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RESUMO 

 

 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa etnográfica que tem por objetivo compreender o 

sistema de roça no assentamento Josué de Castro, norte do estado do Rio de Janeiro, tendo 

como ponto principal de análise as atividades realizadas pelas mulheres, desde àquelas 

concernentes à esfera produtiva quanto àquelas da esfera reprodutiva. Este trabalho encontra-

se orientado a partir da perspectiva histórica da construção de gênero, como uma categoria 

relacional que considera a existência do masculino e feminino, buscando enfatizar as 

dinâmicas das relações presentes na unidade social primária e na organização do trabalho na 

roça, privilegiando a produção de alimentos como atividade central dessas relações. 

A partir de então, cabe a este trabalho demonstrar que a circulação de mulheres por diferentes 

esferas sociais contribui tanto para garantia de sua autonomia quanto para produzir 

sociabilidade dentro do grupo. 

 

Palavras-chave: etnografia; alimentos; gênero; agricultura familiar; sociabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation is an ethnographic research with the objective of comprehending the 

agricultural system located on Josué de Castro, north of Rio de Janeiro state, with the main 

purpose of analysing the activities performed by women, from those concerning the 

productive sphere as well as those from the reproductive sphere. This dissertation is based on 

the historical perspective of the gender construction as a relational category, which considers 

the existence of male and female aiming at emphasizing the dynamics of the relationships 

present on the primary social unit and on the organization of the farm work, favouring the 

food production as the main activity of those relationships. 

As such, this dissertation demonstrates that the women distribution at different social spheres 

contributes on the guarantee of their independence as well as for producing sociability within 

the group. 

 

Key words: ethnography; food; gender; family agriculture; sociability. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A proposta deste trabalho é buscar compreender o sistema de roça no assentamento 

Josué de Castro, norte do estado do Rio de Janeiro, tendo como ponto principal de análise as 

atividades realizadas pelas mulheres, desde àquelas concernentes à esfera produtiva quanto 

àquelas da esfera reprodutiva. Observando que os lugares de circulação de mulheres e homens 

não obedecem necessariamente à lógica tradicional de divisão do trabalho, que condiciona 

papéis sociais determinados por condições de sexo, orientada por uma via biológica que 

considera a existência de um comportamento apropriado aos sexos, meio pelo qual se legitima 

a dominação de um sexo sobre o outro (BOURDIEU, 2011), este trabalho encontra-se 

orientado a partir da perspectiva histórica da construção de gênero, como uma categoria 

relacional que considera a existência do masculino e feminino, sem excludência, colocando a 

ênfase sobre todo o sistema de relações e poder que pode incluir o sexo, mas que não é 

diretamente determinado pelo sexo (SCOTT, 1990).  

A lógica que orienta um assentamento rural nos moldes do MST é a reivindicação da 

terra para quem nela produz, a partir de sua bandeira principal de luta - a Reforma Agrária. O 

norte fluminense tornou-se uma grande referência neste sentido em virtude dos inúmeros 

latifúndios improdutivos, oriundos da decadência do ciclo do açúcar. Muitos trabalhadores 

que atuavam nas usinas açucareiras e no corte de cana viram-se desamparados com o 

fechamento das usinas, passando muito deles a integrar os movimentos de reivindicação de 

tais terras, que eram mal aproveitadas por parte dos usineiros (SIGAUD et al, 2010). Como 

parte deste processo de reivindicação, muitos passaram a ocupar terras, instalando-se nelas 

por meio dos acampamentos, travando vários embates por vias judiciais, e por vezes pela 

resistência física, a fim de conseguir o seu pedaço de terra. 

A cidade de Campos dos Goytacazes possui em sua história a primeira “ocupação 

reivindicatória” 
1
, que se trata do caso do Imbé, que teve como protagonista Zé Pureza

2
. As 

terras foram desapropriadas em maio de 1963, no entanto essa desapropriação foi revertida 

durante a ditadura militar. Durante o período em que os ocupantes permaneceram no Imbé, 

                                                           
1
 “Ocupação reivindicatória”: o ato por meio do qual um grupo de famílias, de tamanho variável, ocupa uma área 

e nela monta um acampamento com objetivo de reivindicar junto ao Estado a sua distribuição entre os ocupantes 

(SIGAUD ET.AL.2010) 
2
Zé Pureza foi um dos mais importantes líderes da luta pela terra no estado do Rio de Janeiro no período pré-64. 

Teve uma atuação importantíssima no caso da ocupação no Imbé. Faleceu em 1983. Atualmente na região de 

Conceição de Macabu, região limítrofe com Campos, possui um assentamento que leva seu nome. Há um filme 

retratando sua história, dirigido por Marcelo Ernadez Macedo. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=EH4Uf9dSLTw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EH4Uf9dSLTw
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foram criadas formas de organização, como o “decálogo do Imbé” e comissões de trabalho, a 

fim de reger a sociedade ali formada. Macedo (2010) ainda relata que o sucesso da ocupação 

de Imbé, que resultou na desapropriação de terras, fez nascer uma nova forma de 

reivindicação de terras no estado do Rio de Janeiro, que é a via da ocupação reivindicatória. 

Atualmente, o estado do Rio de Janeiro possui 80 (oitenta) assentamentos, contando com 

6.026 famílias assentadas, conforme dados do INCRA
3
. Em Campos dos Goytacazes conta 

com 09 (nove) assentamentos, incluindo Josué de Castro, este criado em 2007, contando com 

34 (trinta e quatro) beneficiários. 

 

 

Figura 1 – Paisagem de uma das áreas do assentamento 

(Agosto de 2015)
4
 

 

A constituição de um assentamento está condicionada ao reconhecimento de uma área 

como improdutiva e a partir de então o Estado por meio de seus trâmites de desapropriação e 

compra desta propriedade, realiza as demarcações desta área para posteriormente distribuí-las 

entre as famílias que receberão a concessão do uso e posse da terra, para fins de moradia e 

trabalho. Assim, caracteriza-se como uma unidade familiar uma vez que ali se estabelecem 

relações de moradia e de trabalho, partilhadas pelos membros de cada parcela de terra. 

                                                           
3
 Para maiores informações sobre os assentamentos no estado do Rio de Janeiro acesse: 

http://painel.incra.gov.br/sistemas/Painel/ImprimirPainelAssentamentos.php?cod_sr=7&Parameters[Planilha]=N

ao&Parameters[Box]=GERAL&Parameters[Linha]=1 

 
4
 As fotografias deste trabalho são de minha autoria. 

http://painel.incra.gov.br/sistemas/Painel/ImprimirPainelAssentamentos.php?cod_sr=7&Parameters%5bPlanilha%5d=Nao&Parameters%5bBox%5d=GERAL&Parameters%5bLinha%5d=1
http://painel.incra.gov.br/sistemas/Painel/ImprimirPainelAssentamentos.php?cod_sr=7&Parameters%5bPlanilha%5d=Nao&Parameters%5bBox%5d=GERAL&Parameters%5bLinha%5d=1
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Torna-se imperativo a colaboração dos assentados, em seus respectivos lotes, na 

manutenção da terra, exploração dos recursos disponíveis e a efetuação de melhorias nas 

condições de moradia, que passa periodicamente por uma avaliação do INCRA. A criação de 

associações de moradores e cooperativas também são importantes para consolidar a conquista 

da terra, permitindo maior organização para reivindicações, comercialização de produtos, 

além de outras demandas que possam vir a surgir. Foi exatamente por meio de uma 

cooperativa que acabou não se concretizando, em virtude de alguns trâmites burocráticos, que 

pude tomar conhecimento do assentamento Josué de Castro. 

Tive conhecimento do assentamento Josué de Castro por meio de reportagem realizada 

no ano de 2013, para o programa Globo Rural, a partir da qual apresentaram a iniciativa de 

mulheres de 17 assentamentos e acampamentos de Campos de Goytacazes envolvidas com a 

produção de quentinhas
5
, utilizando produtos produzidos em seus respectivos assentamentos e 

acampamentos. Uma das chamadas da reportagem se atentava para o fato de serem produtos 

livres de agrotóxico, vindo diretamente da roça. Além disso, o objetivo desta cooperativa era 

instalar uma cozinha sede no assentamento Josué de Castro. A partir de então surgiu o 

interesse em conhecer estas mulheres do assentamento Josué de Castro que estavam dando 

notoriedade às práticas de produção de alimento naquele lugar. 

A primeira pessoa que tive contato foi dona Violeta, inicialmente por telefone e depois 

durante um rápido encontro na rodoviária da cidade. A princípio, como o trabalho se 

encontrava em um estágio embrionário, era difícil explicar a proposta com clareza quanto aos 

fins desta pesquisa, no entanto a aceitação foi imediata quando informei que um dos objetivos 

era buscar qualificar o lugar da mulher frente às atividades desenvolvidas na agricultura 

familiar, buscando reconhecê-la enquanto trabalhadora rural. Na minha primeira visita 

conheci Manu, que se tornara a principal informante. Um dos fatos marcantes nesta pesquisa 

foi a necessidade de contar com a generosidade das pessoas, pois como a estrada que conduz 

até o assentamento, que fica aproximadamente cinco quilômetros distante da estrada principal, 

não conta com condução, precisei pegar carona em quase todas as minhas visitas. A primeira 

carona foi com o ônibus escolar, que leva as crianças do assentamento para a escola. Aos 

poucos e acostumando com a minha presença, quando estava andando na estrada, muitos me 

abordavam no meio do caminho me oferecendo carona, já sabendo qual seria o meu destino. 

