mato 
não sabe o que ele tá fazendo, se tá sentado ou se tá trabalhando, ninguém 
sabe, né? E dentro de casa não, eu não quieto, porque uma dona de casa 
não quieta, né? Toda hora tem serviço, como fala não é... 

 
O trabalho doméstico é sempre identificado como enfadonho e cansativo, 

com tarefas intermináveis que ocupam muito tempo.  Por serem naturalizadas como 

próprias da mulher, as tarefas domésticas são assumidas pelas mulheres de modo a 

sobrepujar as tarefas da roça, contribuindo para reproduzir a identificação de dona 

de casa e ajudante do marido. Nesse caso a ajuda não é mútua, o que define uma 

situação de desigualdade e sobrecarga de trabalho para as mulheres. 
Té: Eu ajudo meu esposo. Não precisa do meu esposo trabalhar a dia pra 
ninguém, que pelo menos o pão nós come, né? Tem o pão pra nós comê, 
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né? então não precisa trabalhar a dia pra ninguém. Embora hoje tá na 
terrinha nossa mesmo, né? Nossa casinha, nossa terra e é assim prá 
diante, né? Graças a Deus. 

 
Em vários momentos durante nossa estadia no assentamento foi possível 

perceber as estruturas corporificadas a que se refere Bourdieu e que definem 

tempos e lugares próprios a cada sexo. Estas são reproduzidas com tal 

automatismo, que não se dão a perceber, comumente diluídas em um discurso de 

igualdade entre os sexos, contradito em outros momentos. Situações do cotidiano no 

espaço doméstico são claramente reveladoras dessa diferenciação, assimilada e 

reproduzida por homens e mulheres com tal espontaneidade, que a presença da 

pesquisadora, não pareceu interferir nessas situações. Trata-se das condições em 

que ocorreram algumas visitas e de situações de entrevistas nas quais se fizeram 

presentes todos os membros da família.  A mulher apresentava-se mais recuada, e 

para que se sentasse à mesa era preciso um convite. A fala era iniciada pelos 

homens e a mulher complementava afirmativamente, ou falava com maior 

desenvoltura se a pergunta fosse claramente dirigida a ela. 

Uma situação que se impõe com tal naturalidade e há tanto tempo na vida 

das mulheres rurais ocorre durante as refeições. As mulheres são as últimas a se 

servirem, e se a visita está comendo à mesa, quem também toma assento à mesa é 

o homem. Se a mulher o faz é por atender a um convite insistente do marido, ou 

mesmo da visita, se esta se sentir com liberdade para tal. 

Em duas famílias visitadas constatamos a intensidade da assimetria 

existente entre os casais.  Numa delas a timidez demonstrada pela mulher com a 

presença do marido causou admiração e certo constrangimento. Em outras 

circunstâncias a mulher parecia mais alegre e descontraída. Em clima de alegria e 

descontração o casal expôs o modo como vivia, sendo que o marido foi logo 

revelando que não compartilhava as tarefas domésticas e que assumia a sua inteira 

dependência da mulher para viver. Era incapaz de fazer um café. Por outro lado, a 

mulher confirmava dizendo que atualmente ainda estava muito bom. O marido já não 

era de sair tanto de casa para freqüentar festas como em outros tempos, enquanto 

ela cuidava da casa e dos filhos, revelando um período bem distinto na vida do 

casal. Situações como essas que revelam uma distinção maior do comportamento 

de homens e mulheres, são freqüentemente relatadas, principalmente pelas 

mulheres. A vida dos casais, que atualmente se encontram na faixa de 50 anos, 
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quando mais jovens, era caracterizada por uma diferenciação  e fixação maior dos 

papéis atribuídos aos homens e mulheres indicando variações próprias às diferentes 

gerações. 

Em outras situações alguns homens, prontamente confirmados pelas 

mulheres, relataram que participam dos trabalhos domésticos. Entretanto, só o 

fazem quando as mulheres estão ausentes da casa, e geralmente, quando isso 

acontece, recebem todo o reconhecimento, pelo que parece uma façanha de grande 

mérito. Assim acontece na casa de José Costa e Nita.  
Nita: (risada) Não, quando eu tô em casa não, é quando às vezes eu não tô, 
tô fora, noutro serviço é que ele faz. (...) Quando eu tô em casa não divide 
não. (...) Oh! Eu chego a achar a casa bem limpinha que ele faz tudo. Ele 
faz comida, ele faz o café, ele varre o terreiro, ele faz tudo. Ele não faz na 
hora que tá me achando, mas dá na hora que eu não tô ele faz tudo. Ele faz 
moça! 
 

Como foi dito anteriormente, há variações de comportamento entre 

famílias de acordo com a sua composição, se predominam filhos homens ou 

mulheres. Em entrevistas com casais jovens, confirmadas em conversas e 

observações, foi possível constatar a diferença geracional, além da sexual, na 

convivência e trabalho no espaço doméstico.  Os casais mais jovens conversaram 

sobre o seu cotidiano de modo alegre e descontraído. Os rapazes ao falarem sobre 

o modo como viviam e as relações com suas companheiras, colocavam em 

destaque o diálogo e as tarefas combinadas. Entretanto, ao objetivarem seu relato, 

justificavam as diferenças de comportamento entre rapazes e moças a partir da 

educação recebida, e dos costumes. 

Denílson:... Lá dentro, lá dentro de casa, por exemplo, em casa, na hora da 
gente fazer um, um trabalho, por exemplo, aquilo, às vezes, não é só 
passando por mim, às vezes, é passando por ela também. Às vezes, a 
gente assenta, nós dois senta e vai discutir se aquele trabalho vai dar certo 
ou se não vai dar certo. Sempre aconteceu é, esse diálogo entre nós dois. 
Então em tudo por tudo. Então nos trabalho também que, às vezes, eu vou 
fazer que depende dela fazer ela me ajuda e nos trabalho que depende dela 
fazer que é dela eu ajudo ela também. 

 

Tião: Agora eu não sei, porque que lá em casa tinha sete, sete mulheres, só 
tinha eu só de homem, né? Então eu nunca fiz nada de cozinha assim, né? 
Assim, se me deu o prato pronto, até hoje é assim... Quando Regina ficou 
no hospital com o neném, eu jantava aqui e nem café eu não conseguia... 
(...) eu não faço não, não sei porque...(risos), mas porque acho que é de 
nascido, o costume, de pequeno. (risos) Quando lá em casa se tivesse mais 
menino homem na época, a gente ia fazendo junto, mas só eu de homem 
eu não ia fazer isso, né? Se tava as mulher. 
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Como as tarefas domésticas acabam por consumir o tempo que é 

necessário para os outros trabalhos da mulher, o companheiro costuma se esforçar 

para repartir com ela as tarefas. Desse modo contribui para que a mulher se libere 

mais depressa para dar conta do trabalho que é essencial para a manutenção da 

família. Assim acontece com Denilson, cuja companheira trabalha na roça e na 

farinheira, e com Rejane que, além de participar nos trabalhos da roça e da 

farinheira, realiza os serviços gerais da escola local. 
Denilson: Às vezes também eu não, faz assim, quando ela tá lá dentro de 
casa lá, que às vezes ela tá fazendo lá, eu não, eu às vezes não ajudo, né? 
Porque tem aquele negócio lá que às vezes a gente pode ajudar cortar uma 
verdura ou fazer qualquer outra coisa lá, às vezes sempre eu fico de fora, 
mas quando é preciso...Porque tem muita coisa que, que arrocha mesmo lá, 
e a gente sabendo faze, né? Já é uma ajuda praquilo, praquele trabalho 
terminar mais rápido, né? 
 
Rejane: Participa. Jailton mesmo, às vezes, quando eu tô trabalhando pra 
escola, que eu trabalho na parte de cedo, às vezes eu chego meio dia e tem 
vez que eu tenho que cuidar na janta pra colocar na geladeira prá largar pro 
almoço. Aí tem vez que eu não cuido, ele mesmo cuida prá mim, lava os 
pratos, varre a casa...(risada) 
Jailton: Passo até pano ni casa também. 
Rejane: Aí quando eu chego, tá tudo prontinho. 

 
O rio, considerado lugar do espaço doméstico, é freqüentado 

predominantemente pelas mulheres. Estas, cotidianamente, fazem uma boa 

caminhada até o rio levando grandes bacias de plástico, repletas de vasilhas de 

cozinha, ou trouxas de roupas sobre a cabeça, equilibradas em rodilhas de pano.  

Nas famílias onde há filhas mulheres a tarefa de lavar roupa geralmente é 

realizada por estas, mas dependendo da quantidade de roupa para lavar a mãe 

também se envolve ajudando. Durante a estadia no PA não se pôde observar 

nenhum homem às margens do rio. A tarefa de lavar roupa é considerada exclusiva 

das mulheres e, quando indagados sobre a participação nessa tarefa, salvo 

situações muito especiais, os homens afirmam que nunca fizeram tal tarefa ou 

simplesmente que não lavam roupas. 
Denilson: Não, aí já é mais difícil. Mas eu já fui...(risos)...só uma vez, 
escovei as calça minha uma vez, né? Sandra, eu cheguei outro dia lá pra 
levar almoço, ela me colocou pra escová a calça, eu tive que fazê, eu fiz. 
Ah!  

 
Os rearranjos e flexibilidade na realização das tarefas pelos membros da 

família permitem o atendimento às necessidades apresentadas no conjunto da 

unidade familiar, como é o caso da família de Glória. Nesse caso o marido trabalha 
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em outra propriedade, e como predominam filhos homens, estes são integrados nas 

atividades domésticas de modo a possibilitar maior cooperação e dinamizar as 

atividades produtivas.  
Glória: Trabalham mais eu, né? E esse outro trabalha mais eu e trabalha 
fora pro's outros, pro avô dele ali. É eles faz tudo dentro de casa. Tudo 
quanto é serviço, é tudo. Faz comida, faz o serviço da casa, tudo eles faz. 

 
De acordo com todos os assentados e assentadas, excluindo aquelas 

tarefas que envolvem força física e que as mulheres não dão conta de realizar, todas 

as outras podem ser realizadas, tanto por homens quanto por mulheres. Para isso, 

como diz Brancoso (...) é preciso interessar e a força de vontade de fazer. 

No cotidiano a participação dos membros da família no trabalho é sempre 

enfatizada como necessária e fundamental para todos, pois é impossível para 

alguém, apenas com seu trabalho, conseguir produzir e sobreviver. Nesse contexto 

o trabalho das mulheres é reconhecido e valorizado, tanto aquele realizado na roça 

como em casa, ainda que persistam comportamentos que denotem a supremacia 

dos homens. Na família de Zaíra foi possível perceber um profundo reconhecimento 

e respeito com a figura materna. Após as principais refeições, almoço e jantar, os 

filhos se aproximavam da mãe agradecendo-a com um "Deus te ajude".   

Os trabalhos que as mulheres realizam, seja na roça, na casa, na 

farinheira e na feira são reconhecidos, tanto por elas próprias como pelos familiares, 

como de fundamental importância para a resistência e manutenção das famílias na 

terra. Tal assertiva pode ser identificada nas palavras de Nita. E também  nas de Té, 

destacando que se não fosse seu trabalho, o marido já teria ido embora para outro 

lugar. 

Té: Já tinha ido embora,já. Porque lá em casa a maior força mesmo, o 
serviço da roça é eu, é.entra praqui, pra acolá, mexe com gado, o serviço da 
roça mais força é eu mesmo. 

Nita:...E o trabalho é muito também. Ai nós... e a luta na minha casa, você 
vê que...que o centro da casa pode dizer que é eu. Eu que tomo conta de 
um tudo. Ele ajuda na verdade, mas quem toma a frente do serviço é eu. É 
eu que tomo a frente do serviço tudo, é a farinha, é o beiju, faço tudo, levo 
prá feira, chega lá vendo, apuro um dinheirinho para fazer a compra. 

 
A realidade encontrada no PA Aliança, no que se refere às relações entre 

homens e mulheres e o reconhecimento da importância do papel desempenhado 

pela mulher na unidade familiar de produção, revela a influência dos processos de 

mudança e dos contextos local e social. Vários estudos realizados em áreas de 
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agricultura familiar e de assentamentos de reforma agrária nos dão conta de 

configurações diferenciadas das relações sociais e de gênero, conforme o contexto 

local ou regional e nos desafiam a várias reflexões. 

Galizzoni (2000) identificou aspectos da dinâmica da agricultura familiar 

no Alto Jequitinhonha onde o trabalho na roça é compartilhado por homens e 

mulheres, à exceção da tarefa de roçar, que por ser muito pesada, é comumente 

desenvolvida pelos homens. As mulheres tanto demonstraram conhecimento de 

técnicas de lavoura, como valorizaram seu trabalho que também era valorizado 

pelos homens. Estes consideraram a jornada das mulheres bem mais pesada por 

assumirem tarefas da roça e da casa. De acordo com esse estudo, uma hipótese 

explicativa para essas relações poderia residir no fato de tratar-se de uma região de 

intensa migração masculina, fazendo com que predomine o trabalho da mulher, que 

adquire maior evidência e valor. 

 A pesquisa Relações sociais de gênero na agricultura familiar - mulheres 

na produção de leite (Deser - CEMTR/PR, 1996), realizada no estado do Paraná, 

demonstra a importância do trabalho desempenhado pelas mulheres na agricultura 

e pecuária para a manutenção do núcleo familiar. Entretanto, verificou-se que tal 

importância não tem o correspondente valor e reconhecimento junto aos agentes 

externos à propriedade e à própria família. Ainda assim são identificadas mudanças 

em curso nas práticas cotidianas e nas relações de trabalho entre homens e 

mulheres. Essas são atribuídas em grande parte à recente organização das 

mulheres e à luta que travam pelo seu reconhecimento como agricultoras familiares.  

Castro e Cappelin (1996) realizaram três estudos de caso, no Rio de 

Janeiro e em São Paulo, buscando resgatar a participação das mulheres 

trabalhadoras rurais no cotidiano dos assentamentos de reforma agrária. A análise 

se deteve na participação nas atividades agrícolas e nos afazeres domésticos; na 

elaboração dos projetos produtivos e do futuro da unidade doméstica; nas decisões 

relativas ao planejamento e administração dos lotes; e na atuação relacionada às 

redes de sociabilidade, como as relações de vizinhança e as associações.  As 

reflexões derivadas desse estudo mostraram que as práticas e as percepções das 

mulheres sobre elas mesmas e sobre o grupo se pautavam pela trajetória 

construída, unindo passado e presente. 
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Cada assentamento apresentou uma situação peculiar, demonstrando 

tratar-se de realidades complexas que expressam questões estruturais do campo 

brasileiro, como também de situações sócio-culturais que influenciam a configuração 

da divisão sexual do trabalho de formas diferenciadas. Nessas realidades 

demonstraram interferir, não só o processo de constituição do assentamento, a 

origem das famílias, as relações estabelecidas com o meio urbano, como também a 

presença e influência dos mediadores - órgãos governamentais, movimentos sociais, 

e organizações não governamentais. 

Contudo, os assentamentos apresentaram situações semelhantes no que 

diz respeito à desvalorização do trabalho doméstico e à sobrecarga de trabalho das 

mulheres. Este integrava, além das atividades domésticas, os trabalhos 

desenvolvidos na agricultura, pecuária, o cuidado com pequenos animais, a 

horticultura, o beneficiamento dos produtos agro-pecuários e as atividades 

alternativas para aumentar a renda familiar. Registrou-se, ainda, a ineficácia, senão 

ausência, de políticas que apoiassem a produção e comercialização, e a dificuldade 

de acesso pelas mulheres a essas políticas e programas.   

Quanto aos processos decisórios foi encontrada uma diversidade de 

situações que variam desde a afirmação pelas mulheres de que tudo é decidido 

conjuntamente com os maridos, até aquelas afirmativas de que "a palavra final é dos 

maridos". Outras situações identificadas diziam respeito às famílias nas quais é a 

mulher, de fato, quem gerencia o lote, ficando com o marido a responsabilidade de 

buscar externamente a complementação da renda familiar.   