As caronas ofertadas pelos moradores eram majoritariamente dadas pelas mulheres e o 

veículo mais utilizado era a moto. Normalmente homem desacompanhado não ofertava 

                                                           
5
 Embalagem de isopor ou alumínio, utilizada geralmente em viagem, para armazenar e transportar comida.   
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carona, mesmo já tendo me conhecido. O mais comum era as mulheres do assentamento me 

conduzir até a estrada principal ou pedir para algum filho solteiro. Quando não havia 

possibilidade de carona, realizava o trajeto a pé. Passei a maior parte do tempo na casa de 

Manu, onde conheci sua família, seu círculo de amizade e sua rotina de trabalho. As crianças, 

seus netos, tiveram um importante papel para quebrar a timidez de minha parte, permitindo a 

minha inserção em seu cotidiano. Por meio de brincadeiras e por seus ensinamentos sobre o 

trabalho na roça, tendo em vista que me classificaram como a menina da cidade, por eu não 

conhecer muitos alimentos, plantas e flores que para elas eram tão óbvias, elas foram 

fundamentais pela minha aproximação com a família e amigos. 

A projeção das mulheres do assentamento Josué de Castro torna-se importante uma 

vez que converge com vários estudos que busca requalificar o papel da mulher em contextos 

rurais, buscando reconhecer seus papéis nas dinâmicas do trabalho rural, como por exemplo 

Barbosa (2013), que traz a perspectiva do empoderamento da mulher a partir de sua 

participação em diversos espaços sociais; Souza(2006) que se ocupou a entender as dinâmicas 

de transformações nos processos de mudança social, a partir da inserção das mulheres em 

espaços de decisão e em posições de liderança; e Scott et.al. (2010), que afirma que é 

importante “não restringir a compreensão de práticas femininas como uma simplória „ajuda‟ 

contribui para uma abordagem de gênero como relações de poder em constante negociação 

entre mulheres e homens em domínios de poder diversos” (p. 24). Nesta perspectiva, o 

assentamento Josué de Castro projeta um quadro de relações que reverberam estes estudos, 

sobretudo por apresentar plasticidade nas dinâmicas sociais fazendo com que homens e 

mulheres possam circular por diferentes lugares, sem obedecer à crença de espaços 

delimitados pelo sexo, permitindo que um e outro possam se evidenciar. No entanto a escolha 

por observar essas relações a partir das atividades executadas pelas mulheres partiu da 

necessidade de desmistificar a noção de trabalho pesado, como atributo do homem, e a noção 

de trabalho leve, atribuída à mulher (PAULILO, 1987). 

Esta pesquisa ocorreu no ano de 2015, considerando que as pesquisas de campo estão 

divididas em dois períodos: o primeiro realizado entre os meses de maio e junho, e o segundo 

realizado no mês dezembro.  Durante este período conheci não só suas casas, como também 

alguns espaços de comercialização de seus produtos, além de espaços políticos como a Rede 

de Economia Solidária – RECASOL, que é um projeto desenvolvido por pesquisadores e 

colaboradores da região norte fluminense, com a finalidade de desenvolver uma economia 

solidária, com foco em estruturar e organizar os empreendimentos populares, como 
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cooperativas, núcleos de agricultura familiar, pescadores artesanais, grupos quilombolas, 

dentre outros. Numa dessas reuniões conheci pessoalmente Violeta
6
, primeira assentada de 

Josué de Castro com quem tive contato e que me apresentou posteriormente para os demais. 

Assídua na cena política, a ela é atribuída o papel de articuladora dos interesses do 

assentamento, papel que lhe é incumbido desde os tempos de acampamento, segundo seus 

companheiros.  

O reconhecimento da importância da mulher é algo muito visível dentro do 

assentamento, presente também no discurso masculino. Apesar das minhas conversas com 

Tom, o homem com que tive mais contato do assentamento, ser na maioria das vezes em tom 

de brincadeira (pois ele adora contar piadas e histórias engraçadas de seus tempos de 

acampamento), ele afirma que com a mulherada do assentamento não tem tempo ruim. Elas 

pegam na enxada, vão pra rua vender, vão pra Câmara defender seus interesses. Por diversas 

vezes ele repetiu que “quem manda aqui são as mulheres”. Um exemplo empírico deste fato 

foi durante a organização da pauta de reivindicações para uma audiência pública que iria 

ocorrer na Câmara Municipal. Havia dois homens, entre eles Tom, num universo de 

aproximadamente doze mulheres. Durante construção da pauta houve muita discussão, 

concordâncias e discordâncias que foram conduzidas até a construção de uma pauta comum, 

respeitando cada indivíduo ali presente. Tudo era votado e incluído ou não de acordo com o 

desejo da maioria, sem distinção de sexo e outras variáveis, possibilitando o reconhecimento 

de todos como sujeitos. 

Entender a relacionalidade dos papéis sociais é importante, pois considerando que a 

noção de gênero está ligada à uma questão cultural, faz com que a ideia arbitrária de 

imutabilidade dos papéis sociais seja posta em xeque. Santos
7
 (2002 apud SILVA; 

SCHNEIDER, 2010) coloca que a noção de gênero se relaciona com a cultura sendo 

formadora e formada por ela, mostrando como cada sociedade lida com as diferenças entre os 

sexos. Além disso, o “conceito de gênero questiona o que é dado como natural e biológico, 

demonstrando que o papel da mulher na sociedade pode ser alterado com benefício para o 

todo” (SILVA; SCHNEIDER, 2010, p.186). 

Sendo assim, os capítulos seguintes deste trabalho versarão sobre a circulação de 

mulheres partindo de dois lugares de referência: a unidade social primária, que se trata da 

                                                           
6
Os nomes utilizados nesta etnografia são fictícios. 

7
SANTOS, Tânia S. Carreira Profissional e Gênero: a trajetória de homens e mulheres no contexto da 

feminização da medicina. Tese (Doutorado em Sociologia). Programa de Pós-Graduação em Sociologia, 

UFRGS. Porto Alegre, 2002. 
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primeira parte, buscando identificar os habitantes, as suas atividades e suas redes de relações 

que extrapolam os seus próprios quintais. Na segunda parte deste trabalho serão apresentadas 

as dinâmicas de trabalho mulheres a partir do assentamento Josué de Castro, e o surgimento 

de categorias de diferenciação entre pessoas e produtos, além de reforçar a importância das 

redes de casas e de trabalhos que ali se criam. 
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2. A CONSTITUIÇÃO DA UNIDADE SOCIAL PRIMÁRIA 

 

 

O dia começa bem cedo, por volta das 04h30min da manhã. A primeira a levantar é Manu que 

começa preparando o almoço para poder aprontar a marmita do marido que irá trabalhar em outra 

propriedade. Em seguida levanta o marido que se dirige imediatamente ao curral para o trato das 

vacas. Enquanto isso, Manu começa a passar o café, enquanto começa a lavar louça deixada no dia 

anterior. Ao retornar do curral, o marido traz o leite que será consumido ou utilizado na produção de 

queijo e separa a quantia que é entregue à cooperativa. Toma banho, toma café e sai para o trabalho 

carregando a marmita e o leite para deixar no ponto de coleta. Mal escuto a voz do marido de Manu, 

que ao me encontrar me deseja bom dia, num tom baixo de voz e sai. 

Manu continua lavando as louças e ao terminar de tomar café com queijo que ela mesma 

prepara ou com batata doce, parte para o trato com os animais pequenos. Ela colhe milho para os 

porcos e galinhas, coloca água, alimenta o cachorro com as sobras das refeições. Retornando a casa, 

ela troca de roupa, coloca calça jeans, lenço na cabeça, chapéu e calça as botas para começar o 

trabalho na roça. Por volta de 06h30min da manhã começa a aguar as plantas. Como a borracha – 

mangueira - possui limitação quanto a sua extensão, majoritariamente esta atividade é feita com a 

utilização de baldes e regador. Por ora a água é captada na borracha e quando fica mais próximo ao 

açude é captada de lá. Ela deixou a meu cargo os pés de pinha, goiaba e graviola, enquanto aguava o 

coqueiro, bananeira e outras espécies que fugiram aos meus olhos por falta de conhecimento. Enchia 

dois baldes de água, carregava-os até os pés de planta - categoria que pode ser utilizada para pés de 

árvores ainda pequenos ou árvore que não se sabe o nome - e despejava conforme orientado por Manu, 

meio balde para cada pé. Por vezes ela se divertiu pelo fato de durante esta atividade eu transpirar 

muito dizendo quem não tá acostumado é assim mesmo. Como estava muito quente, em alguns 

momentos tive que parar a atividade para beber água, enquanto ela continuava a buscar água e regar as 

plantas. Neste meio tempo, seu filho acorda e começa a se arrumar para trabalhar. Antes ele alimenta 

seus galos e monta na moto rumo à outra propriedade, carregando também a marmita preparada por 

sua mãe. 

Seus netos estão dormindo. Ao acordar saem para falar com a avó e retornam para ver TV. 

Como sabem onde os alimentos estão guardados, eles mesmos preparam o seu café da manhã, 

comendo biscoito molhado no café e queijo. Terminada a atividade de aguar as plantas, que vezes ou 

outra era interrompida por uma visita ou pelo padeiro que deixava os pães, a quantidade de sempre, e 

levava o queijo para vender, partimos para os fundos da casa onde se encontra o fogão a lenha. Manu 

busca as lenhas e acende o fogão para começar a esquentar o leite para fazer o queijo. Enquanto isso 

toma café novamente, sentada em frente à TV assistindo a missa. Fica por alguns minutos assistindo 

TV e retoma as atividades. Checa para ver se o leite está na temperatura ideal, que durante muitos anos 

foi feita de olho, mas agora conta com um termômetro, não deixando ultrapassar a temperatura de 
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60ºC. Enquanto o leite esfria para ser coalhado, ela recolhe as louças do café para lavar, vai à 

plantação para colher hortaliças e legumes para o almoço. Deixa-os sob a mesa e se lembra de ir ao 

curral para separar a vaca do bezerro. Retorna a casa, para fazer o queijo. O soro que sobra do leite ela 

utiliza na alimentação dos porcos. 

Por volta de 12h começa a ser feito o almoço. Normalmente não há muito que preparar tendo 

em vista que parte dele já havia sido preparado na parte da manhã. Assim, geralmente se preparava 

uma carne e um legume neste horário. Após o almoço, Manu dedica seu tempo lavando roupa, 

deixando parte de molho no tanque, colocando depois de um tempo no tanquinho
8
 para bater. Estende 

as roupas no varal que fica ao lado de sua casa. Reclama de cansaço e diz que vai se deitar um pouco, 

pois teria que capinar mais tarde e o sol estava muito quente. 

Diário de Campo, dezembro de 2015.  

 

 

Esta é uma breve descrição sobre parte do dia-a-dia de Manu e daqueles que coabitam 

com ela. O dia é marcado por atividades que são realizadas, no lugar de morada, que será 

tratado como unidade social primária, como os arredores, fundos, lado e frente de seu terreiro. 

No contexto descrito, predominantemente a casa estava ocupada pelas mulheres e pelas 

crianças. Enquanto isso, os homens se encontravam em outras propriedades, normalmente 

fazendas localizadas em lugarejos vizinhos, exercendo atividades rurais, como arar a terra, 

carpir, cuidar do gado e etc., ou trabalhando com serviços de reparos e manutenção, como 

construção civil, eletricista, encanadores, para assim poder complementar a renda. Porém tal 

configuração serve para referenciar determinados dias e/ou períodos na realidade plural do 

assentamento Josué de Castro. 

 Localizado à aproximadamente 40 km da área central da cidade de Campos dos 

Goytacazes, o assentamento é formado por 34 famílias, conforme dados do INCRA, tendo 

habitantes de diversos locais de origem. Consigo trazem sua história, suas referências e seus 

projetos de vida, que se convergem no objetivo primeiro que é a conquista da terra para fins 

de produção, a fim de assegurar autonomia em sua renda, suas rotinas, modo de vida e em 

seus trabalhos. 

É recorrente no senso comum a ideia de que as sociedades tradicionais estariam no 

curso de um estágio de evolução, no qual elas deveriam almejar condições melhores de vida, 

acreditando que morar e trabalhar nas áreas urbanas traduziria em um passo à frente desta 

evolução. No entanto o que se observa é que diferentemente do que o senso comum preconiza 

                                                           
8
 Eletrodoméstico utilizado para lavar roupa com funções mais limitadas do que a máquina de lavar. 
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o eixo migratório, neste caso, ocorreu de modo contrário, em que grande parte dos assentados 

é procedente das zonas urbanas, buscando assim melhores condições de vida nas zonas rurais. 

Um fator é a condição de conseguir autonomia em seu trabalho. Em uma das conversas no 

campo, Manu relatou que a grande vantagem de morar no assentamento é a liberdade em 

relação a sua rotina de trabalho: 

 

Se eu quiser capinar, capino. Se eu quiser fazer queijo, faço. Se eu quiser arrumar a 

casa eu arrumo. Não sou igual a você não (referindo-se ao fato de por muitas vezes 

ter sair do campo para exercer minhas atividades laborativas, tendo horário 

estabelecido) que tem que sair correndo para trabalhar e não se atrasar. Até se eu 

quiser dormir posso dormir. Eu não tenho hora para fazer minhas coisas e nem 

pressa. Já na rua não, seja no sol quente ou na chuva, você tem que trabalhar pros 

outros. Morar na rua
9
é trabalhar pros outros. 

(Manu, dezembro de 2015) 

 

Seria um erro afirmar que o trabalho no assentamento Josué de Castro obedece à 

bipolarização de tarefas, a partir da perspectiva de gênero, colocando em eixos opostos tarefas 

executadas por homens/mulheres, pois a liberdade em circular por diversos lugares é a 

premissa para assegurar seus modos de vida, garantindo-lhes liberdade. 

A intenção deste capítulo é trazer uma abordagem acerca da constituição da unidade 

social primária, buscando conhecer seus integrantes e seus papéis dentro desta unidade. Cabe 

ressaltar que o trabalho de campo se dividiu em dois momentos: primeiro com algumas visitas 

exploratórias realizadas entre maio e junho de 2015 e o segundo momento que foram as 

visitas realizadas no mês de dezembro de 2015. Esta informação é importante para entender 

que, dependendo da época do ano, a casa
10

 fica majoritariamente ocupada pela mulher, 

quando é a época da colheita, ou ocupada por homens e mulheres, quando a época é o plantio, 

mas essas configurações não são rígidas, podendo haver alternância conforme suas vontades e 

imponderáveis da vida cotidiana (como doença de um familiar, por exemplo). Há um 

calendário rural local que influi diretamente no modo como a família se organiza no seu dia-a-

dia, que será explanado na parte II. 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Morar na rua neste contexto não significa não ter lugar de moradia, mas sim morar nas zonas urbanas. 

10
 O conceito de casa empregado neste trabalho refere-se a construção material e arquitetônica de morada. 
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2.1. O lugar da moradia e o lugar da produção 

 

A unidade social primária é constituída pela casa, como também pelo lote de terra 

destinada à produção e conjunto de pessoas. Pina-Cabral e Godoi (2014) chamam atenção 

quanto à diferenciação entre o conceito de vizinhança e vicinalidade, mostrando que enquanto 

àquele refere-se à zonas territoriais ocupadas por um grupo de parentes, o conceito de 

vicinalidade trata-se de: 

 

“[...] espaços de morada (casas, domicílios, tendas, etc.) tendem a se agregar 

territorialmente segundo lógicas plurais (p.ex., amizade, homonímia, interesse 

político, geração, afinidade, matrilateralidade, etc.) formando assim conglomerados 

abertos com importantes implicações para a ação social, que coexistem e interagem 

com outras formas mais instituídas de agrupamento (tais como aldeias, linhagens, 

partidos, classes etárias, etc.) sem nelas se dissolverem” 

(PINA – CABRAL; GODÓI, 2014, p.13) 

 

Desse modo, além da constituição individual de cada unidade social primária, as 

relações vicinais dentro deste grupo constituem a vida familiar. 

 A unidade social primária de Manu é composta pelo seu filho do meio - ao todo 

possui três filhos, mas os outros dois não moram no assentamento - seu marido, seus dois 

netos, filhos de sua filha - que mora em outro distrito -, e sua mãe, que mora na lateral de seu 

terreiro, com uma distância aproximada de 100 (cem) metros entre uma casa e outra. Diante 

desses dados, houve necessidade fundamental de me afastar de autores, por exemplo, Gilberto 

Freyre ou Oliveira Vianna que em suas análises sobre família criaram um modelo fixo 

(família patriarcal). O conceito de família se apresenta de forma complexa na sociedade, 

podendo ora se referir à família de socialização e procriação, a família da rede de parentesco, 

ou ainda significar a árvore genealógica (WOORTMANN, 1987). Por isso, avaliando os meus 

dados etnográficos e a discussão bibliográfica, optei por analisar a dinâmica de 

constituição/construção da unidade social primária do assentamento a partir do conceito de 

familiarização
11

 e recomposição familiar (COMEFORD, 2001). 

A casa é localizada em frente a um açude, que as crianças apelidaram de praia. A 

construção é feita de alvenaria e constantemente ganha investimento em sua estrutura como 

piso, pintura e telhado, feita por seu marido, que aproveita as horas vagas do trabalho na roça 

e quando também lhe sobra dinheiro que sua esposa consegue juntar. Eles residem há dois 

                                                           
11

 Familiarização no sentido de considerar a readaptação e a inserção de uma família, que mudou para uma outra 

localidade rural, em uma nova rede de relações. (COMEFORD, 2001). 
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anos no assentamento, e à atual casa já estava construída assim que chegaram, devido à 

desistência de um casal. Sendo assim, foi-se necessário realizar os reparos e melhorias. A casa 

possui uma sala que é utilizada para ver televisão e fazer as refeições noturnas, um quarto 

para seu filho e seus netos, contando também com uma cama de casal para os dias em que está 

muito quente sua mãe possa dormir lá ou para situações em que se recebe visita. Há um 

quarto que é do casal, Manu e Tito, localizado próximo à cozinha e um banheiro. Entre os 

cômodos, com exceção do banheiro, não há portas delimitando a entrada e a saída. O quarto 

do filho e netos está ligado à sala e o quarto do casal ligado à cozinha. Há duas varandas, uma 

situada à frente da casa e outra na parte de trás. Na varanda da frente há uma cadeira e é o 

local em que se guardam as motos, uma de seu filho e outra sua, além do carro de sua mãe. 