Rua e Abramovay (2000) identificaram na pesquisa intitulada 

Companheiras de Luta ou “Coordenadoras de Panelas?”: as relações de Gênero nos 

Assentamentos Rurais, que as decisões que envolvem a "rua" são tomadas pelos 

homens, mesmo aquelas que a princípio possam parecer relacionadas à cozinha, 

como a compra dos alimentos. Em verdade, dizem respeito ao mercado, à circulação 

de mercadorias. Assim também é o caso da compra de insumos agrícolas, das 

questões relativas ao crédito e à assistência técnica. Embora a referida pesquisa 

registre a participação de casais em decisões relativas a essas questões, as 

mesmas permanecem predominantemente como de foro masculino. 

A questão produtiva e a sustentabilidade do assentamento, são assuntos 

considerados de natureza masculina, dominados pelos homens, tanto a nível local 

como nas demais instâncias de administração e do governo. A mulher trabalhadora 
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rural, limitada à esfera doméstica, não sendo reconhecida como produtora de bens e 

geradora de riquezas dispõe de pouco poder de decisão, e o seu acesso às 

transações comerciais e bancárias, à assistência técnica e à tecnologia permanece 

muito restrito (Rua e Abramovay, 2000:182).  

Entretanto, as referidas autoras, ainda que não se dediquem a essa 

investigação, reconhecem que há alguma mudança em curso: É possível mesmo 

levantar a hipótese de que nos assentamentos esteja sendo gestado o embrião de 

um novo papel feminino rural (Rua e Abramovay, 2000:284). 

A par de toda a discriminação imposta às mulheres trabalhadoras rurais, 

é possível supor o exercício de novas sociabilidades pela identificação de interesses 

comuns, práticas solidárias e a necessidade crescente de organizações próprias 

como essenciais ao desenvolvimento da unidade produtiva familiar e do 

assentamento. Parece emergir um sentimento entre as mulheres de que é 

necessário construir e cultivar vínculos na comunidade, se fazer reconhecer, propor, 

negociar, dialogar, e se organizar com autonomia.  

A gestão da unidade produtiva e do assentamento - tradicionalmente 

concebida como um papel masculino - passa a ser reclamada também como local 

para o exercício da cidadania e de práticas democráticas, com a inclusão dos 

demais membros da família, jovens e mulheres, sobre os quais pesam as 

discriminações de gênero. 

Trata-se, portanto de uma dinâmica complexa, onde os espaços 

doméstico, da produção e da comunidade se interconectam revelando contradições 

diversas e conflitos combinados com profundas transformações sócio-culturais. 

Nessa dinâmica convivem valores e práticas tradicionais com o movimento 

permanente de criar e recriar novas formas de sociabilidade e estratégias para uma 

vida melhor. 

 
  5.1.1 - A farinheira 

Na quarta-feira tem início o movimento na casa de farinha comunitária.  

Ali trabalham várias famílias que vão se alternando nos equipamentos e no uso dos 

utensílios. O ambiente é alegre, e enquanto trabalham conversam animadamente 

sobre o assentamento, dando informações para a visitante/pesquisadora sobre o 

processo de produção da farinha, do beiju e outros produtos derivados da mandioca. 
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Relembram os tempos passados, quando a lida era toda manual e os mais jovens 

recordam quando, ainda crianças, participavam com seus familiares e vizinhos da 

feitura de farinha e beiju. Relembram o período de construção da farinheira e 

mostram os tanques construídos inadequadamente para lavar a massa da mandioca 

e destinados a outros usos. Demonstram compreender que tais inadequações 

resultam da falta de participação dos assentados no planejamento da casa de 

farinha e recordam com certo pesar a sua retração perante a autoridade dos 

pedreiros que seguiam à risca a planta feita pelos engenheiros.  A alternativa 

encontrada se traduz em dar outros usos aos tanques que passam a acomodar 

vários objetos e produtos do seu trabalho. 

A farinheira é um espaço de relações sociais desenvolvidas em função 

(...) da produção de valores de troca econômicos e de processos de trabalho (...), ao 

tempo em que é um espaço de interação da comunidade. Nesse espaço, familiares 

e vizinhos compartilham, produzem e reproduzem um repertório de significados, 

vinculados à sua origem e trajetória, preservam e recriam uma cultura. Dessa 

perspectiva a farinheira é também fonte de identidade individual e coletiva, indicando 

também um potencial emancipatório a ser desenvolvido (Santos, 2001). 

O trabalho na farinheira tem dinâmica e lógica próprias, difícil de ser 

inteiramente apreendida pela visitante, ao mesmo tempo individual, familiar e 

comunitário. Nele as redes de parentesco e de vizinhança se realizam num 

movimento de reciprocidade solidária.  Os produtos do trabalho na farinheira, a 

serem comercializados na feira, pertencem a cada família como podem ser também 

de algum membro da família, contando com a cooperação de outros. 

Homens e mulheres se alternam nas tarefas que consistem em raspar a 

mandioca, ralar, prensar, lavar, cevar, coar e torrar a farinha. A única tarefa realizada 

predominantemente pelas mulheres é o corte do beiju, que segundo opinião de 

alguns requer um jeito próprio, que só a mulher tem para fazer. Assim opina José 

Costa, que completa dizendo: 
Nessa parte aí eu sou machão que eu nunca dobrei um beiju lá. Dobro no 
dente...(risada) 

 
Entretanto, essa opinião não é consensual, conforme as palavras de 

Brancoso: (...) é não, que se fosse assim eles não faziam, eles não tinha jeito de 

fazer e eles faz. E prosseguindo, relata a sua participação na casa de farinha.  
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Brancoso: Lá agora eu só não faço o beiju. Mas assim mesmo, porque eu 
ainda não tentei. Se eu for tentar eu faço também. Porque hoje tudo... que a 
gente... ninguém nasceu sabendo fazer nada, né? Tem que tentar pra poder 
aprender. 
(...) Tião mesmo, genro de comadre Nita ele faz beiju, ele mesmo corta. 
Esse compadre que subiu aqui também faz. 
Ele vira o beiju, corta, empacota, faz farinha, tudo ele faz. 
(...) É ... o homem também faz a mesma coisa, depende é praticar, fazer faz 
do mesmo jeito. 
 
Denilson: É...olha, às vezes, nesse trabalho aí que eu to dizendo procê, em 
termos aí da farinheira, né? Às vezes tem esse negócio da gente ter que ir 
buscar como você viu, buscar, às vezes, mandioca... lá na roça que às 
vezes, já é um trabalho mais pesado, por exemplo, esse aí, às vezes, ela 
vai, por exemplo, pra me ajudar lá, por exemplo, ajuntar ali o que precisar. 
Agora trouxe de lá pra cá, por exemplo, pra farinheira. Chega aí tem aquele 
negócio de tirar a goma pra fazer o beiju, aquilo também eu ajudo ela fazer. 
Eu acho até porque é um serviço muito pesado de tirar a goma, não é muito 
maneiro sabe? É...precisa pelo trabalho que a gente faz de tirar a goma, o 
homem no caso nosso, por exemplo, tem que ajudar, porque a mulher 
sozinha ela não agüenta. E também fazer o beiju, por exemplo, é o caso 
que eu te disse, às vezes, não sai bem feito, mas eu ainda invento ainda 
fazer também, cortar o beiju, isso aí também eu faço. 

 
A cultura da mandioca é sempre enaltecida pelo seu valor, ao gerar tantos 

e diversos produtos, como a puba, o polvilho, a farinha, o beiju, a massa e o grolão, 

que por sua vez resultam numa riqueza de alternativas alimentares. Como dizem, 

nada é jogado fora, tudo se aproveita, e as cascas podem ser utilizadas para 

alimentar a criação.  
Nita: É porque a gente tendo a roça de mandioca pode dizer que tem tudo. 
Porque a gente faz a farinha, faz uma puba, faz uma goma. A goma é muito 
boa de vender. A goma tá de cinco reais o prato, tá de cinco reais. 
 
Glória: Ah! Sim, é muita coisa, é goma, é farinha, é puba... 
Diego: É beiju... 
Glória: (...) Beiju. Nossa!...da mandioca nós faz tudo...(risos) 

 

Cada produto tem uma ciência e sobre cada um foi dada uma explicação 

detalhada como a que se segue, informada por Zaíra, sobre o processo da produção 

da farinha e a destinação da massa da mandioca. 

 
Zaíra: Depois de ralar se for farinha leva ela pra prensa. Leva pra prensa, 
imprensa ela, torce lá no caso que ocê começou a torcer aquele parafuso lá, 
sabe? Aí depois que ela tá sequinha, bem enxutinha nós torna tirá ela, torna 
a despejar no motor. Despeja no motor e torna ralar ela, pra ela ficar fininha. 
Que ali no caso, se nós passar ela no motor não precisa de nós apertar ela 
na peneira. É ali a gente já leva pro forno e já torra a farinha. (...) Aí torra a 
farinha, depois da farinha cessada, torrada, nós torna cessá ela na 
peneirinha fininha pra tirá aquela groelinha grossa que fica. Aí depois já 
ensaca e leva pra feira. 
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A massa da mandioca já tem origem em outro processo, resulta da 

apuração da goma para a produção do beiju e é comercializada, às vezes na própria 

farinheira, para a produção de doces conhecidos por tijolos, ou para fazer a 

chamada farinhona grossa ou grolão. 

 
Pesquisadora: Quando faz farinha dá esse grolão, não é? 
Zaíra: Não dá porque não pode, a massa da farinha não pode ser lavada 
que ela não fica, não tem gosto, ela fica, a farinha fica muito ruim. 
(...) É... vende a massa. Faz a calda de açúcar e joga naquela massa e faz 
o doce, enforma ele tudo assim. E no caso quando eles não panha, nós 
sova ela, vai com ela na prensa também igual pra fazê farinha e seca ela e 
faz a farinhona grossa, no forno que é o grolão. Pra dar a criação, porco, na 
lavagem. 
Pesquisadora: Então essa massa ela é apurada em que hora mesmo? 
Zaíra: Na hora que tá tirando da goma, que tá espremendo ela no saco de 
linhaça. Aí vai espremendo, tirando, espremendo e tirando até acabar a 
água. Pode fazer a farinha, mas prá porco também, mas prá gente não 
pode comer que é lavada. Lava tudo o sabor da farinha, sai tudo que é a 
goma. 

 

As medidas utilizadas na cultura da mandioca que definem o tamanho da 

área para arrancar a mandioca, a carga, ou quanto de mandioca é preciso arrancar 

para encher as buracas e, posteriormente, as medidas da puba, da farinha e do 

beiju, revelam a persistência de padrões desconhecidos e incompatíveis com os 

padrões da vida social moderna.   
Pesquisadora: Vendeu o que? Duas... 
Glória: Duas cordas de mandioca. 
Pesquisadora: Corda de mandioca? O que é corda de mandioca? 
Glória: Acho que ela não entende, né? 
Pesquisadora: Me explica. 
Glória: Uma corda...porque um prato de mandioca cês fala é um hectare, 
né? E aqui nós já fala um prato que é seis corda. 
(...) Acho que é longe, senão eu ia mais ocê na roça que nós tem ali, tem 
um prato de mandioca de... lá que chega, tá certinho assim oh! 
 

A referência constante a essas medidas dificultou a compreensão da 

pesquisadora e sua integração nas conversas, o que ficou evidenciado na freqüente 

solicitação de esclarecimentos, que acabou na sugestão feita por Zaíra de que fosse 

realizada uma entrevista gravada sobre as medidas. Dessa forma, a pesquisadora 

poderia aprender e compreender melhor o que estava no centro da vida dos 

assentados e assentadas e escrever sobre a lida na roça e na farinheira. Assim foi 

realizada a entrevista com Brancoso sobre as medidas. Seu raciocínio matemático 

tão ágil combinava com toda a paciência para explicar algo tão distante e estranho 

dos padrões conhecidos. Na verdade tratava-se de um outro saber transmitido à 
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pesquisadora por um aluno do curso de alfabetização, que demonstrava total 

domínio e destreza no exercício matemático ao buscar traduzir as medidas utilizadas 

para os padrões atuais. Segue um trecho de uma explicação relativamente longa e 

pormenorizada que tem início pelo prato, medida utilizada e conhecida na feira de 

Pedra Azul. 

 
Brancoso: É no prato, é três litros o prato. (...) Eu acho que dá três quilos. 
Pesquisadora: Agora na roça de mandioca você falou em prato, também 
tem prato?  
 Brancoso: È prato, é medida de braça. (...) E se torna 100 braças um prato, 
né? (...) Que bota, quer dizer que dois lado...bota 25 daqui dá 50 com mais 
25 de cabeceira e 25 de fundo fica um quadro. 
(...) Hectare, eles fala que é hectare, é dois prato e meio quer dizer que dá 
250 braças. (...) A braça, nós negoceia a braça, mede a braça e mede 
aquele tanto de mandioca quando vai comprar. Já faz assim. (...) É muita 
coisa, é uma tampada boa, porque depois dividir ela em quatro, ela dá seis 
corda. (...).Tem corda. A corda são 40 braças e um quadro. É o mesmo jeito 
de dividir o prato, que bota 10 braças assim, 10 assim, 10 assim, 10 assim, 
fica 40 braças. 
(...) Uma corda aqui, sendo mandioca boa eles tá pedindo 150 reais. (...) 
Uma corda dá 75 pratos de farinha. (...) Que a mandioca sendo boa mesmo 
fica dando até mais. Mas acontece que a mandioca não compra como 
antigamente. É sempre mais raizinha fina. Pra arrancar uma carga precisa 
arrancar muita. 
 
 

O trabalho na farinheira, segundo a opinião de todos, em vista do que 

poderia ser, está enfraquecido, porque falta mandioca. As roças estão fracas e está 

sendo preciso comprar a mandioca. A esse respeito nota-se uma apreensão das 

famílias: sem água, faltando a mandioca que é a principal fonte de renda, do que 

vão viver? 
Nita: É, agora nós tamo até trabalhando pouco, Sara! Cê quer ver feira é 
quando tem bastante serviço, pra gente fazer, bastante mandioca pra 
mexer. Que aqui eu faço a farinha e o beiju. Agora é que a mandioca 
acabou. Eu só faço um pouco de beiju, não tô fazendo farinha. Mas ainda 
era mais pesado pra mim. Tem vez que eu chegava lá em casa a passeio, 
eu chegava de tardinha, tornava sair de manhã cedinho, passava o dia 
todinho aqui, tornava chegar tarde, dormia, tornava descer cedinho. Era 
assim essa vida minha. Agora que manerô mais, que acabou a mandioca 
mais um pouco, né? 
 

Té não tem labutado na farinheira porque sofre das vistas, sendo que 

perdeu uma vista em decorrência de uma picada de cobra e, segundo ela, há muita 

quentura na mexida com farinha. Mas o motivo maior, argumenta, é mesmo a falta 

da mandioca. 
Té: ô Sara eu trabalhava, antigo, quando nós tinha mandioca, mas agora a 
mandioca criou uma porcada, a mandioca veia (?) eu dei os porco, né? (...) 
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É porque eu não tenho mandioca agora, mas quando tem mandioca a gente 
faz, né? 
Agora não...eu, eu também não posso mexer com farinha não. É mode as 
vistas, se eu cuidá, de mexer com mandioca Sara, eu fico três dias sem 
enxergar nada, nada. É eu trabalhei um mocado de vez na farinheira, 
depois eu larguei pra lá. 

 
A farinheira, apesar das dificuldades causadas pela escassez da 

mandioca, ocupa um lugar de destaque na vida das famílias e é nela que várias 

famílias trabalham para gerar a renda necessária à sua sobrevivência. Trata-se de 

um espaço onde convivem preservação e mudança.  Preservação de uma cultura, 

de um universo simbólico e enquanto tal, espaço de preservação grupal, de 

sobrevivência cultural e social.  Enquanto expressão da mudança é o lugar em que 

as mulheres re-inventam a tradição produzindo alternativas para o mercado 

consumidor , a feira de Pedra Azul.  

 
Nita: Uai, mas, é por causa que aqui cê sabe que quem fez beiju, quem 
fazia beiju primeiro aqui era aquele compadre Augusto. Cê foi lá perto do 
pau do foeiro, lá cê foi lá perto dele. Aí nós achou que tava dando muita 
renda, nós foi inventá de fazer também. Nós foi inventá  fazê o beiju 
também, com isso, uma foi fazendo, foi fazendo o dinheiro, a outra viu que 
tava dando, foi fazendo, com isso (risada), todo mundo deu pra fazer o 
beiju. E é o que tá dando mais renda pra nós é o beiju. 
 