Aos fundos, seu marido construiu outra varanda, colocando bancos para sentar e mesa, além 

de construir um fogão à lenha, que é utilizado para cozinhar alimentos mais demorados, como 

o aipim, batata doce, feijão, além do leite para o preparo do queijo. Quando não se trabalha na 

roça, os fundos da casa é o espaço onde mais permanecemos, comendo, cozinhando, 

conversando, fazendo o queijo. Esta área fica logo após a cozinha, funcionando como uma 

extensão da mesma, possuindo um tanque que também é utilizado como pia. Assim, não se 

constitui uma área externa da casa, ainda faz parte da área interna, embora esteja localizada 

para além da porta dos fundos. Há roça na parte da frente, onde pode ser encontrada a maior 

variedade de roçado, e na parte de trás, em que geralmente se planta culturas mais resistentes, 

como o milho e o aipim, além do curral e a área de pasto. Na lateral há um caminho até a 

porteira que é feito com pés de árvores frutíferas e flores e de outro há o espaço dos pequenos 

animais como porco, galinha, galinha da angola e um cachorro. Nesta mesma direção, 100 

(cem) metros adiante, há a casa de sua mãe, construída recentemente.  
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Figura 2 – Parte da horta de dona Natália e sua casa aos fundos 

(Dezembro de 2015) 

 

Sua mãe possui praticamente todas as culturas que Manu, e ainda que esteja dentro de 

seu terreiro, há separação daquilo que pertence à Manu e aquilo que pertence a sua mãe, dona 

Natália. Embora haja esta separação de construção da unidade habitacional, as duas casas 

estabelecem relação entre uma e outra, como na partilha do alimento, por exemplo. Sobre esta 

lógica da partilha diante das relações estabelecidas entre duas casas, os alimentos em que há 

maior dependência por parte de sua mãe, são aqueles que são adquiridos na cidade, como 

macarrão, arroz, carne, além de produtos de higiene pessoal. O biscoito é oferecido à bisavó 

pelas crianças como cortesia ao visitá-la em sua casa. Mas a dependência que aqui se trata não 

é financeira, uma vez que dona Natália possui seus próprios recursos, pois a mesma é 

pensionista. A dependência se verifica na questão do armazenamento, por possuir um 

pequeno espaço em sua casa, e a logística, uma vez que o fato de ser idosa dificulta sua ida à 

cidade para fazer compras. Como no caso dos camponeses malaios, segundo a pesquisa de 

Rosemary Firth (1943), há aqueles alimentos que estabelecem uma relação de dependência, e 

outros que ficam inteiramente sob a responsabilidade da (o) viúva (o), em geral, a mãe ou pai 

da mulher/homem da casa, que neste caso, trata-se da mãe de Manu, ela é responsável pela 

sua própria subsistência, tendo total independência, podendo inclusive ter em maior 

abundância que a própria filha. Produtos como hortaliças, frutas e legumes, dona Natália 

possui de forma abundante, preparando-os em sua própria casa. 
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O cuidado com as crianças também é uma tarefa partilhada por esta rede de casas. Em 

momentos em que sua filha precisa se ausentar, sobretudo nos dias de semana, quando seu 

genro também não se encontra em casa, a tutela das crianças fica por sua conta. Tal como em 

Firth (1943) é comum uma criança residir na casa de um parente para que possa ser criada por 

ele, não significando que seja venda ou adoção, tendo a criança liberdade de retornar a sua 

família de origem a qualquer momento. Neste contexto, avó e bisavó dividem a tarefa de 

cuidar dos netos/bisnetos, enquanto a mãe reside em um distrito vizinho. 

É preciso explicitar que para além das relações de habitação, os assentamentos rurais 

possuem, sobretudo, a premissa de direito à terra por meio do trabalho, ou seja, através da 

produção. Norteados pelo eixo central que “ocupar, resistir e produzir”, os assentamentos 

rurais nos moldes do MST têm como dever transformar grandes latifúndios improdutivos, que 

após vários processos burocrático sem “Projetos de Assentamentos”, convertendo–se em 

pequenas parcelas familiares onde se concretizam as produções. MICAELO (2014). No caso 

de Manu, em que seu nome ainda não se encontra inscrito na “Relação de Beneficiários”, 

presenciei uma vistoria do INCRA, a fim de certificar que sua família estava morando no 

local. Um dos fatores para o INCRA que demonstra que a família reside no local é a 

produção. Os técnicos elogiaram tanto o cuidado com as culturas como o cuidado com a casa, 

reconhecendo as melhorias que foram feitas em sua estrutura, colocando em seu relatório o 

pedido de inclusão de seu nome na RB. 

Neste contexto, separar o lugar de produção e lugar de moradia torna-se uma tarefa 

inaplicável, uma vez que no assentamento a ideia de que uma família mora em determinado 

lote está associada a sua produção. Embora dentro do assentamento, nas redes de 

sociabilidade, há diferenciação entre aquele que produz muito ou pouco, não cabe 

circunscrever uma separação sistemática entre esses dois lugares
12

. A horta, que se encontra 

na parte da frente da casa, é um lugar de produção tanto para subsistência como para 

comercialização, assim como o curral, onde possui as vacas leiteiras que fornecem o leite para 

a cooperativa, o leite para consumo e o leite para produção de queijo, este que pode ser 

vendido ou não. Ambos os lugares, casa e terreiro, funcionam de modo a servir as duas 

funções.  

A produção de alimentos opera como o viabilizador das relações dentro do 

assentamento, uma vez que por meio da produção possibilita-se a troca de mudas, receitas e 

conhecimentos de técnicas agrícolas. Além da produção, o consumo de alimento reforça os 

                                                           
12

 O conceito de lugarapropriado neste trabalho é segundo Tim Ingold (2015) cuja definição encontra-se descrita 

na parte II deste trabalho. 
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laços amizades, pois sem o alimento não há como formar laços (McCALLUM, 1998). Em 

todas as minhas visitas a primeira preocupação de Manu era saber se eu já havia me 

alimentado. Nas primeiras visitas, devido a minha timidez e acreditando ser educado, recusei 

sua oferta. No entanto ela insistia e ao aceitar ela me servia e logo em seguida se servia, 

sentando-se na sala junto a mim conversando sobre diversos assuntos, enquanto comíamos e 

assistíamos TV. Com o passar do tempo e se acostumando a minha presença, ela já me 

orientava a mim mesma me servir, alegando que eu já era de casa. Desse modo, o alimento 

encontra-se na dinâmica de familiarização, uma vez que alimentar as visitas é torná-las mais 

parentes (McCALLUM, 1998). E se tornar mais parente amplia as possibilidades de 

circulação dentro dos territórios, pois a partir da minha aproximação de Manu, conheci a rede 

de casas da qual ela faz parte, além de ser convidada para participar como integrante do 

assentamento de audiência pública e de reunião com o MDA – Ministério de 

Desenvolvimento Agrário – sob a alegação de que eu também era Josué de Castro. 

 

2.2.Os integrantes da unidade social primária e seus papéis no grupo doméstico 

 

Dona Manuela, apelidada de Manu é casada e possui três filhos, sendo que apenas um, 

Lucas, (já adulto como os demais) convive com ela. Com ela também reside seus dois netos, 

um de 08 e outro de 05 anos que moram com avó, pois sua filha não tem condições de cuidar 

por conta do trabalho na cidade que lhe ocupa o tempo. Reside também sua mãe, dona 

Natália, que no final do ano passado resolveu ajeitar um cantinho fora da casa de Manu para 

que pudesse ter liberdade em colocar suas coisas, como roupa, objetos de artesanato, livros, 

lembranças de seus netos do tempo em que eram crianças, além ter uma área própria para seu 

plantio. Como citado anteriormente, Rosemary Firth em Housekeeping among Malay 

peasants (1943), discorre sobre as categorias malaias Makan sakali – que significa comer 

junto, e Makan suku – o comer separado – a autora sugere que o ato de fazer uma refeição, 

junto ou separadamente, pode indicar arranjos econômicos variados, indicando dependência 

ou autonomia de seus membros adultos, que conformam arranjos familiares de múltiplas 

formas e, consequentemente, uma diversidade de sociabilidades do grupo. Deste modo, ter 

uma horta separada de Manu denota a independência de dona Natália para certos tipos de 

alimentos. Embora more no mesmo lote, ela possui independência para comprar e cozinhar 

seus alimentos. Ainda que façam as refeições juntos, há uma separação e independência 

quanto à compra e o consumo de alimentos. 
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Figura 3 – Parte da horta de dona Natália 

(Dezembro de 2015) 

 

Todos convivem no mesmo terreiro e possui tarefas que servem para manter tanto os 

laços entre si, quanto para manter a possibilidade de permanência naquele lote, por meio do 

trabalho com a terra. 

O quadro a seguir demonstrará de maneira sintética os componentes da unidade social 

primária de Manu, bem como as principais atividades por eles realizadas: 

 

Tabela 1: Unidade social primária de Manu
13

 

Componente Idade Principais Atividades 

Manu 48 Tarefas domésticas (cozinhar, lavar, passar, 

varrer, dentro outras); Cuidado com crianças; 

produção de queijo; cultivo da horta; manutenção 

da produção (carpir, irrigação e etc.); criação de 

pequenos animais; comercialização dos produtos 

em feiras; receber as visitas. 

Tito 50 Cuidado com a vaca; ordenha; carpir; conserto e 

construção de cerca, casa e ferramentas; cultivo 

de milho e aipim; arar a terra, varrer a casa, fazer 

bolo e lavar louças. 

Lucas 23 Cuidado com a égua; alimentação das aves. A 

partir da solicitação da mãe: varrer a casa, fazer 

bolo e lavar louças. 

                                                           
13

 Todas as tabelas apresentadas neste trabalho são de autoria própria. 
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Neto 1 08 Colher alimentos na horta; pegar lenha; carregar 

utensílios de uma casa a outra; separar a roupa do 

irmão mais novo. 

Neto 2 05 Colher alimentos na horta; transportar alimento de 

uma casa a outra. 

Dona Natália (mãe) 73 Cuidar das crianças; cuida da sua própria 

plantação que é à parte da Manu. 

 

Outro ponto sobre as crianças é que elas não recebem visita, pois criança não pode ser 

anfitriã (McCallum, 1998), sobretudo pelo fato de que as crianças não cozinham. Uma das 

preocupações primeiras em minha chegada ao assentamento, desde a primeira visita até a 

última, foi em relação à recepção por meio de um alimento. Esta tarefa normalmente é 

desempenhada pela mulher, mas pode sofrer alterações em virtude de um imprevisto. 

Contudo, a criança não pode desempenhar este papel. 

Quanto à divisão de tarefas, acordada entre seus membros, não se apresentam de modo 

proporcional, fazendo com que Manu e seu marido concentrem maior número de tarefas sobre 

si. E no que tange aos cuidados com a casa, que compreende atividades como cozinhar, 

passar, lavar, limpar, que podemos chamar do trabalho doméstico, tal com concebido no 

imaginário social, reserva-se exclusivamente à mulher, refletindo o que Barbosa (2013) 

constatara no Projeto Jaíba, em relação às tarefas de casa como um dever feminino. No 

entanto esta regra aplica-se, ainda que não por imposição, apenas em relação ao marido, que 

por sua vez retribui “ajudando”, não deixando a casa em desordem. O filho solteiro adulto 

pode, sempre que solicitado, executar tarefas como varrer a casa, fazer bolo, lavar louça e etc. 

Quanto às crianças, por possuírem pouca idade e o jeito franzino, fazem tarefas que são 

consideradas compatíveis com a sua idade. Dona Natália, em relação à casa de Manu, lhe 

cabe a tarefa de cuidar das crianças, tarefa que é compartilhada por ambas, tendo em vista que 

as crianças transitam freqüentemente de uma casa à outra. Lucas cuida da égua que é de sua 

propriedade e alimentava as aves, após o expediente de trabalho fora da propriedade. Seu 

Tito, que também trabalha fora da propriedade, ao retornar à casa, cumpre suas tarefas com o 

boi e segue efetuando pequenos reparos em ferramentas, cadeiras, mesas e etc. 

Todas essas tarefas não são exclusivas de cada indivíduo, podendo por vezes um 

efetuar a tarefa do outro, sobretudo em situações em que um se ausenta da propriedade. Como 

é o caso de Manu, que quando seu Tito sai e não há nenhum homem adulto, seja o filho ou um 

amigo da família, executa também as tarefas com o boi. Também seu Tito, que aos finais de 

semana quando Manu sai para fazer seu curso de derivados do leite na cidade, fica 
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encarregado de cuidar das crianças. A única tarefa que é exclusivamente feminina são as 

tarefas domésticas, conforme descritas anteriormente: 

 

Quando eu saio, meu marido toma conta das crianças direitinho a única coisa que ele 

não faz é cuidar da casa, mas nem peço ele não sabe arrumar as coisas como eu 

arrumo não. 

Manu (Maio,2015) 

 

O que chama atenção na fala de Manu é que embora muitas vezes ela considere o 

trabalho doméstico como enfadonho, chato, que nunca acaba e que não traz resultado 

nenhum, normalmente ela não o transmite para outro componente do grupo familiar. Trata-se 

de acordos entre seus membros, que prioriza o saber de um numa determinada tarefa, não 

sendo útil o serviço feito de qualquer jeito. Desse modo, as assimetrias encontradas na 

distribuição das tarefas no grupo não configuram em um problema, mas como algo necessário 

para que não seja preciso perder tempo refazendo aquilo que o outro não soube fazer. Esta 

concepção é trazida por Manu ao partilhar sobre o tempo em que fazia parte da militância do 

MST: 

Lá (no MST) cada um tinha uma função: eu era coordenadora regional, falava com o 

oficial de justiça, essas coisas; minha mãe tirava foto e também já foi coordenadora 

de núcleo; Violeta como é articulada era de brigada. Cada um tinha uma função. E 

ninguém agia nada sem falar com o outro não. Quando eu não estava ninguém 

atendia o oficial de justiça, ninguém falava nada até eu chegar. 

Manu (Dezembro, 2015) 

 

Sendo assim, os papéis que cada um desempenha dentro da unidade doméstica é 

fundamental para a coesão do grupo, de modo que cada um respeite os limites acordados 

internamente. 

 

2.3. Os “de casa” em outras casas 

 

Nesta estrutura de assentamento, em que muitos se conheceram na época de militância 

nos acampamentos
14

, cabe considerar que uma casa não pode ser descrita somente por aqueles 

que têm entre si relações de consanguinidade. Neste caso, a casa de Manu faz parte de uma 

rede de casas que trocam relações de amizade, afinidades, interesse político, configurando 

assim uma vicinalidade. (Pina-Cabral e Godói, 2014). No meu primeiro contato com o 

assentamento, feito por meio de Violeta ficou acordado que ela me conduziria até os demais. 

                                                           
14

 Sigaud et. al (2010) descreve os acampamentos como estruturas feitas de madeira, coberta por lona preta, 

marca que ficou conhecida nos moldes dos acampamentos do MST. 
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No entanto, devido a um imprevisto, ela não pode me receber, avisando Manu que eu chegaria 

ao assentamento, pedindo para que ela pudesse me receber. Eu que muito timidamente havia 

feito o primeiro contato com Violeta por telefone, fiquei apreensiva, pois não sabia como me 

portaria chegando à casa de uma pessoa que nunca tinha visto e nem tampouco me 

comunicado. Ao telefone, Violeta disse para não se preocupar, pois “tava em casa” e que 

Manu me receberia muito bem. Como Louis Marcelin (1999) cita sobre o caso da Bahia, em 

que “os de casa” não são somente aqueles que lá dormem, no assentamento Josué “os de casa” 

se mostra como uma categoria que busca traduzir as relações em que dada rede de casas se 

encontram, permitindo maior plasticidade e permeabilidade dos ambientes domésticos. 

A partir do meu contato com Manu, que acabou se estabelecendo de maneira mais 

sólida, pude conhecer algumas pessoas que fazem parte de sua vicinalidade. Deste modo, sua 

casa mostrou-se um lugar estratégico para que pudesse perceber as relações dentro deste 

grupo, uma vez que diversos acontecimentos relevantes, como o preparo do queijo, o banho 

de açude, o cultivo e distribuição das flores para outras casas do assentamento, partem do seu 

lote e imediações. 

Numa das visitas, Manu me levou até a casa de dona Luna para que eu pudesse colher 

informações sobre sua produção. Por diversas vezes, dona Luna insistiu para que eu 

fotografasse as flores, apontando para a diversidade das rosas, para a beleza dos lírios e me 

explicando sobre flores que eu não conhecia como a espécie moça-velha. Eu, que neste caso 

estava mais interessada na produção de alimentos, não entendia o porquê de passar um longo 

tempo visitando as flores. Num determinado momento ela disse que antes de Manu não 

existia flores no assentamento. As flores na casa de dona Luna representam um dos elementos 

pelos quais essas casas são postas em rede, e consequentemente, se comunicam. 
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Figura 4 – Os lírios de dona Luna 

(Dezembro de 2015) 

 

Além da diversidade de flores, dona Luna também relata sobre as possibilidades de 

diversificar os alimentos, a partir das trocas de mudas e sementes. Sendo assim, ela mostrou 

uma espécie por mim desconhecida de batata doce, que possui o interior de cor roxa, 

lembrando uma beterraba, espécie cuja muda foi doada por dona Natália. 

 

 

Figura 5 – Batata - doce roxa 

(Dezembro de 2015) 
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Nas primeiras visitas ao assentamento, quando dona Natália ainda não possuía sua 

própria horta no terreiro de sua filha, ela plantava no terreiro de Violeta. Embaixo das telas 

que protegiam as mudas do sol, dona Natália passava horas fazendo suas mudas, tendo acesso 

ao lote de Violeta ainda que a mesma não estivesse em casa. Esta circulação de pessoas entre 

as casas revela-se como fundamental na vida familiar do assentamento. Como o acesso a cada 

lote possui a demarcação com cerca e na entrada há sempre uma porteira, somente àqueles 

que são de casa podem ter acesso à lugares que não constituem a sua unidade social primária. 

A ligação entre as casas demonstra o que Ingold (2015) chama de malha, que é formada pelas 

linhas do movimento, motivados neste caso pela relação de confiança, amizade e afinidades, 

fazendo com que uma unidade social primária não se limite em si mesma, mas esteja 

relacionada a outras unidades, possibilitando o reconhecimento das ações desempenhadas por 

seus membros, tanto nas atividades concernentes à produção, quando às atividades de 

reprodução. 