Zaíra: Então no caso de hoje, a gente acha que mudou muito porque as 
coisa tá muito mais mudada. (...) A gente descobriu também forma melhor 
de aparecer mais o dinheiro maiorzinho de que era né? Aí naquela época a 
gente levava só um pouco de farinha, o beiju também não era da forma que 
nós faz hoje. Era o beiju redondinho. Aí hoje a gente já descobriu uma 
forma, a gente faz os beijuzinho cortado, dá mais dinheiro. A farinha 
também dá mais dinheiro. Então mudou muito o jeito assim mesmo da gente 
na tenda de farinha. 
 
 

Cândido (2003) identifica o que chama de fatores de persistência e 

fatores de transformação, que em sua coexistência revelam uma situação de 

modificações estruturais com a emergência de novos papéis e posições sociais. Os 

primeiros referem-se à continuidade dos modos tradicionais de vida, e os fatores de 

transformação representam o desenvolvimento de novos padrões de 

comportamento. A convivência de ambos empresta um certo equilíbrio às relações, 

ao tempo em que permite certa mobilidade das pessoas (Cândido, 2003: 252). 

Nesse movimento são operadas mudanças nas relações de gênero e criadas as 

condições favoráveis para a manutenção e reprodução dos vínculos grupais, para a 

ação coletiva e construção de novas identidades. 
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 5.2 - A feira 
Na quinta-feira, ao final da tarde, os produtos a serem levados para a feira 

já estão devidamente acomodados nas caxonetes e buracas. Os beijus são 

cuidadosamente ensacados e colocados nas caxonetes, alternativa encontrada para 

as buracas, que permitem melhor acomodação e proteção, impedindo que os beijus 

venham a se quebrar. 

A sexta-feira é um dia bem diferente dos demais. É intenso em movimento 

para todos, homens, mulheres, jovens e crianças, que bem cedo, se preparam para 

pegarem o caminhão que sai de um local bem próximo à farinheira em direção à 

feira de Pedra Azul. Os horários do caminhão se alternam a cada semana. Se numa 

sexta-feira o caminhão sai da comunidade Aliança por volta das 9 horas, as 

comunidades da Baixa, Lagoa e adjacências serão atendidas por volta das 11 horas, 

para na semana seguinte os horários serem invertidos. 

Saindo o caminhão às 9 horas, bem cedo todos já estão de pé. As 

mulheres cuidam dos últimos preparativos que incluem as roupas que vão usar e 

vão trocar em Pedra Azul, a merenda que se resume a uma farofa reforçada, para 

economizarem com almoço e jantar. Em meio a tantas tarefas encontram o tempo 

para escovarem as unhas e pentearem cuidadosamente os cabelos e enfeitá-los 

com bonitos prendedores. 

As famílias vão encontrando outros familiares, compadres, comadres e 

demais vizinhos pela estrada e engrossando a turma, que conversa sobre assuntos 

diversos que variam de coisas corriqueiras, a notícias de alguém distante, passando 

pelo relato de expectativas ou projetos de alguns do grupo. 

As famílias que moram do outro lado da ponte, como a família de Glória, 

trazem os produtos em lombo de jegue, uma vez que o caminhão não tem como 

atravessar para o outro lado, dadas às más condições da ponte. 

Os homens cuidam de colocar as buracas, caxonetes e outros objetos 

maiores na parte traseira do caminhão, enquanto as mulheres e jovens providenciam 

o modo de se acomodarem na parte da frente com as crianças. As tábuas 

atravessadas na carroceria não sendo suficientes para se sentarem, levam-nas a 

lançarem mão de pequenos bancos de dois pés onde se equilibram na carroceria. 

Muitos vão em pé, dentre eles jovens e crianças.  
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Como esse é o único transporte que existe do Assentamento para o 

município de Pedra Azul, há uma grande movimentação de pessoas para pegarem o 

caminhão. Seja para participarem da feira, para resolverem alguma coisa na cidade, 

para irem ao posto de saúde, para fazerem uma visita a algum parente, aproveitam o 

caminhão para o seu acesso a Pedra Azul num percurso de 18 quilômetros em 

estrada de chão. 

Na sexta-feira à tarde tem início a feira em Pedra Azul, mas é o sábado o 

dia principal, quando o movimento se inicia bem cedo, por volta das cinco horas da 

manhã.  A turma da comunidade Aliança pernoita de sexta para sábado na sede do 

Sindicato, sendo que alguns integrantes, homens e mulheres, também procuram as 

casas dos parentes em Pedra Azul, para se hospedarem. 

 A feira é um espaço primordial na vida dos assentados e assentadas, e 

para os habitantes de Pedra Azul, seja da área rural ou da sede do município, se 

reveste da maior importância, sendo amplamente freqüentada. Em torno da feira 

pode-se dizer que se organiza a vida de grande parte da população nos finais de 

semana.  Enquanto espaço do mercado pode-se dizer que a feira se constitui por 

(...) relações sociais de distribuição e consumo de valores de troca através dos quais 

se produz e reproduz a mercadorização das necessidades e dos meios de as 

satisfazer (Santos, 2001: 278). Mas, além disso, é um espaço de produção e 

reprodução cultural e social. Um lugar de encontro, de intercâmbio e trocas diversas, 

que não envolvem necessariamente valores em espécie. Um espaço de 

compartilhamento de um universo simbólico onde interagem homens e mulheres de 

diversas gerações e segmentos sociais.  
Zaíra: E é bom porque a gente além de tá trabalhando vive encontrando 
com os amigos, conversando, isso é muito bom... 
 

Um lugar povoado por sons, cores e cheiros diferenciados, repletos de 

significados. Não por outro motivo, senão pela importância sócio-econômica, política 

e cultural, as feiras têm ocupado lugar de destaque em estudos e pesquisas que 

tratam das dinâmicas relacionais na área rural e nos pequenos municípios. 

As feiras têm sido abordadas na sua dimensão de gênero, onde se 

identificam a divisão sexual do trabalho e a reprodução de padrões de 

comportamento e relações sociais apropriadas a homens e mulheres. Enquanto 

espaço público tem sido ocupado predominantemente pelos homens que detêm a 
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atividade de comercialização dos produtos considerados indispensáveis e 

fundamentais dentro do roçado. Nas circunstâncias em que as mulheres 

comercializam identifica-se a diferenciação nos tipos de produtos, com a 

predominância de frutas, legumes e hortaliças, que não são considerados básicos 

para a sustentação da unidade familiar de produção. (Heredia, 1979; Heredia, 

Garcia e Garcia Jr., 1984). 

Em que pese essa predominância masculina, as mulheres trabalhadoras 

rurais sempre estiveram de alguma forma, presentes nas feiras. Algumas 

comercializando, outras fazendo alguma compra. Todavia, essa presença nunca foi 

reconhecida ou valorizada econômica e socialmente. De acordo com Eva, (...) as 

mulheres sempre deram um jeito de negociar, negociavam no varejo, coisas 

menores. Os homens cuidavam de vender em maior quantidade, venda grande, 

criação, no atacado. Mas o dia-a-dia sempre ficou com as mulheres59 . 

Ao longo dos tempos as feiras vêm passando por mudanças que 

expressam as transformações em curso na sociedade, tanto no modo de produzir e 

comercializar, como nos padrões culturais e relações sociais, incluindo aquelas 

relacionadas ao gênero. 

A feira de Pedra Azul é um espaço no qual a mudança tem forte 

expressão, onde convivem o tradicional e o moderno como a buscar um equilíbrio, 

que em vão tentam alcançar. Ali ainda se pode identificar os utensílios de barro que 

não foram completamente substituídos pelos de plástico, como ouvir Cd's "piratas", 

numa mistura de ritmos que inclui desde os clássicos sertanejos ao Axé da Bahia. 

As roupas em tecidos sintéticos expostas em várias barracas substituem os antigos 

panos de algodão tecidos manualmente nos pequenos teares. Todavia, num 

conjunto amplo de mudanças, ressaltam-se aquelas que se manifestam na presença 

ativa das mulheres trabalhadoras rurais, agora em grande número, negociando os 

produtos do seu trabalho. 

Durante o primeiro contato com os assentados e assentadas na feira de 

Pedra Azul o tema da mudança esteve em destaque, tanto na fala das mulheres 

como na dos homens. 

Na vida das mulheres aconteceram muitas mudanças nos últimos anos, as 
maiores mudanças. “Na vida dos homens também”, completou Zé, “pois 

                                                           
59 Diário de Campo: Medina, 28/12/02. Contexto: conversa no STR de Medina. 
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tivemos que mudar nosso modo de ser. Eu estou aqui para ajudar, mas vim 
também resolver outras coisas. Eu não estou aqui pra tomar conta das 
mulheres não”.60

 

Em outros momentos, seja durante as visitas realizadas às famílias no 

assentamento, seja na farinheira, ou durante as entrevistas, aspectos relacionados à 

participação das mulheres na feira foram constantemente destacados de forma 

espontânea. 

Nita: É,aqui mesmo era ele que ia prá feira direto. Agora é eu que negoceio, 
eu vendo, eu faço feira, ele não, ele taí, só tá de agrado. (...) De apoio e 
agora é nós que toma conta da feira. (...) E se por acaso ele ir e eu mandá 
as coisa pra vender, ele vende direitinho, trás o dinheiro e me entrega..., é 
assim. Agora, pra mim tá bem bonzinho, não tem quem fala que era ele, a 
princípio tá bonzinho. 

 
Na família de Zaíra e Brancoso quem vai para a feira é Zaíra, às vezes 

acompanhada por uma das filhas solteiras. A filha casada já tem sua própria barraca 

na feira. O marido vai logo dizendo que não gosta de feira, que prefere ficar em casa 

adiantando outros trabalhos: 
Brancoso: (...) eu quase não gosto de feira muito não. Quando eu vou lá 
assim eu fico doido pra dá o horário de eu vim embora outra vez...(risos). Às 
vezes eu vou fazer...tampá uma cerca, fazer qualquer coisa ,né? É é Zaíra 
só que vai mais na cidade fazer a compra...(risos). E parece que o dinheiro 
da mulher economiza mais que o do homem...(risos). (...) Que elas sabem 
até o que precisa dentro de casa e o homem...eu não sei se falta isso, se 
falta aquilo e ela não...  

 
Zaíra: Hoje os marido da gente tem toda confiança na gente. Trabalha todo 
mundo junto. A gente trabalha, vai pra feira, lá a gente mesmo colhe o 
dinheiro. Chega aqui em casa o marido não é de perguntar o que que a 
gente fez com o dinheiro, porque já sabe que a gente aplica direitinho. O 
que sobra a gente compra alguma coisa pra casa, que precisa uma mobília, 
uma toalha de mesa, coisa assim. (risos) 
 

Na família de Glória a situação não é diferente. 
Glória: Ah! O menino que vai mais eu, ele fica em casa tomando conta dos 
meninos. Ele não gosta de feira de maneira nenhuma. (...) Pra ir comprar 
uma coisa assim que a gente não...que nem uma roupa, um sapato ele vai, 
né? Mas a não ser isso, é...sou eu. (...) É, ele não gosta de feira, ele vai na 
feira, ele sente bem na feira não... 
 

O que teria impulsionado a participação e maior autonomia das mulheres 

na feira e uma possível retração dos homens? Um primeiro indicativo se relaciona à 

produção que decaiu muito nos últimos anos. A falta de água aliada ao cansaço das 

terras está na base do relato de José Costa: 

                                                           
60 Diário de Campo: Pedra Azul, 29/03/03. Contexto: Conversas na feira. 



 144 

José Costa: A produção nossa é tem decaído muito, muito do que era antes, 
mesmo depois do assentamento como nós foi depois de assentado mesmo, 
a produção decaiu muito. Porque assim logo depois do assentamento uns 
três anos a quatro anos, cinco anos a produção nossa aqui era até boa, 
porque nós plantava de tudo, plantava o milho, plantava o feijão, a batata 
doce, a verdura, por exemplo, o jerimum, a moranga, a abóbora, né? 
plantava muito, isso tudo produzia... o milho. Então quando a gente saía 
daqui com o carro a gente ia, levava pra feira tudo. (...) A mandioca era o 
principal, sem contar a mandioca, e a gente, tudo isso a gente tinha. Levava 
farinha, levava mandioca mansa pra vender, a mandioca lá na feira também, 
mandioca de cozinha.  
 

Outra questão refere-se à iniciativa das mulheres de produzirem a farinha 

e o beiju para comercializarem. Se em tempos anteriores isso era também realizado 

por algumas mulheres, por outro lado, não assumia a importância econômica atual, 

consistindo na base da sobrevivência de várias famílias do assentamento. 
Nita: Não. Antes eu não ia na feira não. Sempre quem ia era o Zé, por 
causa que a princípio nós não mexia com esse negócio de beiju, farinha e 
só coisa assim verdura. Ele mesmo ia e levava pra vender. (...) Ele mesmo 
que ia eu já não ia. Ai despois que nós passou a fazer o beiju, a farinha, 
passou a se envolver mais, nós é que tamo indo pra feira. É. 
 
Zaíra: É do produto da mandioca, tudo, olha procê vê, tudo essa luta que ce 
vê a gente aqui, oh! Se nós precisa de um cobertor tem que ser disso, se 
nós precisar d'um copo tem que ser disso, uma roupa pro nosso filho é 
disso, pra nós mesmo, o pai e a mãe, um calçado, um remédio tem que ser 
tudo disso, só. 
 

De fato, algumas mulheres têm levado o beiju para a feira há vários anos. 

Umas há mais tempo, outras há menos tempo. Entretanto, o que se revela como 

uma novidade da maior importância não é o tempo em si, mas o modo como o 

fazem de uns tempos para cá, como se apresentam na feira e como apresentam o 

produto para que tenha maior aceitação e garanta a renda familiar. 
Nita: (...) nós fazia uma carreirinha de caxonetinho assim e colocava as 
coisa pra vendê. Ai nos achou que era muito esquisito, né, tá vendendo no 
chão, aí nós mandou fazer a banca. A banca fica mais asseada as coisas. 
 
Zaíra: A gente foi descobrindo.. que esse tempo a gente fazia aquele 
redondinho, mas só que ele ficava durinho. Aí nós pegou e fez uma idéia e 
foi tentando fazer pra ver se ia saindo e então eles costumou, foi gostando. 
Aí nós fazia ele todo sem doce, aí nós falamo assim: vão bora fazer ele com 
açúcar pra ver? Aí, agora, o com açúcar ainda é melhor de vender de que 
sem açúcar. (...) Foi testando. Levava um pouquinho, aí quando levava 
pouquinho vendia tudo, ficava o pessoal procurando. Aí até a gente foi 
acrescentando e todo mundo leva e não sobra não. É raridade sobrar, só se 
a feira tiver muito ruim. (...) É, é por isso que a gente vende quantidade 
porque não tem muito no comércio. 
 

Nesse processo de inserção social e econômica das mulheres é preciso 

destacar alguns elementos que concorrem para construção de uma nova identidade 

das assentadas do PA Aliança: as mulheres do beiju.  O primeiro diz respeito à 
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iniciativa das mulheres de produzirem, principalmente o beiju, para comercializarem 

na feira. Soma-se a este, a capacidade e criatividade demonstrada para produzirem 

e comercializarem, cuidando da apresentação e qualidade do seu produto. Além 

desses, e certamente de fundamental importância para lhes assegurar o lugar e 

reconhecimento que desfrutam na feira, é a sensibilidade e capacidade de testar  e 

atender o gosto do freguês.  
Zaíra: A barraca eu tive uma experiência e falei: ô Nita vão bora ver quanto 
fica uma barraquinha de pau? Aí nós, em vez de eu fazer uma pra mim e se 
você fazê outra, nós faz uma em comum. Aí eu pago uma parte, você paga 
outra. Aí nós pegamo e apreçamo a barraca, ficava por 60 real, aí eu paguei 
30 e ela 30. E a lona nós comprou separado e cobre. (...) A gente só chega 
lá só amontoa ela. Muitas pessoas chegaram, perguntaram se foi a 
prefeitura que deu nós, eu falei não, saiu de nosso bolso (risos). 

 
Glória: Aí eles só conhece nós como as mulher dos beiju. Aí quando nós 
chega na feira, nossa! Parece que chegou as rainha...(risada) Ah! Eu adoro 
a feira! Eu quando não vou na feira eu fico, parece adoeço. 
 

Fim de feira, as barracas praticamente vazias, é hora de ir às compras. As 

mulheres tratam de comprar com o dinheiro arrecadado o que é de extrema 

necessidade para abastecer a casa. Não há supérfluos. Trata-se do básico, 

estritamente necessário para a alimentação, e talvez alguma coisa para a higiene da 

casa e pessoal. Lá de vez em quando, talvez dê para comprar algo diferente. O 

movimento intenso de final de feira, o horário do retorno concorrem para que 

desempenhem as últimas tarefas com grande agilidade. Logo já estão acomodando 

as compras nas caxonetes, agora vazias. Alguns jovens e crianças conseguem um 

trocado para saborearem uns picolés e enganarem a vontade de almoçar.  

Conforme a alternância do atendimento do caminhão às comunidades o 

retorno pode se dar às 12 horas, ou mais tarde, após as 13 horas. De acordo com o 

horário de saída a correria pode ser maior para fazerem as compras e não se 

esquecerem de nada, pois caso contrário, só no próximo final de semana. 

A viagem de volta parece mais longa para todos. Os solavancos do 

caminhão, agora mais leve, e a espera para o almoço em casa bem mais tarde do 

que o costume parecem aumentar o cansaço de todos. Entretanto, há fortes 

expressões de alegria nas mulheres, que conversam animadamente, comentando 

sobre a feira, enquanto as crianças e jovens se acotovelam em pé à frente da 

carroceria.  
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Em casa, tratam logo de almoçar, antes, porém, completando com alguma 

mistura trazida da feira. Após o almoço, finalmente, uma pausa para um pouco de 

descanso, mais do que merecido, necessário. 

 

5.3 - O culto dominical e os lazeres 
O culto é uma celebração católica, de caráter lúdico religioso, realizada 

todos os domingos às 14 horas, dirigida pelo jovem Denilson, com o auxílio de um 

grupo de jovens mulheres.  À época da pesquisa o culto era realizado em uma das 

salas de aula da escola, enquanto a comunidade terminava a construção da 

pequena igreja. A importância do culto dominical é sempre destacada em todas as 

conversas com os moradores, independente da opção religiosa, embora o culto não 

tenha caráter ecumênico. A existência do culto na comunidade, como vimos no 

quarto capítulo, está associada à criação do Assentamento e à trajetória de 

mudanças na vida dos moradores. 

Na sala de aula, sobre a mesa da professora, uma imagem de Nossa 

Senhora Aparecida, a padroeira da comunidade, confere ao espaço sua outra 

utilização e significado. As carteiras apresentam-se em uma disposição apropriada à 

ocasião: no centro da sala as cadeiras enfileiradas e as mesinhas lado-a-lado nas 

laterais. Essa disposição define os lugares a serem ocupados pelos homens, 

mulheres, jovens e crianças. Os homens não chegam a tomar assento completo, 

pois ficam encostados nas mesinhas da lateral esquerda. Os jovens, em número 

reduzido, também ficam nesse local, porém mais próximos à porta.  As mulheres 

com as crianças menores tomam assento nas cadeiras ao centro, e as jovens, 

inclusive aquelas encarregadas dos cantos, se acomodam junto às mesinhas, na 

lateral oposta à dos homens. 

O culto consiste em momento de participação da comunidade, que tem 

por base o roteiro fornecido pela paróquia de Pedra Azul, o que não limita a 

participação dos seus integrantes, que incorporam de modo planejado ou 

espontâneo suas próprias invocações, agradecimentos, avisos e outros. Enquanto 

espaço da comunidade, o culto dominical guarda uma importância singular na 

manutenção e fortalecimento dos vínculos familiares, da rede de vizinhança, 

contribuindo para amenizar conflitos e dissensões. É um espaço de ativação da 

intersubjetividade, das trocas simbólicas, do cultivo das origens, da preservação da 
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memória, dos projetos coletivamente traçados, e enquanto tal um campo identitário 

dos assentados e assentadas. 
Denilson: (...) tem uma importância muito grande a gente tá reunido, porque 
até mesmo o caso da gente não poder assim na hora de um aviso pra gente 
não ir de casa em casa, por exemplo, fazer até mesmo levar um convite, ou 
fazer uma visita. Aqui mesmo no culto, por exemplo, dominical a gente se 
encontra com todo mundo, a gente se reúne, a gente se encontra, a gente 
conversa, tem muita chance pra gente conversar também, porque o culto 
também, às vezes, não depende só da gente tá ali só rezando, só rezando, 
por exemplo, mas também, tem que a gente dar uma paradinha e ter alguns 
momentos de conversa também. 
 

Durante a celebração são lembradas, nas preces comunitárias, as 

pessoas doentes, aquelas que estão distantes, em viagem, e as famílias em seus 

trabalhos do dia-a-dia.  A proteção divina, saúde e paz são invocadas para todos. 

A presença da pesquisadora foi destacada durante a realização do culto, 

bem como o estudo que estava ali realizando. Invocaram bênçãos e luz para que 

pudesse realizar o estudo, de grande interesse para a comunidade, e com o qual 

estavam prontos a seguir colaborando. 

O culto reúne homens, mulheres, jovens e crianças de maneira 

diferenciada, não somente pelos lugares que ocupam espacialmente, mas pelo 

modo de participarem. As crianças participam da catequese que é realizada também 

aos domingos e durante o culto, juntamente com suas mães, entoam os cânticos. As 

mulheres participam ativamente de todos os momentos, e as jovens coordenam a 

introdução dos cantos nos momentos adequados e sua entoação. Os homens 

participam menos dos cantos e mais das orações espontâneas e comentários.  Os 

jovens homens participam pouco do culto e, em sua maioria, estão ausentes. No 

horário de realização do culto foi possível distinguir a presença de alguns jovens 

num pequeno boteco, não tão distante da escola, para onde são atraídos, sobretudo 

pelos jogos de sinuca.  Todas essas diferenciações, segundo o sexo e a geração, 

incomodam bastante os integrantes do culto, que demonstram dificuldade de 

entender a sua razão de ser, o que os deixam confusos e sem saber exatamente 

como agir para modificar a situação. 
Denilson; Olha eu não sei por que, eu acho que as mulheres sempre assim 
na parte de cantar, por exemplo, eu não sei por que, as mulheres sempre é 
mais, é mais corajosa, né? Elas canta, elas faz algumas coisas, alguma 
brincadeira e elas têm mais, assim, um dom pra cantar. E eu não sei por 
que o homem esconde mais, assim, o jovem esconde mais a voz, por 
exemplo, assim, ele não quer cantar, não sei.   
 
Janice: Os jovens homens, por exemplo, eles não vai lá na frente ler os 
pedaço do folheto, nós lê, nenhum vai. 
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Sara: Por que será? 
Janice: Ah! Não sei se é vergonha, não sei o que é. 
Rejane: Acho que a timidez que é mais. 
Jailton: Eu acho que é que fica com vergonha... 
 
Denilson: (...) Eu tinha vergonha, eu não cantava não, eu ficava lá num 
cantinho lá. Então, por isso eu acho que realmente é meio complicado, 
precisa a gente ter muito diálogo também sabe? Não é assim, às vezes, 
também, não é assim pra gente, às vezes, ir chegando de uma vez e ter 
aquela, e, e achar que a gente tem aquela força de vontade. Mas primeiro 
precisa a gente ter o diálogo porque aí senão não tem jeito. Não é? 
 

A ausência dos jovens homens do culto tem sido motivo de preocupação 

por parte de alguns, que reconhecem a sua maior motivação para as atividades de 

lazer. Entretanto, algumas formas de lazer podem conduzir ao desenvolvimento de 

vícios, como é o caso da sinuca, que pode estar associada ao uso de bebidas 

alcoólicas. A existência do botequinho não é bem vista pela maioria das famílias, 

sendo que em várias delas os filhos não saem para freqüentá-lo. 

Denilson, como o dirigente do culto, demonstra grande preocupação com 

o desenvolvimento da comunidade que depende, em sua opinião, da participação 

dos moradores no culto comunitário, inclusive dos jovens, que estão em formação e 

requerem boas orientações. 

 
Denilson: (...) É que o jovem, o jovem homem, por exemplo, sempre é mais 
envolvido assim com esporte, uma coisa assim, um jogo de bola, uma coisa 
assim e eles começa a se desligar mais um pouco da... da...vamos dizer 
assim, da comunidade, né do culto dominical, por exemplo. Mas isso aí 
sempre através de...de um conselho, é...é...de uma explicação né, que a 
gente se reunir que a gente consegue, às vezes, trazer alguns deles para 
dentro, da... da celebração. 
 

Na comunidade Aliança existe uma pequena igreja evangélica situada 

num lote familiar, e conta com o respeito dos moradores, que na sua maioria são 

adeptos da religião católica. Para Denilson, respeitar a diferença de opção religiosa 

é um ato de cidadania, que se realiza também na convivência e no respeito com as 

pessoas da comunidade. 

 
Denilson: Nossa! Pois é. Oh! procê vê, eu respeito muito ele na religião 
dele, que ele é evangélico, por exemplo, e ele é o meu padrinho de crisma, 
só que até hoje nós dois se encontra, eu falo pra ele da minha religião, ele 
fala pra mim da religião dele. Ele recebe benção minha, por exemplo, na 
hora que eu chego pra dar bença ele, aonde que ele tiver eu dou bença a 
ele, ele recebe, ele não acusa de receber minha benção. Então nós dois se 
entende nesse ato aí de fé cristão, por exemplo, que ele é evangélico lá da 
igreja dele e eu sou católico, por exemplo.  
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Não há opções de lazer na comunidade, sobretudo para a juventude. Ao 

falarem do lazer é comum citarem a feira e o culto como formas de lazer, sendo este 

também um local de encontro, onde os jovens permanecem conversando por mais 

tempo após o término da celebração. Algumas casas possuem televisão, mas esta 

não foi destacada como opção de lazer, talvez pelo fato de que os jovens 

entrevistados não possuíssem televisão em suas casas. O jogo de futebol foi citado 

como opção para os jovens homens. As jovens chegaram a organizar times de 

futebol, o que não foi à frente, sob a alegação de que é muito sem jeito para as 

mulheres. Entretanto, não buscaram outras alternativas. E não demonstraram 

conhecimento de outros jogos mais acessíveis a elas.  
Rejane: Aqui as mulheres, às vezes, nem tem muito, assim, o que fazer, 
mas os homens é sempre no campo de futebol. Só que nós já tentaram ver 
se nós formava um grupinho pra ver se, assim, se nós jogava, mas nós não 
conseguia, porque nós achou muito difícil. (...) Nós tomava muita queda, aí 
nós falou, melhor nós vai largar isso pra lá, isso não é nosso não. Aí nós 
parou com isso. 
Janice: E outras coisa assim não, acho que não tem aqui, assim, outras 
coisa pra gente tá fazendo, só mesmo o serviço. 

 
As festas realizadas pela comunidade são destacadas nas conversas, 

quando se fala em lazer. São festas comemorativas e, que, portanto, acontecem em 

determinadas ocasiões, ou festas de casamento. As principais datas comemoradas 

com amplos festejos são: o dia das Mães, o São João, o dia da Padroeira Nossa 

Senhora Aparecida, data em que se comemora também o dia das crianças. 

Os forrós acontecem vez ou outra, animados nem sempre pelas 

tradicionais sanfonas, mas pelo som reproduzido em fitas cassetes com músicas 

atuais, em ritmos diversos. O que se pode observar mais uma vez é o movimento de 

preservação e mudança a proporcionar certo equilíbrio em tempos de profundas 

transformações culturais. 

 
Jailton: É que às vezes mais é som, mas de vez em quando eles tocam 
sanfona também, mas a sanfona já ta mais lá embaixo. Ah! Eu infelizmente 
eu não gosto não. 
Rejane: A sanfona mesmo é só assim na época dos casamentos, porque 
quando a noiva tá perto de chegar aí quando ela chega aí o povo vai topar 
numas certas alturas com a sanfona e vem lá tocando. 
Jailton: E soltando foguete! 
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Conclusão   
 

1. De assentados a agricultores familiares: novas identidades? 
O Projeto de Assentamento Aliança, criado em 1987, completou 18 anos 

no dia 19 de janeiro. Essa idade, que corresponde à maioridade está associada a 

uma gama de significados partilhados pelo senso comum, que se relacionam às 

condições para responder por si mesmo, de liberdade, independência ou 

emancipação. Segundo o Aurélio61 emancipar significa eximir do pátrio poder ou da 

tutela; tornar independente; dar liberdade a; tornar livre; livrar, libertar (de jugo, 

tutela, etc). 

De fato, não por ter atingido a maioridade, nem exclusivamente pelo 

tempo de criação, o Projeto de Assentamento Aliança foi declarado consolidado e 

emancipado pelo Incra juntamente com mais sete Projetos, vinculados à 

Superintendência Regional do Incra de Minas Gerais - SR-06, segundo a Resolução 

Nº 52 de 02 de junho de 2000 (vide anexo), portanto, quando contava com 13 anos 

de idade.  Certamente, com essa idade prematura, não se trata de emancipação nos 

termos acima referidos. Entretanto, é comum ouvir das mais variadas fontes, como 

primeira justificativa, o tempo de criação, para a definição da sua condição de 

consolidado e emancipado. Tal argumento não se sustenta uma vez que Projetos de 

Assentamento criados antes de 1987 não integram a relação anexa à Resolução Nº 

52/2000. O que de fato concorreu para que o PA Aliança fosse declarado 

consolidado e emancipado pelo Incra? 

Para os assentados e assentadas não há uma explicação convincente.  O 

Incra definiu que o assentamento está emancipado, que já tem condições de "andar 

com as próprias pernas e pronto". Com isso o Incra deixou de dar assistência ao 

Assentamento na forma de visitas técnicas, que geravam expectativas nos 

assentados e assentadas de verem encaminhadas suas demandas. Ademais, 

deixou entender, não tão claramente como está no papel, que não existe a 

possibilidade de liberação de recursos para qualquer tipo de investimento no 

Assentamento. Nota-se, portanto, uma certa confusão, um entendimento um tanto 

truncado ao tratarem essa situação, deixando entrever que a relação entre os 

                                                           
61 Novo Dicionário Aurélio (1975). 
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assentados e o Incra ainda não teve um desfecho como previsto na Resolução Nº 

52/2000. 

 
José Costa: (...) Porque nós tem uma proposta aqui, que o Incra citou que ia 
chegar um tempo que nós ia ter que andar com nossa própria perna, porque 
o Incra ia chegar numa condição de afastar daqui de dentro da área, assim 
sobre recurso. Como de fato, já tem uns três anos mais ou menos que o 
Incra ancipou isso aqui. Pelo Incra não entra mais recurso. Só que o Incra, 
segundo o que o Superintendente do Incra falou pra mim na próxima vez 
que eu fui em Belo Horizonte agora, segunda vez que eu fui, ele falou pra 
mim que é contra ter ancipado aqui, que o projeto do Incra não entra mais 
aqui, não é problema disso não. Mas que a assistência deles, que eles 
passa por aqui direto pra ver o pessoal como é que tá e até procura ajudar o 
pessoal aqui dentro né? 
 

De acordo com José Costa já faz tempo que o Incra não visita o 

Assentamento e, quando aconteceu, a visita foi muito curta para dar tempo de 

conversar sobre os problemas do Assentamento. 

 
José Costa: Vai, eles chega aqui reúne o pessoal aí, né? Reúne o povo e 
passa sabê da situação do povo, como que é a situação do povo tá 
também, né? é a visita deles sempre foi desse jeito, né. (...) Tem horas que 
a gente fala, tem hora que a gente não fala, que no tempo não dá também, 
né? e eles não passa a saber também, né? (...) A gente conversa com eles 
bastante também, só que eles não dá seguimento em nada também não, 
né? 
 

O Incra esteve visitando o Assentamento depois de ter declarado a 

emancipação, mas não se deteve para ouvir os assentados e encaminhar as 

questões que porventura se sentissem motivados a falar. Dentre vários problemas, o 

que se destaca é a falta de água para consumo humano. A água disponível é 

poluída e contaminada e, portanto, imprópria para uso e consumo, embora os 

moradores da comunidade Aliança, por falta de alternativas, façam uso dela. 