No assentamento Josué de Castro costuma-se dizer que todos pegam no pesado, não 

demarcando no discurso dos assentados a distinção entre trabalho leve, que seria atribuído às 

mulheres, e o trabalho pesado atribuído aos homens, segundo Paulilo (1987). O discurso é 

permeado pela ênfase no companheirismo, prevalecendo o discurso da união, assim como em 

Bruno (2012) entre as relações de marido e esposa, mas também entre pais e filhos e entre os 

amigos, enfatizando o fato de todos virem de situações financeiras similares, como Lídia disse 

pobre tem que unir com pobre, tornando um elemento importante para a equiparação de 

homens e mulheres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

3. DINÂMICAS DE TRABALHO DAS MULHERES NA AGRICULTURA A 

PARTIR DO ASSENTAMENTO JOSUÉ DE CASTRO 
 

 
O dia estava ensolarado e quente quando chego à casa de dona Natália. Encontro-a embaixo 

da tenda que protege as mudas e a horta do sol, cobertura feita de folha de palmeira, preparando 

umas mudas de Noni e de Tamarindo que iria levar para sua colega do curso que realiza aos sábados. 

As mudas de Noni, como foram encomendadas, seriam destinadas à venda. Já as mudas de Tamarindo 

seriam presente. Dona Natália se orgulha de quantas mudas consegue fazer, a ponto de lhe faltar 

espaço para acomodá-las embaixo da tenda. |Ela presenteia frequentemente os amigos, visitantes e 

colegas com uma muda, mas com uma exigência: tem que plantar e cuidar. Não se deve receber uma 

muda e deixar morrer, pois dessa forma morre parte de um trabalho feito pela terra, por quem 

cultivou e por Deus. 

Diário de campo, dezembro 2015. 

 

Durante décadas a noção de divisão sexual do trabalho circunscreveu os locais que 

deveriam ser ocupados por homens e mulheres na sociedade, tanto na dinâmica do mercado 

de trabalho quanto na esfera do trabalho doméstico. No mundo rural esta concepção em 

dividir o trabalho em termos de gênero também não era descolada da realidade urbana, 

atribuindo categorias como trabalho leve, quando este se refere à mulher, e trabalho pesado, 

quando se refere ao homem (PAULILO, 1987). Além disso, Bruschini e Ricoldi (2008) 

corroboram esta ideia de que se persiste a divisão sexual do trabalho, como indicam vários 

estudos, em que se atribui aos homens as atividades de cunho produtivo, enquanto as 

mulheres se ocupam das tarefas reprodutivas, como o cuidado com os membros da família, 

alimentação, higiene e etc. 

Não cabe a este estudo negar a articulação destes dois campos de trabalhos (produtivo 

e reprodutivo), pelo contrário, a realidade do assentamento Josué de Castro reforça a 

importância da articulação de tais atividades para assegurar as condições de vida deste grupo. 

Diferentemente do que Barbosa (2013) encontra no Projeto Jaíba, lá ainda perdura-se a 

divisão sexual do trabalho tradicional, em que as mulheres prevalecem em casa, ainda que se 

reconheça a participação feminina nos processos produtivos, enquanto aos homens está 

reservado o espaço produtivo, no caso do assentamento Josué de Castro esses processos 

sociais apontam para a fluidez destes lugares em que homens e mulheres circulam, podendo 

ser de acordo com o dia, com o clima, com as condições físicas (como o caso de doença, por 

exemplo) e etc. Baptistella e Francisco (2005) mostram que o trabalho feminino possui 

características peculiares, afirmando que seu tempo pode ser ajustado segundo as 
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necessidades do momento, podendo inclusive, ultrapassar, até mesmo a barreira da tradicional 

divisão sexual do trabalho. Além disso, é válido ressaltar que nos moldes de assentamento 

rural, a partir das bases do MST, em que o discurso ideológico da “terra para quem 

trabalha”(MICAELO,2014), serve para demonstrar a importância da produção nos 

assentamento rurais, nos quais a presença da mulher nas atividades ditas produtivas são 

essenciais para fortalecer esse lema. E no caso do assentamento Josué de Castro, esta 

transposição de lugares é percebida tanto pela circulação de mulheres, quanto pela circulação 

homens, nas atividades diárias 

Pode-se dizer que esta lógica de circulação de homens e mulheres de acordo com 

alguns imponderáveis da vida cotidiana, que segundo Malinowski (1984 [1922]) tratam-se de 

fatos significativos da vida real que fazem parte da verdadeira substância do tecido social, 

sendo eles que tecem os inúmeros fios que mantém a coesão familiar, pode-se afirmar que na 

dinâmica da vida cotidiana do assentamento Josué de Castro, tal circulação a partir destes 

imponderáveis, permite a transposição da visão tradicional da divisão do trabalho em termos 

de sexo e lugares atribuídos ao gênero, podendo citar, por exemplo, o caso de Manu, que 

quando vai à cidade realizar curso de qualificação aos sábados, Tito, seu marido, se ocupa de 

cuidar das crianças. Também em sua família, quando seu marido não está em casa, é ela quem 

se ocupa das tarefas com o boi. Embora, segundo um dos netos de Manu “o boi não gosta de 

mulher e nem de criança”
15

, o que consequentemente faz com que no imaginário social as 

atividades relacionadas ao gado sejam de competência masculina, tal informação não se 

verifica na prática, mesmo em se tratando das crianças. 

 

                                                           
15

 Entre os zulus, o gado é um tabu para as mulheres. Somente os homens retiram o leite da vaca, por exemplo. 

In: Gluckman, Rituais de rebelião no sudeste da África. Brasília: Cadernos de antropologia, 1974. 

 Entre os Nuer, o cuidado com gado é uma atividade masculina executada por adultos e/ou crianças. In: Evans-

Pritchard, Os Nuer. São Paulo: Editora Perspectiva, 2002. 
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Figura 6 – As crianças tocando o gado para o curral  

(Janeiro de 2016) 

 

A circulação de homens e mulheres pode ocorrer de acordo com a variável idade, 

como no caso de dona Natália, que possui limitações para determinadas tarefas por ser idosa. 

Tarefas como o carpir, por exemplo, pode ser executada tanto pelo seu genro, quanto pelo seu 

vizinho, este executando esta tarefa sob remuneração. Também é possível perceber que, no 

assentamento, a maioria das vezes fui recepcionada pela mulher nas casas em que visitei com 

exceção da casa de Tom, em que ele me recebera. Ele me apresentou a sua roça, a produção 

de adubo que faz juntamente com sua esposa e seus bois. No contato com ele em sua 

propriedade, não conheci a sua esposa, que estava dentro de casa. Posteriormente soube que 

ela estava em tratamento de saúde. Dessa forma, a recepção, que geralmente é conduzida pela 

mulher, neste contexto verificou-se que, em determinadas circunstâncias, esse cenário se 

altera, deslocando os sujeitos para lugares distintos que aqueles habituais.  E é essa circulação 

de lugares que possibilita a criação de uma malha de relações que colabora para alternância 

dos lugares sociais dentro do assentamento. Ingold (2015, p.220) explica que: 

 

Os lugares, então, são como nós, e os fios a partir dos quais são atados são as linhas 

de peregrinação. Uma casa, por exemplo, é um lugar onde as linhas de seus 

residentes estão fortemente atadas. Mas estas linhas não estão contidas dentro de 

uma casa tanto quanto fios não estão contidos em um nó. Ao contrário, elas trilham 

para além dela, apenas para prenderem-se a outras linhas em outros lugares, como os 

fios e outros nós. Juntos eles formam o que chamei de malha. Os lugares, em suma, 

são delineados pelo movimento [...]. 
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Desse modo, o movimento cria as condições de deslocar-se para diversos lugares, 

permitindo que por meio desta circulação laços sejam fortalecidos. Um exemplo dentro do 

assentamento é a relação que a casa de Tom e Lídia tem com a casa de Manu e Tito. Num dia 

em que Manu estava ocupada com uma grande demanda de queijo, juntamente com Lídia, seu 

marido, que estava fora de casa, não poderia prender os bezerros. Como Manu se encontrava 

muito ocupada, Tom, mesmo sem Manu pedir ou mencionar que precisaria cumprir tal tarefa, 

subiu até o pasto e prendeu os bezerros. 

Cabe ressaltar que nesta dinâmica um dos lugares em que esta circulação não é 

verificada é no cuidado com a casa. Como já mencionado na parte I deste trabalho, as 

mulheres ocupam-se das atividades de limpar a casa por considerar que o homem não executa 

esta tarefa de modo adequado. Enquanto o cuidado com a casa é um lugar de circulação 

feminina, o açude, em toda a sua extensão é lugar de circulação masculina.  

O açude está situado em frente à casa de Manu e a outra margem em frente à casa de 

Violeta. Nos dias de semana ele é utilizado para molhar a plantação. Quando não se consegue 

estender a mangueira até determinadas culturas, utilizam-se baldes que são cheios no açude 

para que se possa molhá-las. Já nos finais de semana costuma-se reunir os vizinhos, amigos e 

parentes para tomar banho neste lugar que as crianças apelidaram de praia. Costumam se 

reunir com guarda-sol, cadeira, bóia e coletes salva-vidas. Manu relatara que as mulheres 

costumam ficar à margem do açude por considerar perigoso ir para o meio dele. Já os homens 

costumam atravessar de uma margem à outra, nadando por toda a extensão. As crianças ficam 

a margem junto com as mulheres ou nadam somente usando colete salva-vidas e na 

companhia do homem adulto de sua confiança. A questão da confiança está relacionada pelo 

conto criado pelos adultos, sobre a existência de jacaré que pega criança nadando sozinha, 

como forma de protegê-los de um possível afogamento.  
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Figura 7 – Banho de açude 

(Janeiro de 2016) 

 

Diante do exposto, o objetivo desta parte é apresentar como se realiza o sistema de 

roça no assentamento, partindo desde a produção, passando pela esfera do consumo, 

percorrendo até a comercialização dos produtos, com foco nas atividades realizadas pelas 

mulheres. Cabe salientar que o fato de focalizar o trabalho das mulheres na agricultura 

familiar, não se presume uma oposição binária entre masculino e feminino, pois tal oposição é 

construída, ou seja, não é inerente ou fixa (SCOTT, 1990). Parte-se então para analisar de que 

forma a circulação de mulheres e homens tende a desconstruir a ideia de essencialização de 

lugares e papéis sociais atribuídos ao gênero, permitindo que as mulheres possam assumir 

posições de prestígio e centralidade, além de nos ajudar a compreender a dinâmica da 

produção de alimentos do assentamento Josué de Castro.  