Pelo menos três elementos que compõe a citada Resolução nº 52 nos 

chamaram a atenção em nosso esforço de compreender os elementos definidores 

das condições para que o PA Aliança fosse declarado consolidado e emancipado. O 

primeiro deles faz referências a diagnósticos realizados pelas Superintendências 

Regionais do Incra, que concluíram acerca do cumprimento dos requisitos para a 

consolidação dos assentamentos, (...) permitindo ao Incra liberar-se dos encargos 

convencionais nas respectivas áreas. Entretanto, os referidos diagnósticos não 

foram localizados, em especial do PA Aliança, e pelo que pudemos nos informar, 

sequer foram realizados. 
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O segundo elemento relaciona-se ao cumprimento das "ações de 

competência" do Incra nos projetos de assentamento, que estão dispostas no Art.17, 

inciso V da Medida Provisória nº 2027-38, de 4 de maio de 2000 e na Instrução 

Normativa/INCRA nº 41, de 24 de maio de 2000.  

Ao consultar o Art. 17 da citada Medida Provisória, foi possível identificar 

as condições requeridas para a consolidação dos projetos de assentamento, quais 

sejam, (...) a concessão de créditos de instalação e a conclusão dos investimentos, 

bem como a outorga do instrumento definitivo de titulação". 

A Instrução Normativa/INCRA nº 41, que fixa as normas para 

implementação do Programa de Reforma Agrária através dos projetos de 

assentamento de trabalhadores rurais, dispõe em seu capítulo V, Art.4º sobre A 

implementação dos projetos de assentamento, compreendendo as fases de 

implantação e consolidação. Esta se constitui de quatorze ações específicas, dentre 

elas: disponibilização de assistência técnica; outorga do título de domínio; 

implantação de atividades produtivas; implementação de infra estrutura-básica. 

A infra-estrutura básica é tratada, especificamente, no Art. 11 da referida 

Instrução Normativa, de modo a compreender: estradas de acesso e internamente 

às parcelas; meios de acesso ao abastecimento de água para consumo humano; 

disponibilização de rede-tronco de energia elétrica. Na seqüência, o Art.12 considera 

consolidado aquele projeto de assentamento no qual deve ter sido implantada a 

infra-estrutura básica ao lado de outros requisitos. 

O terceiro elemento destacado na Resolução nº 52 refere-se ao seu Art. 
3º, que prevê: 

Determinar a remessa à Secretaria de Agricultura Familiar - SAF, do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário e aos Conselhos Nacional, Estaduais 
e Municipais de Desenvolvimento Rural a presente Resolução, objetivando 
a inserção das famílias no Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar - PRONAF, e integração ao desenvolvimento local, 
regional e estadual. 
 

Neste Artigo o Incra se desobriga de qualquer compromisso com o 

Assentamento, "promovendo" os assentados à condição de agricultores familiares, e 

enquanto tal, público beneficiário das demais ações e linhas do Pronaf62 dirigidas 

aos agricultores familiares em geral.   

                                                           
62 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, criado em 1995 em atendimento às 
reivindicações dos movimentos sociais, é atualizado a cada ano através do Plano Safra da Agricultura Familiar. 
Atualmente encontra-se em vigor o Plano Safra 2004/2005 o qual prevê Linhas de Crédito para grupos de 
agricultores familiares, definidos a partir de critérios, dentre eles, a renda familiar. Disponível no site: 
www.pronaf.gov.br. 
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Em nosso esforço para compreender o contexto e condições que definem 

a consolidação e emancipação dos projetos de assentamento identificamos a Norma 

de Execução INCRA/nº9, de 06 de abril de 2001, atualmente em vigor. Este 

instrumento "dispõe sobre o processo de consolidação de projetos de assentamento 

em áreas de Reforma Agrária", com Anexos que tratam do Diagnóstico de Evolução 

dos Projetos e Modelo de Resolução.  O que se pode depreender é a existência de 

medidas e iniciativas que visam regular os processos de consolidação de forma 

criteriosa, de modo a corrigir um processo reconhecidamente acriterioso e impreciso 

que resultou na Resolução Nº 52/2000.  

Uma das iniciativas que aponta nessa direção é o "Programa de 

Consolidação e Emancipação (auto-suficiência) de Assentamentos Resultantes da 

Reforma Agrária - PAC" que está sendo executado através de contrato de 

empréstimo com o BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento, beneficiando 

em Minas Gerais oito projetos de assentamento.  O PAC financia diversas ações de 

infra-estrutura nos assentamentos, assistência técnica e social e capacitação.  

Outra demonstração da atenção à questão da consolidação dos 

assentamentos pode ser identificada no II PNRA - Plano Nacional de Reforma 

Agrária, que reconhece como prioridade a recuperação e consolidação dos 

assentamentos criados ao longo dos últimos anos (II PNRA, 2003 -2006: 24).  

O II PNRA reconhece, ainda, a precariedade das informações existentes 

acerca dos Projetos de Assentamento e a necessidade de um sistema eficiente de 

monitoramento, ao tempo em que propõe uma ampliação do PAC - Programa de 

Aperfeiçoamento e Consolidação dos Assentamentos do INCRA, de modo a incluir 

todos os projetos que necessitam de recuperação. Os termos emancipação ou 

emancipado não foram encontrados no II PNRA. O seu enfoque  no PNRA reside na 

prática democrática e no diálogo social de modo a construir alternativas com os 

beneficiários da Reforma Agrária para a construção de um processo de 

desenvolvimento sustentável. 

A edição do II PNRA, a princípio, não vem alterar a situação daqueles 

assentamentos, inclusive do PA Aliança, dados como consolidados e emancipados, 

independentemente das circunstâncias, procedimentos e critérios adotados, ou não, 

para tal definição. Fato é que a maior parte das famílias do PA Aliança sofre 

cotidianamente com a falta e precariedade de infra-estrutura básica, cuja prioridade 
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é o sistema de abastecimento de água, essencial para a sobrevivência e saúde dos 

assentados e assentadas. 

Aqui, retornamos à trajetória do PA Aliança para mapear alguns aspectos 

e questões em sua dimensão psicossocial, que dialogam com o processo de 

construção de identidades coletivas dos assentados e assentadas enquanto um 

processo emancipatório. 

Considerando a trajetória de luta das famílias do PA Aliança para se 

constituírem enquanto assentados da Reforma Agrária: quais condições reúnem, 

atualmente, os assentados e assentadas do PA Aliança para a mobilização, 

organização e negociação de suas demandas e projetos?  Que potenciais e limites 

podem ser identificados em suas iniciativas e experiências na perspectiva de sua 

real emancipação? Que aspectos integram um processo emancipatório, 

especialmente na sua dimensão de gênero? Nesse processo, que características 

assumem o campo identitário dos assentados e em especial das mulheres 

assentadas?  

O material de que dispomos, construído no processo da pesquisa, fornece 

elementos preciosos para a problematização da realidade do assentamento, que 

certamente não se esgota nos limites deste trabalho.  

A trajetória dos assentados e assentadas do PA Aliança é marcada por 

um período de resistência, mobilizações e lutas, sem o qual não estariam hoje na 

terra, em um projeto de assentamento de reforma agrária. As famílias dos antigos 

agregados das Fazendas Lagoa e Aliança emergiram de uma situação de 

subordinação para, com sua resistência e mobilização, exporem o antagonismo e a 

condição de opressão na relação com o proprietário da terra.  Nesse processo se 

fortaleceram como posseiros pelo tempo e trabalhos investidos na terra, somados à 

sua disposição de resistência e luta. O fortalecimento dos vínculos do grupo pela 

valorização de suas raízes comuns, da construção de um universo simbólico, de 

reciprocidades e partilha de valores e interesses deram sustentação, ao tempo que 

foram sustentados pelo projeto coletivo de permanência na terra. Nesse processo 

demonstraram sua capacidade de articulação e ação que conduziu à nova condição 

identitária de assentados da reforma agrária.  

A partir de então tem lugar um novo ciclo em suas vidas no qual, por um 

lado, trabalho e liberdade se associam no que diz respeito à terra em suas próprias 

mãos. Por outro, novas relações os desafiam em sua liberdade, em sua capacidade 
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organizativa na defesa de interesses e projetos coletivos, de interlocução e 

negociação com o Estado, com o qual, doravante, é preciso contracenar. 

A presença do Estado nos assentamentos não é uma ocorrência fundada 

em obrigações e deveres, como aquela que caracteriza a relação histórica com 

camponeses e a relação com agricultores familiares. Se nestas relações podem ser 

identificadas as marcas da exclusão, no caso dos assentamentos a relação com o 

Estado é, a princípio, de inclusão.  Os assentamentos são criados pelo Estado, e, 

portanto, sujeito à sua gestão, que freqüentemente assume feições democráticas via 

celebração de instrumentos jurídicos com as organizações dos assentados, ou com 

mediadores, que podem ser órgãos do Estado, movimentos sociais ou ONG's (Leite, 

Heredia, Medeiros, 2004:65). 

Sob a responsabilidade (ou tutela?) do Estado, as condições dos 

assentamentos expressam não somente o desempenho do Estado, materializado 

em obras de infra-estrutura e outros recursos, mas, sobretudo, dizem respeito à 

natureza das relações estabelecidas com os assentados.  

A princípio trata-se de uma relação que, se comparada à relação com os 

demais trabalhadores rurais, parece se constituir num privilégio, não fossem as 

regras e determinações do Estado ditadas por seus agentes aos assentados, e as 

reivindicações destes, que nem sempre são encaminhadas, tampouco atendidas. 

O campo identitário dos assentados, nesse contexto, se revela com toda a 

sua ambigüidade e tensões, ditadas pelo fato de ser o Assentamento, em que pese 

toda a trajetória de luta, uma criação do Estado. De um lado uma identidade 

construída pela ação coletiva, integrando aspectos da identidade de resistência e da 

identidade de projeto por outro a identidade legitimadora conferida pela ação do 

Estado, numa aproximação às formulações de Castells (2001). Nesse contexto, as 

relações entre Estado e assentados compõem um campo instável e tensionado que 

pode configurar novas formas de subordinação, ou contribuir para que os 

assentados e assentadas construam um novo processo de caráter emancipatório.   

Com toda a diversidade relativa à origem, processo de constituição, 

relação das famílias assentadas com o Estado, presença e atuação dos mediadores, 

os assentamentos têm reconhecidamente contribuído no debate e na construção de 

políticas de desenvolvimento e fortalecimento da agricultura familiar, possibilitando 

uma aproximação da associação, prevista no Estatuto da Terra, entre Reforma 

Agrária e Política Agrícola (Leite, Heredia e Medeiros, 2004:66). Assim, pode-se 
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pensar na possibilidade dos assentamentos deixarem de ser mais um produto de 

políticas compensatórias, e a Reforma Agrária alcançar o status de política de 

desenvolvimento com sustentabilidade econômica, social e ambiental, como 

pretende o II PNRA.  

Nessa perspectiva, a polêmica entre serem ou não os assentados e 

assentadas agricultores familiares traz uma dimensão identitária relacionada às 

condições objetivas e às relações que estabelecem e constroem no âmbito do 

assentamento e com o Estado. Ou seja, em que medida se pode entender que os 

assentados e assentadas são agricultores familiares? É fato que o sistema de 

produção nos assentamentos é familiar. Mas não é fato que o Estado garanta as 

condições para que os assentados se desenvolvam e se consolidem como 

agricultores familiares. Também não é um fato generalizado os assentados e 

assentadas sustentarem na relação com o Estado a reivindicação dessa condição 

defendendo um projeto coletivo de fortalecimento da agricultura familiar, segundo as 

condições por eles desenvolvidas. 

A relação entre Estado e assentados é uma relação desigual, regulada 

por trocas desiguais, e enquanto tal, uma relação de poder. Esta assertiva, de início, 

pode transmitir a idéia de algo simples de ser acessado, de unilateralidade, de 

ordem, exclusividade ou predominância dessa forma de poder no universo dos 

assentados e assentadas. Entretanto, trata-se de questão de grande complexidade, 

que não por outro motivo, tem ocupado lugar de destaque nos debates teóricos, a 

exemplo do debate formulado por Santos (2001).   

Como já foi abordado no capítulo anterior, a relação ente Estado e 

assentados não se traduz como a única forma de poder presente na vida dos 

assentados e assentadas. O poder se faz presente nos diversos espaços que 

estruturam sua vida, como numa constelação de diferentes formas de expressar e 

reproduzir a desigualdade, combinadas de maneiras específicas. Para maior clareza 

e precisão reproduzimos a definição construída por Santos (2001), oportuna ainda, 

pelo fato de abranger elementos que integram a dinâmica das relações nos 

assentamentos, presentes nas narrativas dos assentados e assentadas. 
A um nível muito geral, o poder é qualquer relação social regulada por uma 
troca desigual. É uma relação social porque a sua persistência reside na 
capacidade que ela tem de reproduzir desigualdade mais através da troca 
interna do que por determinação externa. As trocas podem abranger 
virtualmente todas as condições que determinam a acção e a vida, os 
projectos e as trajectórias pessoais e sociais, tais como bens, serviços, 
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meios, recursos, símbolos, valores, identidade, capacidades, oportunidades, 
aptidões e interesses (Santos, 2001: 266). 

 

Trata-se na verdade de um jogo complexo de relações que assume 

feições variadas em movimentos de igualdade / desigualdade, concorrendo para tal, 

elementos diferenciados e autônomos, mas que se associam numa ampla 

constelação de formas de exercício do poder. Compõe esse jogo de poder a 

desigualdade de gênero em sua expressão não material que se apresenta 

profundamente imbricada com a desigualdade material, com fortes expressões no 

campo da educação, (...) das capacidades representacionais/comunicativas e 

expressivas (...) das oportunidades, das capacidades organizativas, de participação, 

gestão e de autonomia em processos de tomada de decisões (Santos, 2001: 267).  

Nessa perspectiva pode se compreender bem as proposições de Scott 

(1995) ao tratar o gênero em sua dimensão relacional, como forma primária de dar 

significado às relações de poder, integrando os símbolos culturalmente disponíveis, 

conceitos normativos, a organização social e política e a identidade subjetiva. Em 

diferentes situações o gênero apresenta-se associado à raça e etnia, à geração, à 

classe social, a todos juntos, ou a cada um deles, que por sua vez podem gerar 

outras combinações. 

Essas diversas formas de poder são exercidas em relações ancoradas 

por dualismos nos quais um dos pólos apresenta um caráter restritivo e regulador, 

enquanto o outro apresenta o potencial para a abertura de novos caminhos, num 

movimento transgressor do poder. Assim, dualismos como incluído/excluído, 

permitido/proibido, possível/impossível, e tantos outros, são regulados por 

constelações de poder, que em seu caráter distributivo, de um lado fixam fronteiras, 

de outro, são permissivos, de modo a possibilitar a abertura para novos caminhos. 

Não se trata de uma simultaneidade espontânea, nem tampouco de um duplo 

movimento com a mesma intensidade relativa, mas resultante de um movimento 

contraditório das constelações de poder, oscilando assimetricamente entre a 

retração e a expansão, entre a fixação e o rompimento de fronteiras. Reside nessa 

abordagem a possibilidade da emergência e efetivação de relações emancipatórias 

(Santos, 2001:268). 

A emancipação, portanto, não pode ser tratada como algo concedido, 

como resultante de resoluções, como uma posição que se alcança através de 

alguma convenção. A emancipação emerge e se desenvolve em meio às relações 
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de poder, vinculando-se a contradições diversas, que não insurgem de um centro 

único, senão de práticas e relações construídas, que passam a integrar um processo 

emancipatório.   

 
A emancipação é tão relacional quanto o poder contra o qual se insurge. (...) 
Só através do exercício cumulativo das permissões ou capacitações 
tornadas possíveis pelas relações de poder (o modo abertura-de-novos-
caminhos) se torna viável deslocar as restrições e alterar as distribuições, 
ou seja, transformar as capacidades que reproduzem o poder em 
capacidades que o destroem. Assim, uma dada relação emancipatória, para 
ser eficaz e não conduzir à frustração tem de se integrar numa constelação 
de práticas e de relações emancipatórias (Santos, 2001:269). 

 

Com esse referencial resgatamos alguns elementos presentes nas 

narrativas dos assentados e assentadas do PA Aliança referentes às relações que 

estabelecem internamente no assentamento e com agentes externos. Nesse quadro 

de relações buscamos localizar os recursos de que dispõem homens e mulheres, as 

iniciativas que constroem para mobilizar novos recursos, os interesses coletivos, 

bem como sua capacidade organizativa e de autonomia para defender suas 

perspectivas e projetos de futuro. Estes são elementos que não somente integram o 

campo identitário dos assentados e assentadas, como também nos dizem sobre seu 

processo emancipatório. 

 

2. Recursos disponíveis e mobilização de recursos - diferenciações de 
gênero 

O PA Aliança, segundo seus moradores, apresenta diversos problemas e 

deficiências que comprometem a viabilização sócio-econômica e sustentável do 

assentamento. O primeiro citado por todos, principalmente na comunidade Aliança, é 

a falta de água. Esse problema estrutural reside, de um lado, na insuficiência das 

chuvas, principalmente nos últimos anos, comprometendo a produção agro-pecuária 

local. Por outro, não foram realizados pelo Estado os investimentos em 

abastecimento de água para garantir o atendimento às necessidades mínimas de 

consumo humano.  

A água disponível na maior parte do ano é a do Rio São Francisco, que 

em época de seca fica reduzido a um pequeno filete de água espumante, com 

alguns pequenos poços esparsos. As informações dão conta de que a água recebe 

dejetos da cidade de Cachoeira de Pajéu, constituindo-se em fonte de contaminação 

e verminose.  
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A falta de água, aliada ao esgotamento das terras e à degradação 

ambiental, compromete a produção no assentamento, cujas famílias, em sua 

maioria, sobrevivem em condições precárias com riscos para a segurança alimentar 

e nutricional. Com essas condições torna-se remota a possibilidade de 

sustentabilidade econômica, social e ambiental, de que tratam os documentos 

oficiais ao se referirem aos objetivos dos assentamentos, se não houver ações 

dirigidas ao tratamento desses problemas e deficiências. 

As famílias relembram os tempos passados em que existiam muitas 

dificuldades, mas a produção era melhor, as águas também. Logo no primeiro 

contato com os assentados e assentadas o assunto foi a perda de várias nascentes, 

a diminuição progressiva e rápida da água disponível para consumo, e a 

preocupação com as alternativas de sobrevivência na terra, principalmente para as 

populações mais jovens.   

A preocupação manifestada pelos assentados e assentadas demonstra 

uma profunda consciência sobre a gravidade da situação que não se circunscreve 

ao PA Aliança e, se atinge as roças, atinge as cidades também.  Esse contexto 

acaba por favorecer o crescimento do número de assentados que não vêem outra 

saída senão repassar os lotes por falta de perspectivas, sem apoio dos governos 

estadual e municipal. Aqueles que venderam seus lotes, o que corresponde a seis 

famílias, um número ainda relativamente baixo, estavam por aí sem alternativas de 

sobrevivência, e o dinheiro chegando ao fim.  
José Costa: Diminuiu, então diminuiu, setenta por cento do que o que era 
antes, diminuiu. Mas na minha, no meu golpe de vista é o que eu te falo. Se 
havesse a água de poço zartesiano ou mesmo desses poço que eu tô 
falando, poço de manilha que nós tem as minação de água aí, talvez não 
seria até desse jeito. Que um pequeno pedaço de terra igual eu tenho aqui 
e outros e outros tem aí, talvez com um poço de água nós resolvia o 
problema. Podia fazer uma irrigaçãozinha pra molhar ao menos uma parte, 
né? Um prato de feijão de planta podia salva, né?  

 

Glória: Eu oh! toda vida eu falo. Eu acho se aqui em casa eu...eu sou 
encabulada com a água no terreiro. Eu ainda falo assim pra Dimas: oh! 
Dimas! Se eu tivesse condição de colocar uma água aqui no terreiro eu 
acho que mudava as coisa demais, porque a gente plantava uma coisa ali, 
plantava uma outra, né? (...) Porque aqui olha meu esposo é bem 
trabalhador assim. Ele tem vontade de fazer as coisa aqui prá plantar, mas 
não tem condição, porque aqui cê mesmo tá vendo não tem água.  

 

Os assentados e assentadas registram outros problemas, que perante a 

falta de água acabam sendo secundarizados, embora dificultem bastante a sua vida. 

É o caso da ponte sobre o rio São Francisco, que não comporta a passagem de 
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veículos, principalmente do caminhão que faz o trajeto para a feira, as condições das 

estradas internas do assentamento, a falta de recursos financeiros para investirem 

na produção e a falta de assistência técnica. 

As famílias têm extraído a sua sobrevivência, principalmente, da produção 

da mandioca, que se apresenta insuficiente para a produção da farinha e beiju que 

comercializam na feira de Pedra Azul. Dispõem, ainda, de poucas cabeças de gado 

como uma pequena reserva para situações de maior necessidade, da criação de 

pequenos animais, algumas frutas e legumes, que servem de complemento à sua 

dieta alimentar. 

 
José Costa: O gado pra nós ele é uma reserva. O gado pra nós, aqui pra 
nós, tem ajudado com uma reserva, né? Por exemplo, que às vezes ocê 
surgir a qualquer coisa no momento, uma dívida, assim muito apertada, na 
hora também, né? Que ocê vê que não tem cumo, dá onde é que ocê tem 
que tirar?  
 

Com o dinheiro apurado na feira as mulheres fazem as compras para as 

despesas da casa num ciclo que se repete a cada semana. 

Durante algum tempo, os assentados tiveram disponíveis os serviços de 

assistência técnica, através do qual foi possível encaminhar os projetos para 

financiamento através do Procera.63

Os serviços de assistência técnica, no caso do PA Aliança, foram 

prestados diretamente pelo Estado, por intermédio da Emater, e se revestem da 

maior importância para o desenvolvimento do processo produtivo e do 

assentamento. Somente através da assistência técnica é possível elaborar os 

projetos que são requisitos para a obtenção de créditos para a produção64. 

A relação dos assentados com os técnicos da Emater, empresa 

responsável pela assistência técnica, é quase sempre referida como um problema, 

sob o argumento de que os técnicos não os escutam e não dialogam com suas 

condições e necessidades. Os assentados se dizem confusos e desrespeitados em 

suas opiniões, e muitas vezes essa relação acaba por gerar conflitos entre os 

próprios assentados, que ficam inseguros quanto à tomada de decisão em relação 

aos projetos de produção. 

 

                                                           
63 Procera - Programa de Crédito Especial na Reforma Agrária, extinto e substituído pelo Pronaf, através das 
Linhas de Crédito destinadas aos assentados. 
64 Estamos nos referindo às Linhas de crédito do Pronaf destinadas aos assentados da Reforma Agrária. 
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José Costa: (...) porque nós é que conhecia qual era as prioridade que ia 
defender nós, né? Defender nossa luta e aumentar a nossa produção. Mas 
só que quando nós chegava no teste, que jogava no teste, que aquele 
projeto nós precisava de fazê a roça de mandioca eles saltava prum lado. 
Era mesmo que dá um tiro nele, quando falava que nós ia fazer uma roça de 
mandioca. Eles não queria nem saber. E isso foi que decaiu mais o nosso 
problema foi isso, né? Chegou até a ponto de eu mesmo falar pra eles que 
naquela situação que tava, falei com o pessoal aqui do assentamento, que 
nós se levantasse a cabeça e olhasse pra cima, enfrentasse e botasse o pé 
no chão e fosse trabalhar,  porque se do modo que eu tava vendo nós ia 
passar uma fome aqui dentro que não era fácil. E quase passa, não passou 
porque Deus não quis, mas se nós olhasse, se nós ficasse fiado neles, só 
no que eles tava querendo, investindo dinheiro no que não tava jogando na 
agricultura, nós ia passá uma vida terrível. Aí depois que a gente começou 
trabalhá, plantá as roça da gente sem tomar nenhuma autorização com 
eles, esquecer o projeto deles, como diz, né? 
 

Por outro lado, é de amplo conhecimento o argumento existente entre 

muitos técnicos de que os trabalhadores rurais são resistentes a mudanças e aos 

novos padrões de produção. Fato é que a questão da assistência técnica tem sido 

alvo de grandes polêmicas e debates que remontam o período de implantação do 

chamado "projeto de modernização conservadora da agricultura" protagonizado, 

dentre outros, pela Emater.  No âmbito desse trabalho não cabe esse debate, que 

tem sua atualização com a chamada Nova Política de Ater, em um novo contexto, no 

qual a agricultura familiar é focalizada em sua importância para a construção de um 

modelo de desenvolvimento rural sustentável e solidário. Não há dúvidas quanto aos 

desafios colocados para o Estado e seus agentes, que implicam em mudanças de 

paradigmas políticos e econômicos e outras mudanças de caráter cultural. 

O II PNRA prevê a garantia da assistência técnica e extensão rural, e para 

ela foi concebida uma nova política, que visa sanar muitas de suas deficiências. A 

Nova Política de ATER tem gerado muitas expectativas, tanto nos assentamentos, 

quanto nas demais comunidades rurais, por sua importância para a viabilidade 

econômica e desenvolvimento das unidades familiares de produção. 

No caso específico do PA Aliança, as famílias, com unanimidade, quando 

se referem à assistência técnica, relembram, com saudade, uma técnica que 

trabalhou durante os primeiros anos do Assentamento.  Quando tratam da 

atualidade registram as dificuldades de dialogar com a assistência técnica e mesmo 

a ausência desse serviço no Assentamento. 

Alguns assentados ainda estão devendo o crédito do Procera e 

mostraram a perspectiva de pagamento de acordo com a negociação das dividas de 

todos os assentados e agricultores familiares, com a participação dos movimentos 
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sociais, junto ao Governo Federal. O Procera foi extinto com a criação do Pronaf, 

mas os assentados devedores do Procera, não podem usufruir do Pronaf, enquanto 

não quitarem suas dívidas com os agentes financeiros. 

Para que os assentados tenham acesso às linhas de crédito do Pronaf 

não basta que tenham quitado suas dívidas anteriores, mas que apresentem um 

projeto com viabilidade econômica, que deve ser elaborado juntamente com a 

assistência técnica. A relação com a assistência técnica, tudo indica é muito difícil 

para os assentados, que freqüentemente fazem referência à tentativa de imposição 

de projetos pelos técnicos, contrariando a vontade dos assentados.  Segundo estes 

em diversas situações, que aceitaram os projetos de acordo com a orientação dos 

técnicos, acabaram por não serem bem sucedidos. Também por orientação da 

assistência técnica, várias famílias plantaram maracujá, sem financiamento, 

investindo dinheiro da sua pequena reserva, com a promessa de uma 

comercialização promissora com uma fábrica de sucos da região. A fábrica veio à 

falência e as mudas de maracujá, adquiridas da própria fábrica, não resistiram por 

muito tempo e as famílias ficaram no prejuízo. Sobre essa questão há um relato 

extenso na entrevista concedida por José Costa, confirmada por outros assentados 

e assentadas, que não será tratada aqui, para não estendermos para além do foco 

do nosso estudo. 

No caso das mulheres trabalhadoras rurais a questão da assistência 

técnica assume contornos bem mais graves, uma vez que incorpora as 

discriminações fundadas no gênero. Historicamente as mulheres não têm sido 

reconhecidas no seu papel de produtoras, e a elas foi dirigido durante anos apenas 

ações específicas no âmbito da economia doméstica. Algumas mudanças e 

reorientações têm sido registradas nos últimos anos, mas ainda pesa sobre as 

mulheres a discriminação, não sendo reconhecidas como produtivas as atividades 

agrícolas e não agrícolas que desenvolvem. Os movimentos de mulheres 

trabalhadoras rurais têm atuado sobre essa questão com várias reivindicações e 

proposições, a exemplo da Marcha das Margaridas65 que apresentou em 2003 uma 

ampla pauta para negociação com o Governo Lula. 

O Governo tem criado espaços de diálogo mais permanente com os 

movimentos de mulheres no sentido de debater a implementação de programas que 

                                                           
65 Marcha das Margaridas - mobilização das mulheres trabalhadoras rurais organizadas na Comissão Nacional de 
Mulheres Trabalhadoras Rurais da Contag. 
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visam garantir a assistência técnica para as trabalhadoras rurais e seu acesso às 

linhas de crédito do Pronaf66. Entretanto, como veremos a seguir, ainda há muitos 

caminhos a trilhar para que as mulheres, em especial do PA Aliança, sejam 

beneficiárias das políticas públicas, especialmente do Pronaf. 
Té: ô ... não tem. Eu no meu modo de pensar, que não entendo bem isso 
não, mas eu acho que não tem não. Não tem não porque oh! ocê vê um 
lugar que fica a Emater, fica dois, três, quatro, cinco anos sem andar aqui. 
Então não tem, não tem. Oh! procê vê, nós lutou com a Emater de Pedra 
Azul pra poder ver se a gente arruma um projeto pra gente, Sara. Nada. O 
técnico de Pedra Azul põe prá Cachoeira, tá do mesmo, Sara. Eu não tô 
mentindo, não tô mentindo. 
 

Nas palavras de Té podemos perceber alguns aspectos que integram o 

universo das mulheres trabalhadoras rurais, quando se toca em assuntos 

relacionados à produção, como a assistência técnica, e outros, específicos da 

realidade do PA Aliança. Em primeiro lugar seu discurso denota insegurança, 

exclusão e auto-exclusão ao antecipar, no seu modo de pensar, que não entende 

bem desse assunto. Como de fato, esse assunto nunca foi considerado um assunto 

de/para mulheres. A produção sempre foi tratada com os homens, da sala para o 

terreiro da frente, enquanto as mulheres recebiam orientações de economia 

doméstica na cozinha e no terreiro dos fundos. Isso, quando recebiam orientações, 

quando havia o serviço disponível nas comunidades rurais. Durante décadas foi 

assim. E essa exclusão das mulheres das questões relativas à produção ainda 

persiste, embora possam ser identificadas algumas mudanças em curso nos 

discursos institucionais, em alguns programas e práticas. 

 Faz-se oportuno relembrar Scott (1995) quando identifica nas instituições 

e na organização social, um dos elementos que concorrem para a construção do 

gênero, não se restringindo, portanto a sua construção ao sistema de parentesco. 

Para a referida autora, 

o gênero é construído através do parentesco, mas não exclusivamente; ele 
é construído igualmente na economia e na organização política, que, pelo 
menos em nossa sociedade, operam atualmente de maneira amplamente 
independente do parentesco (Scott, 1995:87). 

 
Um segundo aspecto a considerar diz respeito à emoção investida na fala 

de Té ao tratar de assunto relacionado ao mundo da produção, denotando as 

relações de poder que o definem. Sua fala, embargada, assume as características 

                                                           
66 Em 2003 foi criado, no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário o Grupo de Trabalho sobre Gênero 
e Crédito. 
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de um forte depoimento que poderia ser contestado ou desautorizado perante um 

outro lado que representa o saber hegemônico e, portanto, aceito como verdadeiro. 

Outro elemento que se destaca na fala de Té refere-se à localização do 

PA Aliança em dois municípios. A relação dos assentados é estabelecida, 

predominantemente, com o município de Pedra Azul, onde freqüentam o Sindicato, a 

feira, o comércio em geral e têm acesso a serviços diversos. Essa situação traz para 

os assentados da comunidade Aliança, localizada no município de Cachoeira de 

Pajeú, uma série de dificuldades de interlocução e acesso às políticas públicas do 

Governo Estadual. O acesso a Cachoeira de Pajeú, distante 36 km da comunidade, 

é difícil e agravado pela inexistência de transporte coletivo. 

As condições para os assentados do PA Aliança produzirem são 

extremamente precárias, concorrendo para essa situação uma série de fatores, 

internos e externos ao assentamento. Os assentados lembram a todo o momento as 

roças de mandioca e lamentam que estas estejam tão escassas a ponto de terem 

como único recurso a sua compra de terceiros.  

Apesar da escassez da mandioca, é dessa cultura que grande parte das 

famílias continua extraindo a sua sobrevivência. A renda da maioria das famílias 

resulta de um trabalho cooperativo dos membros da família, mas sobretudo da 

iniciativa, produção e comercialização pelas mulheres dos produtos da mandioca A 

produção organizada e gerida pelas assentadas é comercializada por elas mesmas 

na feira de Pedra Azul. 

 
Zaíra: Às vezes quando tá bom de chuva a gente leva uma verdurinha, às 
vezes dá milho a gente leva um pouco de feijão, só que d'uns tempo pra cá 
a chuva custou muito né e num tá levando. Mas tudo é a mandioca. Aqui se 
cada um tiver um pedaço bom de mandioca madura ninguém passa 
privação porque dá dinheiro. Depende saber, porque a experiência de ir pra 
feira, porque tem pessoa também que tem a mandioca, mas não tem muita 
experiência, dá os outros na meia pra levar pra feira e não vai. 
 (...) Quando eu faço na feira assim toda semana, tem semana, sim, não, 
toda semana eu faço 70, 80 real. É entre a farinha e o beiju. 
 