 

3.1. Mão Boa Para Plantar 

 

A descrição inicial deste capítulo refere-se à uma tarde que fiquei na casa de dona 

Natália. Manu, que fora à cidade
16

 no período da manhã, estava descansando depois de 

produzir queijo com Lídia. Segundo ela, ir à cidade, sobretudo mais de uma vez por semana, 

atrapalha a rotina, pois fica muito cansada, considerando que por vezes, quando não se 

consegue carona, é necessário fazer uma caminhada de aproximadamente cinco quilômetros 

                                                           
16

 Refere-se às zonas urbanas, sobretudo as regiões centrais onde se localizam os estabelecimentos que possuem 

maiores quantidade de mercadorias e serviços. 
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até a pista, rodovia BR-101, para ter acesso ao ônibus que vai até acidade. Além disso, a 

viagem dura em média uma hora e vinte minutos, podendo esse trajeto ser feito em grande 

parte de pé devido à lotação do ônibus. O itinerário do ônibus conta com a passagem por 

vários distritos de Campos, até chegar à rodoviária do centro da cidade. Por esse motivo, no 

que diz respeito à compras em supermercados em grande volume, ela é feita numa quantidade 

suficiente que abasteça a casa por um período aproximado de dois meses.  

Os principais produtos que são comprados são relacionados à limpeza, como sabão em 

pó, água sanitária, detergente, além de produtos de higiene pessoal. No que diz respeito a 

alimentos, os produtos adquiridos são, principalmente, macarrão, arroz, carne e biscoito.  

As condições para que se possam realizar compras de alimentos em supermercados 

provêm, em certa medida, da produção de alimentos dentro do assentamento. Antes de 

explorar as relações de comercialização e consumo de alimentos, que serão explicadas mais à 

frente, faz-se necessário conhecer o que é produzido no assentamento, a partir das tabelas a 

seguir: 

 

Tabela 2: Lista de Produtos 

Raízes 

Produtos Luna Manu Natália 

Aipim X X X 

Batata-doce X X X 

 

 

 

Tabela 3: Lista de Produtos 

Hortaliças 

Produtos Luna Manu Natália 

Couve X X X 

Taioba X X X 

Hortelã X X X 

Pimenta biquinho X X X 

Alfavaca X X X 

Cebolinha X X X 

Manjericão X X X 

Salsa X X X 

Coentro X X X 

Alface  X  

Alecrim   X 

Pimenta - 

malegueta 

  X 

Cebolão   X 

Pimenta-do-reino   X 

Gergelim   X 



39 
 

Tabela 4: Lista de Produtos 

Legumes 

Produtos Luna Manu Natália 

Maxixe  X  

Jiló  X X 

Abóbora X X X 

Abobrinha  X  

Cachu X X  

Quiabo  X  

Berinjela   X 

Acará   X 

Chuchu   X 

Palmito X   

Pimentão   X 

 

Tabela 5: Lista de Produtos 

Frutas 

Produtos Luna Manu Natália 

Maracujá X X X 

Acerola X X  

Goiaba X   

Banana X X X 

Limão X X  

Laranja pocan X   

Laranja lima X   

Carambola X   

Uva X  X 

Mamão X X X 

Romã X X X 

Amora X   

Graviola  X X 

Jenipapo  X X 

Jaca  X  

Melancia  X  

Pinha  X X 

Tomate-cereja  X  

Noni  X X 

Figo   X 

Manga   X 

Sapoti   X 

Tamarindo   X 

Pitanga   X 

Abacate   X 
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Tabela 6: Lista de Produtos 

Grãos 

Produtos Luna Manu Natália 

Feijão X X  

Milho X X X 

 

Tabela 7: Lista de Produtos 

Ervas medicinais 

Produtos Luna Manu Natália 

Terramicina X X X 

Novalgina X X X 

Lorna   X 

Citronela   X 

Bispo   X 

Hortelã-preto   X 

Ninho   X 

Chapéu-de-couro   X 

Capim-limão   X 

Lágrima   X 

Cavalinha   X 

 

Tabela 8: Lista de Produtos 

Flores 

Produtos Luna Manu Natália 

Moça-velha X X X 

Lírio X X X 

Rosa branca X X X 

Rosa vermelha X X X 

Cravo X X X 

Beijo  X X 

Girassol  X X 

Doze-horas  X X 

Suspiro   X 

Antulho   X 

Chuveiro   X 

Jasmim   X 

Cedro   X 

Cerca-canteiro   X 

Perpétua-branca   X 

Flor-de-maio   X 

Cacto   X 

Fortuna   X 

Espinheira-santa   X 

Dama-da-noite   X 

Bela donda   X 
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Tabela 9: Lista de Produtos 

Animais 

Produtos Luna Manu Natália 

Galinha X X  

Galinha-da-angola  X X 

Vaca leiteira  X  

Boi X X  

Porco  X X* 

Peru X   

Frango caipira   X 

*Divide o chiqueiro com os porcos de Manu. 

 

Nota-se que as culturas cultivadas são similares nas três roças. Cabe também inferir 

que o tipo de consumo é parecido, bem como os modos de produção. Além disso, a partir da 

produção e da diversidade de culturas encontradas nos lugares assinalados, faz com que este 

grupo seja reconhecido pelos demais como aqueles que têm mão boa para plantar. Tal 

categoria encontra-se em oposição àqueles que não possuem mão boa para plantar. Esta 

categoria acusatória encontrada na sociabilidade da rede de casas em que se desenvolveu a 

pesquisa de campo passa pela questão do cultivo, do ponto de vista de fartura, para àqueles 

que possuem mão boa, e escassez, para àqueles que não possuem mão boa. Tal demarcador 

emergiu a partir do grupo que não possui a produção farta, ou seja, aqueles que a mão não é 

boa para plantar. Do ponto de vista de quem possui a mão boa para plantar, a dimensão do 

trabalho é que permeia esta concepção, uma vez que só por meio do trabalho árduo que 

consegue ser alguém que possui mão boa para plantar: 

 

Algumas pessoas falam que eu e meu marido temos mão boa para plantar. Na 

verdade mão boa nossa é trabalho debaixo de chuva e debaixo de sol. 

 (Manu, dezembro de 2015) 

 

 

O que eu mais gosto de fazer é plantar. Ah! Adoro plantar, não ligo, para casa não. 

Mas quem planta vira escravo da planta. 

(Dona Natália, dezembro de 2015) 

 

 

O trabalho daqueles que possuem mão boa para plantar não passa apenas do 

dispêndio de força humana, mas também do trabalho da própria terra e de Deus. Parte-se do 

“triângulo Deus, Homem e Terra”: 
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Configura-se uma relação de reciprocidade entre os três pólos daquele triângulo. O 

trabalho do homem implica respeito para com a terra (e a natureza em geral), 

esperando aquilo que “ela pode dar”, em especial, os alimentos que é capaz de 

produzir. 

(WOORTMANN,2009, p. 119) 

 

Sendo assim, parte-se da relação entre DEUS-HOMEM-TERRA para que se 

viabilizem os resultados positivos da produção. O trabalho do homem é preparar a terra, 

fornecendo os nutrientes necessários, como adubo, água, sendo a terra responsável por receber 

a semente, retribuindo o cuidado do homem com uma colheita abundante e, por fim, o 

trabalho de Deus que é fazer cair a chuva. (WOORTMANN, 2009).  

O clima, aliado à permissão divina é crucial para determinar as tarefas que serão 

executadas ao decorrer do dia, bem como a cultura que será semeada. Conforme numa 

conversa com dona Natália, ela reclamava que não estava conseguindo manter as hortaliças 

bonitas, pois o clima estava muito seco e o sol estava queimando as plantas. Ela também 

reclamou que estava com algumas sementes para semear, porém precisava que chovesse. Ela 

disse “a hora que Deus mandar chuva eu semeio, não tem problema que eu espero”. Ela 

possui um livro que tem informações sobre as sementes e a melhor época para semear cada 

uma delas. Embora quisesse semear as sementes de figo para seguir o livro, ela explicara que 

embora tenha livros, “o homem não pode saber mais do que Deus, pois quando ele começa a 

saber muito, Deus vem e muda tudo”. Para ela, “o trabalho tem que ser executado conforme 

dá. Quando não dá pra fazer um, faz outro”. 