Nita: É, quando nós faz uma boa venda, que nós leva mais labutado o beiju 
e a farinha, tem hora que a gente apura assim uns 80 ou 100 real, até pra 
uns 100 real dá pra apurar. 
 

A fala de Zaíra deixa claro que não é suficiente ter a produção de 

mandioca, é preciso ter a iniciativa, ou seja, o movimento realizado pelas mulheres 

de inventar e reinventar sobre o que lhes foi ensinado, conservando e renovando 

uma tradição. 
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As famílias que se beneficiam de programas sociais e da aposentadoria, 

que somadas às iniciativas de produção, auferem um ganho melhor, como é o caso 

das famílias de D. Ana e de Té.  Nas famílias como as de Glória, Zaíra e Nita não há 

outras fontes de renda que não seja a dos produtos da mandioca.  
Zaíra: (...) Aqui, só é mais fácil mesmo a lida, um pouquinho, pra quem é 
aposentado e tem o aposento já facilita, mas pra gente que não tem essa 
área, tudo é tirando daí da, da roça. Aí faz as coisa, vai, leva e vende. 
 

Diversos estudos sobre a agricultura familiar têm focalizado a importância 

dos recursos provenientes da aposentadoria para a sustentação das famílias no 

campo. Esse fato demonstra o quanto a agricultura familiar, pelo menos um amplo 

setor constituído pela chamada agricultura de subsistência, padece com a falta de 

políticas eficientes para o seu desenvolvimento. Outrossim, os proventos das 

aposentadorias constituem grande parte dos recursos que circulam e integram a 

economia dos municípios brasileiros. Por estes e outros motivos é inegável a 

importância de que se reveste a aposentadoria como política social e também como 

dinamizadora da economia em vários âmbitos.  São muitos os aspectos que 

integram essa questão, de ordem econômica, política e social compondo um amplo 

quadro a estimular novos estudos e abordagens (Augusto, 2003). 

A iniciativa das mulheres agricultoras, ao mobilizarem diversos recursos 

de forma partilhada e solidária, lhes confere um novo lugar, tanto na comunidade 

como no município, e até fora dele. Assim, se fazem reconhecer em várias posições, 

como é o caso das mulheres do beiju, identidade que construíram com sua iniciativa 

e presença permanente aos sábados na feira de Pedra Azul.  As mulheres do beiju, 

enquanto identidade construída, encerra um conjunto de significados partilhados 

pelas assentadas, sua garra e resistência na terra, sua capacidade de mobilização 

de recursos, criatividade, investidos por emoções e sentimentos, que integram seu 

processo emancipatório.  

A nova dinâmica de vida construída pelas mulheres, estimulada por sua 

participação em mobilizações promovidas pelo Sindicato e pelos movimentos de 

mulheres lhes descortina um outro mundo até bem pouco tempo privativo dos 

homens. Nesse novo lugar podem experimentar a força da dupla desigualdade na 

relação com o Estado, enquanto assentadas e mulheres, e as possibilidades de 

construírem e trilharem novos caminhos com organização e autonomia. Nesse 
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contexto, a relação com a assistência técnica é bem ilustrativa das novas interações 

que estabelecem no processo produtivo. 
Zaíra: Tem a assistência técnica só que é o caso que eu falei com você. 
Nunca que eles quer fazer uma proposta igual a gente quer, né? Que a 
gente que somos trabalhadora rural, a gente entende o que que a gente vê 
que dá mais pra gente. Só que quando eles chega que sai algum projeto 
eles quer fazer o que eles quer. Eles não aceita que a gente discute pra 
acontecer fazer o que a gente vê que dá pra gente. Aí atrapalha tudo.  
(...) Oh! procê vê, essa farinheira mesmo, nós recebeu, o Incra que mandou 
fazer a farinheira. Aí depois que tá tudo aí, você vê ela não mantêm muito 
limpinha por causa da água tá difícil. Nós pega água na cabeça pra lavar ela 
quando é no final da semana. Aí eles chegou aí falou que a farinheira tinha 
que modificar a farinheira, tinha que azulejar a farinheira e que o beiju tinha 
que cortar o beiju menor. Só que nós falamo que nesse ponto aí não tinha 
nada a ver se, se nós tivesse levado um tipo de beiju procê vê nós cortar aí 
pra feira e ele tivesse voltando tudo bem, mas do jeito que nós faz, já tem a 
freguesia da gente, vende bem, prá que nós modificar ele? Cortar menor? 
Sendo quando a gente corta menor tem alguém que nem compra. Aí trouxe 
até a medida do beiju e começou a encher o saco, falando que a farinheira, 
a água de goma fedia e tudo, depois que tá aí prontinho. Eles mesmo não 
meteu nem o dedo na época que tava construindo, tudo por conta do Incra, 
do Estado e depois que tá aí prontinho eles ainda vem, vem se meter. Não 
dão um conselho assim bom não, cês tem...tá bom cês tem que reagir 
assim, cês vê que assim tá dando certo pra vocês, não, eles quer desviar o 
que a gente já tem. (...). 
Eles só fala assim que tem que melhorar, mas a gente é que tem que 
procurar todos o recurso...mas se eles falá assim que nós temos que fazer 
isso, azulejar a farinheira pra ficar mais limpa e tal, mas nós vamos é 
recursar um projeto pra vocês fazê isso. Ah! Todo mundo abraçava com as 
duas mãos. Só que eles faz isso e quer que a punho da gente. 
 

Vários aspectos se destacam na fala de Zaíra. Em primeiro lugar a 

identidade de trabalhadora rural, assumida por ela, ao indicar de que lugar está 

falando, e que desse lugar, não somente sabe o que está falando, como sabe o que 

é melhor para ela, como trabalhadora rural.  Em segundo, o diálogo com a 

assistência técnica revela dificuldades, que não sendo trabalhadas, podem resultar 

em impasses. Assim, as mulheres seguem seu trabalho na casa de farinha sem 

alternativas para investirem no processo da sua produção.  

A fala de Zaíra é reveladora de uma situação na qual a alteridade se 

impõe como autoridade provocando e fazendo revelar a identidade de trabalhadora 

rural. Esse é um momento do processo de construção identitária que tem lugar em 

um campo tenso e instável. Ao se afirmar como trabalhadora rural, Zaíra evoca uma 

trajetória investida de energia e trabalho, de sentimentos e emoções construídos na 

interação com seus familiares, com a rede de parentesco e vizinhança, com suas 

companheiras nos eventos e mobilizações.  Essa carga coletiva lhe confere força no 

campo identitário, mas em uma situação provisória e instável, que se relaciona às 
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capacidades de resistência, mas também de produção de diálogo e negociação 

(Mendes, 2003). 

Podemos depreender, ainda, na fala de Zaíra, certa confusão sobre a 

natureza do serviço da assistência técnica, possivelmente relacionada a 

desconhecimento sobre o que seja o Estado e a função de seus agentes. Em outras 

falas foi possível identificar posições semelhantes ao se referirem ao Estado, 

identificado sempre com o Incra, como sendo aquele que possibilitou o 

assentamento, a infra-estrutura e recursos, ainda que pesem sobre ele diversas 

queixas.  Afinal quem é esse outro com o qual as mulheres precisam se relacionar 

que provoca a ativação de sua identidade de trabalhadora rural num movimento de 

resistência e retração?  

A clareza sobre a natureza e posição desse alter é fundamental para o 

avanço do posicionamento das mulheres trabalhadoras rurais e ativação do modo 

abertura-de-novos-caminhos de que nos fala Santos (2001). Dessa forma pode se 

realizar o processo identitário das mulheres trabalhadoras rurais enquanto lutas 

emancipatórias que engendram a ampliação de círculos de reciprocidade e se 

realizam em um terreno no qual igualdade e diferença são confrontados com a 

exigência de reconhecimento e o imperativo da redistribuição (Santos, 2003:61). 

Para que isso se realize é preciso que as mulheres assentadas avancem 

organizadamente sobre as desigualdades não materiais, como a educação, a 

capacitação, e as condições para a negociação e tomada de decisões relativas a um 

projeto coletivo. Dito assim pode parecer algo muito longe da realidade das  

mulheres assentadas, mas as condições, que podem ser sementes a germinar, não 

somente existem, como podem ser comprovadas pela iniciativa e capacidade 

comprovada pelas mulheres de organizar e gerir sua produção. 

Quando se trata de recursos financeiros para investimento no processo 

produtivo gerido pelas mulheres a negativa tem sido o comum. No relato de Zaíra é 

flagrante essa situação, quando a assistência técnica identifica deficiências nas 

condições de produção e apresenta propostas de melhoria, sem, contudo, viabilizar 

alternativas para o seu financiamento. Essa condição se repete para as alternativas 

de geração de renda, revelando a inexistência e dificuldade de acesso das mulheres 

assentadas à assistência técnica e a linhas de crédito. Para agravar ainda mais a 

situação, as mulheres se vêem impossibilitadas de acessarem o crédito quando 

ainda há pendências de crédito contraído por seus esposos. 



 168 

Zaíra (...)... igual a gente mesmo aqui, por causa que o esposo deveu o 
banco, se vim um projeto as mulher não tem o direito de pegar aquele 
projeto pra fazer qualquer coisa. E nós tem capacidade. Ás vezes olha 
procê vê: diz que vinham, igual esses dias mesmo, acho que ia entrar 500 
real pra o projeto é... Aí nós ficou tudo querendo pega porque claro que nós 
dava conta. Com um ano nós pagava 500 real. (...) É no caso que eu penso 
que é errado que sendo que a dívida tá lá em nome dele não tinha nada a 
ver se entrasse um recurso e a mulher pegasse. Só que nós sabia que nós 
dava conta, no fim das conta, que chegasse a conta pra pagar. 
 

Em suas palavras Zaíra revela que não somente pensa em alternativas 

para gerar renda, como também planeja formas de gerir os recursos para pagar o 

crédito. Com isso demonstra capacidades adquiridas com sua experiência, enquanto 

alguém que produz num processo coordenado com a família, que comercializa o que 

produz e sabe gerir o dinheiro que apura na comercialização. 

 
Zaíra: (...) É para aumentar a roça de mandioca ou às vezes também a 
gente fazer, assim, um chiqueiro melhor com cimento, criar uns porquinho 
também, que dá renda né? É, a gente só não podia criar igual a gente cria 
aqui nos chiqueirinho simples né? Aí com o mesmo dinheiro a gente tirava 
um pouco, comprava o cimento fazia um cerco assim maior, comprava a 
ração e criava e, enquanto tivesse gordinho vendia, era o mesmo dinheiro, a 
gente sabia que dava aquele lucro e no fim do ano dava pra gente pagar o 
que precisasse. 

 
D. Leonor, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pedra 

Azul fala sobre uma linha de crédito que pode ser acessível para as mulheres, mas 

que não se concretizou no município. Ao que tudo indica, trata-se da "Linha de 

Crédito para Agricultores Familiares do Grupo B, no âmbito do Pronaf67. 

 
D. Leonor: (...) Eu sei que aqui mesmo oh! Inventaram diz que fazer uns 
Pronafinho de 500 reais prá mulher criar galinha, criar porco, fazer isso e 
aquilo, no Banco do Nordeste, nunca saiu nada. As mulher ficaram num 
entusiasmo só cê vendo, foram pra reunião, assistiu reunião, que ia saí esse 
dinheiro pras mulhé, cabou. 
Oh! O Banco do Nordeste, a Emater fez, fez os projetos, tudo direitinho 
levou lá no sindicato, ô tanto de projeto! Depois o rapaz virou: oh! D. Nô 
aqueles projeto que eu fiz, aquele trabalho todo, voltou tudo, eu falei: por 
que? ele falou: não sei. Todo mundo ficou naquela saudade, naquela, 
pensando o dinheiro vai sair, eu vou comprar um porco, eu vou comprar 
galinha, vou criar galinha prá fazer uma renda, aumentar mais a renda, mas 
não saiu nada. 
 

Quando se fala no crédito, por mais que as mulheres trabalhem, por mais 

que demonstrem capacidade para mobilizar recursos e garantirem renda para 

sobrevivência das famílias, a demonstração é de descrença em algo que está muito 
                                                           
67 Essa Linha de Crédito estabelece como limite de financiamento o mínimo de R$500,00 e o máximo de 
R$1000, 00, sob condições específicas (Pronaf - Manual do Crédito Rural - Plano Safra da Agricultura Familiar - 
2004 -2005). 
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distante do seu mundo. Essa percepção acaba sendo reforçada por alguns 

familiares homens deixando claro que, se o assunto é do mundo da produção as 

mulheres ficam sempre para trás à espera da iniciativa dos maridos. Trata-se de 

uma percepção que não corresponde à realidade e que em outras ocasiões é 

contradita por eles próprios ao reconhecerem a importância do trabalho das 

mulheres para a sobrevivência das famílias. Essa situação expressa a persistência 

de um universo simbólico fundado nas representações de gênero que naturaliza as 

diferenciações entre masculino e feminino, associando o mundo da produção  ao 

masculino, e que as mulheres vêm alterando lenta, mas progressivamente com suas 

iniciativas. 

 
Tião: As mulheres aqui, pai sempre falou isso também, que as mulheres 
aqui, as mulheres pensam muito só nos marido mexê, só os homens...e 
elas... 
Nita: É... 
Tião:...depois que elas vão trabalhar, mas depois que os homens trazê... 
Nita: é...é... 
Tião: Elas não tem....quer dizer, pode ainda acontecer, mas até hoje não, 
nessa área... 
Nita: é...é... 
Tião: Nessa área ainda tá parada 
Nita: Tá parada. (...) Uah!, eu ni meu modo a vê é assim Sara, porque que 
sobre a gente, às vezes, como a gente tava falando, que passou a ser 
trabalhadeira rural, eu acho que tinha de entrar um recurso pra 
trabalhadeira rural também, será que não tinha não? Quando parece, só fica 
vindo pros homens... (...) Nunca, nunca Sara dos tempos que nós ta aqui, 
que nós passou a ser trabalhadeira rural nunca teve crédito nenhum, pras 
mulher não, só pros homem. Assim mesmo não pra todos, não. 

 
Quando indagadas quanto às possíveis razões dessa situação as 

mulheres, em geral, demonstram que não conseguem entender bem o porquê de 

não existirem projetos para as mulheres, uma vez que passaram a ser trabalhadoras 

rurais. 
Nita: Sei lá moça! Eu não sei não. É claro que tinha ... como eu tava 
falando, quando nós passamos a ser trabalhadora rural claro que tinha 
algum projeto, devia ter algum projeto pra gente também. E nunca falaram 
num projeto pras mulhé. Ce vê que a gente tem essa vida direto, né?  
 
Té Acho que devia ter. Não é? Devia ter porque ce vê no mundo tem muita 
mulher com vontade de ajudar crescer as coisas né? Ajudar assim pra 
crescer o lugar, o município, crescer a comunidade. Só que nós não tem 
quem, assim, ajuda nós, uma explicação assim de uma, reunir e explicar pra 
nós como é que é, que devagar, devagar a gente vai aprendendo as coisas 
né? Assim como é que é nós não tem ainda não.Mas nós tem vontade de 
nós ter né? Fazê assim um projeto, as mulher fazer um projeto. 
 

Em relação às possíveis iniciativas visando reivindicarem apoio para a 

sua produção, prontamente assumiram que não tomaram iniciativa deixando claro 
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certo desânimo e descrença com os resultados de um possível investimento nesse 

sentido. 

 
Nita: Nós falou pra nós mesmo mulher, nós não falou não, por enquanto 
não... 
 
Zaíra: Só que não. Os homens sempre discute isso, reúne e leva. Mas a 
gente mulher não, a gente fica aí tranqüila, não pensa isso não. 
(...) A gente fica pensando reunir, ir, depois chega lá não...eles não liberar 
nada, não querer reagir nada pra gente. Aí fica aí, todo mundo aí 
calmo...(risos) 
 

Apesar do espaço já conquistado, do respeito e reconhecimento ao seu 

trabalho por elas mesmas e pelos familiares, vizinhos e moradores de Pedra Azul 

que constituem sua freguesia, Té não hesita em afirmar: discriminadas, num ponto 

assim, continua sendo discriminada, não é? 

Às palavras de Té poderiam ser acrescentadas às de Glória, Zaíra, 

Estelita e outras mais que dão conta do excesso de trabalho e responsabilidades 

que pesam sobre mulheres, da vontade de se capacitar para aprimorarem seu 

pequeno empreendimento ou mesmo vislumbrarem outras fontes de renda.  

 
3. Condições de organização e potencial emancipatório 

O processo de luta pela terra constituiu uma etapa especial na vida dos 

assentados em termos de mobilização, participação e organização, que após a 

conquista do assentamento assumiu novas configurações. A ofensiva do 

proprietário, as privações, a ameaça de perderem a terra e não terem como 

sobreviver constituíram-se em elementos mobilizadores e de resistência, que 

somados ao apoio dos mediadores, estimularam variadas formas de participação e 

organização.  

A criação do assentamento e a entrada em cena do Estado marcaram o 

início de um novo ciclo que significou, a princípio, a garantia da terra, a 

disponibilidade de recursos e de infra-estrutura e uma nova fase na organização dos 

assentados.  

A Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Nova Aliança foi criada 

pelos assentados, em 1987, com o objetivo de desenvolver o assentamento e atuar 

na proposição e execução de projetos associativos. 

Os assentados se filiaram ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Pedra Azul, que atuou como mediador no processo de negociação e criação do 
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Assentamento, juntamente com a Federação dos Trabalhadores na Agricultura. 

Seguiu-se a filiação das mulheres estimuladas pelo processo participativo dos 

assentados e pela atuação do Sindicato no trabalho com as mulheres.  

Com a sua integração ao Sindicato, os assentados e assentadas se 

fizeram presentes em mobilizações promovidas pelo movimento sindical nos âmbitos 

regional, estadual e nacional, como nas mobilizações do Grito da Terra Brasil68, 

durante as quais, no nível estadual, extensa pauta de reivindicações era negociada 

pelos assentamentos em audiência especial com o Incra.  

Mais recentemente, em 1999, foi criada a Associação Comunitária Nova 

Aliança, que abrange apenas a comunidade Aliança pertencente ao município de 

Cachoeira do Pajeú. A compreensão do presidente desta nova Associação, que à 

época era Joaquim Alves da Silva, é a de que a situação dos assentados, 

particularmente da Comunidade Aliança, não pode progredir se eles não se 

fortalecerem numa Associação de base municipal, pois todas as políticas passam 

pelo município.  Assim é com a saúde, a educação e o Pronaf que é executado por 

intermédio do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. 

Na comunidade Aliança não foi possível perceber um posicionamento de 

grupos opostos, mas de lideranças que representam projetos distintos de 

organização: um projeto voltado para a organização da comunidade Aliança no 

âmbito do município de Cachoeira de Pajeú, e outro que visa resgatar e fortalecer a 

associação original abrangendo todo o assentamento e, portanto, as comunidades 

pertencentes aos dois municípios.  

Para alguns assentados é preciso fortalecer a Associação original, pois 

representa todo o assentamento, e a nova Associação de base municipal não 

somente vem dividir o assentamento como contribuir para a sua descaracterização.  

Compreendem que em lugar de assentados do PA Aliança passariam à condição de 

moradores da comunidade Aliança e moradores das comunidades Baixa e Lagoa, 

divididos pelas fronteiras entre os municípios de Cachoeira do Pajeú e Pedra Azul. 

Para evitar que isso aconteça alguns assentados revelam-se empenhados com 

outros companheiros numa tarefa nada fácil, ou seja, reorganizar a Associação que 

                                                           
68 Grito da Terra Brasil - Mobilização realizada anualmente desde 1995, promovida e coordenada pela Contag, 
Fetag's e STR's, durante a qual é deflagrado um processo de negociação com diversos órgãos do Governo 
Federal, de ampla pauta de reivindicações. No âmbito dos Estados e de alguns municípios também são realizadas 
manifestações e negociadas pautas específicas. 
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sofreu sérios problemas em outra gestão, com irregularidades na prestação de 

contas, resultando em prejuízos para os assentados. 
 
José Costa: (...) Porque como o assentamento é em dois municípios, nós 
queria ver que esse negócio aí que é funcionar por parte de um 
assentamento. Não era só funcionar por parte de um município, Pedra Azul 
é um município. É...aqui, Aliança...por exemplo, é a Lagoa é um município 
de Pedra Azul, a Baixa de Pedra Azul, a Aliança aqui, município de André 
Fernandes69. Tem aquela comédia. (...) Que se vim um recurso por Pedra 
Azul, se vim um recurso por Pedra Azul, aqui Aliança não recebe. Se vim 
um recurso de André Fernandes, só recebe aqui, a Baixa não recebe. Olha 
eu acho que se vim um projeto que é do Governo Federal ou do Governo do 
Estado, por parte do Estado, eu acho que ele deveria ser repassado dentro 
do assentamento, como assentamento, não era como município. Isso tem 
trazido um problema muito sério pra nós 

 
O desafio é grande e nada fácil, pois se depara com uma concepção de 

política exercida nos limites do município e centrada nas administrações municipais 

que desconhecem o assentamento enquanto um território, ou seja, o assentamento 

com sua trajetória que encerra os sentimentos de origem comum, de pertencimento, 

os vínculos construídos, a história e significados partilhados e por isso, fonte de 

identidade pessoal e coletiva.  

O Estado, atualmente, por meio do Governo Federal, tem trabalhado com 

a abordagem territorial ao operar programas de desenvolvimento em algumas 

regiões, como tem sido o caso dos investimentos em infra-estrutura do Pronaf. 

Diversos territórios foram homologados em Minas Gerais na perspectiva de integrar 

políticas e programas de desenvolvimento nas suas dimensões econômica, sócio 

cultural, ambiental e político-institucional, essenciais para se almejar o 

desenvolvimento sustentável. 

Em se tratando do caso específico do PA Aliança a questão se apresenta 

de forma duplamente desafiadora, internamente no assentamento e externamente, 

implicando num processo de negociação com o Estado, em suas várias instâncias 

de administração e governo, de ações para o desenvolvimento do assentamento 

como um todo. 

De acordo com José Costa, que foi o primeiro presidente da Associação, 

a organização dos assentados é um grande desafio que não pode ser confundida 

com a união e solidariedade através das redes familiares, de compadrio e 

vizinhança, nem com a questão da cidadania, ainda que estejam relacionadas. Em 

suas palavras é possível perceber o quão intenso é esse desafio e sua 
                                                           
69 José Costa refere-se ao município de Cachoeira do Pajeú em sua denominação anterior. 
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complexidade, ao envolver disposições pessoais e coletivas, que dizem respeito às 

formas de interpretação da história comum, acontecimentos vividos pelos 

assentados, sentimentos de pertencimento e identidades construídas. 

 
José Costa: Não acredita neles mesmos, porque se acreditasse neles 
mesmos as coisas tinha andado melhor, né? Eles só acreditaram muito 
neles no início da luta, porque eles tava precisando da coisa, mas tudo que 
eles apanharam servir, parece que eles achou que não precisava mais de 
ninguém, né? Uma parte deles, né? Com toda a união que eles tem que na 
parte de união isso aí é outra coisa, né? Que na parte ser de cidadania são 
outra, mas na parte de organização são outra também.Já falha nessa parte 
também. 
(...) A parte de organização aqui, primeiro é aquilo que eu falei com ocê. É 
que o povo não tem aquele incentivo de trabalhar em grupo né? O mutirão, 
pra um ajudá o outro. É aquela individualismo, né? Que o povo também tem 
e naquela parte também, de mesmo de organização, de associação e de 
sindicato também né? Que o pessoal, muitos, não é todos, mas não 
reconhece o sindicato como um sindicato de luta, né? Não reconhece 
associação que é uma associação de luta com todo mundo e tem aquela 
desigualdade, né? 
 

O individualismo é apontado como um grande mal que fez acontecer um 

refluxo na mobilização e interesse das famílias na luta coletiva. A partir do 

assentamento cada família passou a cuidar do seu lote, o que para José Costa 

compromete o desenvolvimento do assentamento, ao mesmo tempo em que é uma 

demonstração de que a cidadania não existe plenamente no mundo dos assentados.  
José Costa: Por uma parte não tem. Por uma parte eu acho que ainda falta 
pra algumas pessoas ainda falta ter essa cidadania. E não tem. (...) É 
contra a cidadania, é (se referindo ao individualismo). Completamente, ele 
é contra a cidadania.  
 

Ao tratar a questão da cidadania dos assentados José Costa novamente 

a circunscreve em sua dimensão horizontal, através das redes de sociabilidades 

cujos significados foram construídos e partilhados nas práticas comunitárias 

vinculadas à igreja católica e fortalecidas no processo de resistência e luta pela 

terra. 

O que se pôde observar no PA Aliança é a existência, nem sempre 

explícita, de dissensões internas que implicam disputas de liderança, de projetos e, 

portanto, de poder. 

Nesse ponto é oportuno resgatar a construção teórica de Santos (2001) 

que compõe o mapa de estrutura-ação, ao qual fizemos referência no capítulo 

anterior, e nos auxilia na compreensão da dinâmica das relações nos diversos 

espaços da vida social. Os seis espaços de que trata Santos (2001), o espaço 

doméstico, da produção, do mercado, da comunidade, da cidadania e o espaço 
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mundial são estruturas que se realizam nas interações sociais, portanto são eles 

mesmos, relações sociais. Enquanto tal nos esclarecem sobre a relação entre as 

diversas práticas sociais que integram a vida social dos assentados e assentadas e 

nos auxiliam na sistematização de algumas reflexões. 

A primeira delas diz respeito à unidade da vida social dos assentados e 

assentadas, estruturada por uma diversidade de relações sociais, intimamente 

relacionadas e que ocorrem no cotidiano do assentamento em lugares diferenciados, 

ou seja, na casa, na roça, na farinheira, na comunidade, na associação, na feira, etc. 

A essas relações se soma a relação com o Estado, que se realiza em diversos 

momentos, lugares e circunstâncias específicas. 

A ação individual e coletiva nesses espaços e relações é organizada na 

chamada unidade de prática social, que representa sua dimensão ativa, através da 

qual se constrói a identidade e identificação dos indivíduos e grupos sociais (Santos, 

2001: 279-280). O poder, o direito e o conhecimento, enquanto senso comum são 

igualmente dimensões que estruturam esses espaços.  Os espaços estruturais não 

somente interagem entre si, como estão interconectados num movimento complexo 

de relações sociais habitadas por constelações de poder.  Cada espaço, portanto, 

possui uma dinâmica de desenvolvimento que partilha com as dinâmicas dos 

demais, diversas características objetivas e subjetivas, sociais e psicossociais. 

Nessa complexa interação residem as formas de dominação, as dissensões e 

conflitos, mas as possibilidades, os germens da mudança e da transformação. 

Enfim, a possibilidade da emancipação, que não se apresenta como um ponto fixo a 

alcançar, mas como um processo ruidoso, instável, mas firme em seus propósitos de 

construir alternativas com autonomia (Santos, 2001). Certamente esse processo 

pressupõe uma dinâmica de confrontos e negociação.  

Nessa perspectiva não é possível falar em emancipação quando as 

relações no espaço doméstico permanecem regidas pela opressão de gênero, o 

mesmo em se tratando do espaço da cidadania no qual as diferenças sexual e 

geracional também têm o seu lugar ao lado das formas de dominação do Estado. 

E em se tratando de cidadania, esta somente terá caráter emancipatório 

se articulada à democratização de todos os espaços estruturais, e à articulação da 

obrigação política vertical e obrigação política horizontal entre cidadãos. É preciso 

que o Estado não somente cumpra sua parte, mas que as relações de poder sejam 

transformadas em relações de autoridade partilhada, acompanhadas pela 
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transformação das formas de direito despótico em direito democrático e do senso 

comum regulatório em senso comum emancipatório (Santos, 2001: 340). 

Utopia? Sim e por que não? Para a realização dos ideais de igualdade e 

emancipação a utopia se faz necessária, pois alimenta a esperança e nos fortalece 

na ação. Os exemplos estão por toda parte, a nos oferecerem comprovação de 

alternativas possíveis. Alguns, amplamente conhecidos, outros anônimos, alguns 

com o rótulo de atrasados, mas todos a nos presentear com a bravura, a coragem, a 

ousadia de inventar fazer, como as mulheres do PA Aliança. Neles identificamos 

processos emancipatórios, germens da emancipação. 

 Cabe pois a cada ator envolvido de alguma forma nesses processos, 

identificar e desenvolver a sua cota-parte. Assim vale para homens e mulheres do 

PA Aliança, organizados nas associações, sindicatos, na comunidade; para os 

sindicatos que têm o desafio de refletirem e fazerem avançar suas práticas; para os 

agentes de Governo dos diversos âmbitos de administração em seus compromissos 

assumidos com uma sociedade justa e igualitária; para os que estudam e fazem das 

experiências humanas seu material de pesquisa, que possam dar a conhecer as 

experiências e a oportunidade do devido reconhecimento aos seus protagonistas, e 

às possibilidades de reflexões frutuosas. 

Enfim, trata-se de construir movimentos articulatórios de iniciativas, 

interesses e projetos, para que o propósito de vidas dignas e decentes se faça 

realizar em processos de construção de autonomia e emancipação dos assentados 

e assentadas. 

 
4. Sociabilidades, gênero, identidades coletivas e emancipação 

As trajetórias na terra de homens e mulheres do PA Aliança nos dão conta 

de um amplo campo de interações sociais que lhes possibilitaram novas 

sociabilidades, mudanças nas relações de gênero e a construção de identidades 

coletivas. 

Esse processo deflagrado com a resistência, organização e luta pela terra 

revela-se como campo identitário e processo emancipatório.  Assim é instável, 

conflituoso, marcado pela provisoriedade e dependente das relações construídas 

pelos assentados e assentadas, interna e externamente ao assentamento.  

Assentados, pequenos produtores, agricultores familiares, mulher 

trabalhadora rural, mulheres do beiju são identidades construídas de acordo com as 
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posições que os sujeitos assumem num determinado tempo e espaço concretos. Em 

todas as condições identitárias, que envolvem relações de poder, o potencial 

emancipatório está presente, a depender de um contra poder que os  assentados e 

assentados possam desenvolver no sentido da criação de novos caminhos e de sua 

emancipação. Essas condições dependem, por sua vez, dos projetos de vida na 

terra, que possam traçar e defender coletivamente, e de sua capacidade articulatória 

para fortalecerem as possibilidades de concretizá-los. Trata-se de um movimento 

que indica a inserção  num contexto maior de luta dos assentados e assentadas da 

reforma agrária pelo desenvolvimento sustentável dos assentamentos e exercício 

pleno de sua cidadania. 

Como foi abordado neste estudo, com base nas construções de Castells 

(2001), Prado (2002) e Santos (2003) as identidades se constituem em fontes de 

significado que se constroem na interação e ação coletiva, associadas à diferentes 

formas de resistência, mobilização e subjetividade. Em um campo de lutas 

emancipatórias as identidades coletivas podem assumir condições diferenciadas 

como aquelas propostas por Castells (2001) identidade legitimadora, identidade de 

resistência e identidade de projeto.  

No PA Aliança o que se verifica são identidades em trajetória que buscam 

seu próprio lugar, num processo de resistência e luta pela sobrevivência e progresso 

na terra e com a terra que conseguiram conquistar.  De agregados a posseiros, de 

posseiros a assentados da reforma agrária, homens e mulheres se constroem num 

movimento dinâmico e conflituoso, que lhes desafiam permanentemente em sua 

capacidade de traçar e sustentar projetos familiares e coletivos. 

São trajetórias que põem em questão as relações que estabelecem na 

unidade familiar, na comunidade, com mediadores e com o Estado. São lutas 

emancipatórias, por vezes fragilizadas pelo distanciamento dos seus objetivos 

maiores, por sua precária capacidade articulatória, pela persistência de 

desigualdades de gênero, materiais e não materiais, relativas à informação, 

capacitação e condições para negociar e gerir projetos familiares e coletivos. São 

trajetórias permeadas por constelações de poderes que põem à prova as condições 

de homens e mulheres para avançarem na realização de mudanças rumo a novos 

caminhos e à sua real emancipação. 
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