A preocupação com a diversidade não está apenas atrelada ao modo de produzir, a 

partir de conhecimentos advindos das práticas familiares, de livros ou de cursos, mas também 

ao que se semeia.  Gomes (2015) ao relatar sobre a participação das mulheres na economia 

agrícola dos quilombos, e partindo da concepção de que eles são a base do campesinato no 

Brasil, demonstra que, embora a história perspectivada a partir dos relatos dos comandantes 

de tropas, referindo-se às fugas e aos enfrentamentos, diminuindo a abordagem para assuntos 

relacionados a famílias, cultura e poder político, demonstra que cabia às mulheres assegurar a 

reconstrução dos quilombos, a partir dos grãos que escondiam em seus penteados: 

 

Certos mitos da memória coletiva de alguns remanescentes revelam a função das 

mulheres. Cabia a elas esconder o máximo de grãos na cabeça – entre seus 

penteados – e escapar para as matas, o mais longe possível. A economia de um 

quilombo atacado era reconstruída a partir desses grãos. 

(GOMES, 2015, p.39) 
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Dona Natália, além de se importar em assegurar a diversidade de culturas, pois 

segundo ela a terra pega de cada planta o nutriente que ela precisa, outro ponto importante 

na diversificação está no caso de pragas ou seca. Segundo ela, se tiver apenas um tipo de 

cultura, caso haja algum ataque de praga ou uma seca muito forte, como foi o caso do aipim, 

que devido à seca do ano de 2014 ele ficou inviável para a venda, podendo ser utilizado 

apenas para alimentar os animais, haverá outros alimentos que poderão entrar no circuito de 

venda e no consumo. Além disso, como fator importante para o cultivo de várias espécies e a 

elaboração das mudas, está a possibilidade, como ela mesma disse, de haver dona Natália 

espalhada pelo Brasil inteiro, já que a sua lógica de produção está voltada não apenas para a 

comercialização, mas para diversidade, perpetuação de laços, ao dar as mudas para seus 

amigos, parentes e conhecidos, pelo prestígio, por poder ser reconhecida por produzir várias 

mudas a ponto de tê-las no Brasil inteiro. O cuidado com as sementes, tanto de culturas de 

gêneros alimentícios, quanto culturas de ornamentação, como o caso das flores (muito embora 

seja difícil distinguir, nesse contexto de dona Natália, comida, remédio e enfeite), torna a 

função de dona Natália essencial para o sistema de roça do assentamento, pois ao iniciar ou 

refazer uma roça, muitos a procuram a fim de conseguir mudas. 

 

3.2. Rede de casas e redes de trabalho 

 

Em minhas visitas percebi que, tanto na casa de Manu quanto na casa de dona Luna a 

casa encontra-se localizada numa espécie de área central do terreiro, e rodeada pela roça, 

pelas flores, pelas árvores e pelo pasto. Este, localizado aos fundos de ambas as casas, 

possuindo uma cerca para que o gado não entre no espaço destinado à roça, geralmente as 

atividades ali desenvolvidas ficam a cargo dos homens. Também se observou que em ambas 

as casas as árvores frutíferas de grande porte, como laranja, mangueira, bananeira estão 

localizadas na parte da frente da casa, na região mais afastada, enquanto as hortaliças e 

legumes são cultivados na parte da frente, mais próximo à casa, sendo estas atividades, em 

grande parte, executadas pelas mulheres. Também em ambas há um galinheiro localizado na 

lateral da casa e a presença de animais domésticos, como cachorro. No caso de dona Luna, 

sua casa atual é provisória. Ela está preparando o arredor do local onde será construída a casa 

de alvenaria, plantando flores, como rosa de diversas cores e lírios. Chamou-me atenção a 

similaridade da constituição dos terreiros, na disposição dos espaços de roça, criação de 

pequenos animais e do pasto. Esta similaridade esta relacionada à proximidade que uma casa 
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mantém com a outra pelas relações sociais que há entre elas. Luna relatou que antes de Manu 

não havia flores em seu terreiro. Essa relação entre as casas está cunhada no conceito de 

vicinalidade em que os espaços da morada tendem a se agregar territorialmente segundo 

lógicas plurais, como amizade, interesse político, geração, afinidades, matrilaterialidade, etc., 

formando assim conglomerados abertos com importantes implicações para a ação social (Pina 

Cabral e Godoi, 2014). Isto significa que as casas possuem relação entre si, constituindo-se 

dependentes uma das outras, como também no caso de Lídia. Numa das vezes em que houve 

uma grande encomenda de queijo, conseguida por Tom, marido de Lídia, havia dois 

impedimentos para que eles próprios pudessem fazer: o primeiro pelo fato de Lídia não 

possuir muita experiência na fabricação do queijo, e o segundo, a quantidade de leite 

disponível para dar conta da encomenda. A quantidade de leite retirada por Tom não supria a 

quantidade necessária para se fazer o queijo. Sendo assim, ele ligou para Manu, sugerindo que 

juntasse a metade do leite necessário para dar conta da encomenda, que no caso, cada um 

precisaria entrar com quarenta litros. O espaço escolhido para fabricação foi à casa de dona 

Manu, precisamente aos fundos da casa, onde seu marido havia recentemente construído um 

fogão a lenha. 

 

 

Figura 8 – Leite sob o fogão à lenha para produção de queijo 

(Dezembro de 2015) 

 

Aos fundos da casa, durante a produção do queijo, ficam apenas as mulheres e as 

crianças, que por vezes recomenda-se que elas não fiquem ao redor por estar perto do fogo e 

evitar acidentes. Para colocar a panela no fogo, com cerca de quinze litros, costuma-se pedir 
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auxílio uma da outra. O procedimento para fazer o queijo é: coar o leite, aquecimento, coar o 

leite novamente, deixá-lo esfriar, colocar o coalho e esperar coalhar, retirar o soro do leite, 

acrescentar o sal, prensá-lo em uma forma específica, no caso na forma de queijo tipo minas
17

 

e finalmente deixá-lo descansar, a fim de deixá-lo secar. Durante este procedimento, que 

requer espera muitas vezes, é o momento em que Manu e Lídia tiram para conversar. Numa 

dessas conversas, Lídia contava sobre os tempos que vivera no acampamento e de como era 

bom pelo fato de haver união entre o grupo. Ambas concordaram que nos tempos antigos 

havia mais coletividade, pelo fato de terem menos acesso a bens, como celular, geladeira e 

TV: 

Naquela época não tinha TV, geladeira, Zap
18

 e quando as pessoas matavam um 

porco fazia um panelão para todo mundo. Acendíamos a fogueira e ficávamos 

fazendo churrasco noite adentro. Era trabalhoso, mas havia união. A gente só 

conhece as pessoas quando elas ganham seu lote. 

 

Lídia (Dezembro, 2015) 

 

O fato de muitos de seus companheiros de acampamento terem conseguido seus lotes 

para produção, segundo Manu e Lídia, provocou o distanciamento das pessoas não só em 

relação à atividades produtivas, antes executadas em conjunto, como também com as 

atividades de lazer. Essas relações tendem a ser (re) estabelecidas conforme vão surgindo 

oportunidades para realizar comercialização de produtos, quando se aprende uma nova técnica 

de produção e tendem a multiplicar os saberes entre os mais chegados, no compartilhar de 

uma receita, ou na busca de meios de subsistência. A partir de então, cria-se uma rede de 

casas ligadas pelas relações de trabalho e afinidade, tendo como protagonista destas relações 

os trabalhos executados pelas mulheres. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Tipo de queijo brasileiro, de forma arredondada e consistência mole, em que seu modo de preparo é originado 

de Minas Gerais. É considerado pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como 

patrimônio imaterial do país. Ver em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/65 

 
18

 Aplicativo de mensagens que permite trocar mensagens pelo celular sem pagar por SMS (Short Message 

Service), chamado WhatsApp. 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/65
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3.3. Produção, consumo e comercialização 

 

A produção de alimentos tem como função fundamental no assentamento assegurar a 

terra como local de trabalho. Tal como mencionado anteriormente, a lógica da produção de 

alimentos visa atender a legitimação da categoria de trabalhador rural, a partir dos moldes de 

reforma agrária proposto pelo MST, partindo do lema “terra para quem a trabalha”. Em Josué 

de Castro, por exemplo, a produção reforça a categoria de trabalhador rural, que eles atribuem 

a si mesmo, pois, conforme Manu disse “se a gente não trabalhar a terra, a gente some 

enquanto trabalhador rural”. A produção de alimentos, além de servir como possibilidade de 

assegurar seus ganhos financeiros a partir da comercialização de sua produção, reduz a 

dependência de adquirir externamente certos produtos que fazem parte da dieta dos 

assentados. Tal como Antonio Cândido (2010) demonstrou a existência de um triângulo 

alimentar caipira, no assentamento Josué de Castro podemos dizer que o triângulo básico 

alimentar é constituído pelo feijão, milho e aipim, podendo este último ser substituído pela 

batata doce. Analisando do ponto de vista da regularidade, pode-se dizer que o leite que 

mantém o elo das relações comerciais do assentamento, tanto na sua forma “crua”, quanto na 

sua forma “transformada”, quando é feito o queijo. A forma do leite “crua” é de 

responsabilidade do homem, uma vez que ele quem realiza a ordenha, enquanto a forma 

“transformada” é atribuída à mulher, pois é ela quem faz o queijo. Sendo assim, tal como o sal 

na obra de Cândido (2010), o leite é o alimento que assegura a sociabilidade com o mundo 

externo ao assentamento, por meio da venda junto às cooperativas, ou diretamente ao 

consumidor, quando se vende o queijo, pois é comercializado o ano todo. 

Nas primeiras visitas ao assentamento, realizadas nos meses de maio e junho de 2015, 

presenciei alguns momentos em que o grupo de Manu, constituído por dona Violeta, Lídia, 

dona Natália e Tom saíam para vender seus produtos na feira realizada na UENF. Esta feira, 

destinada ao grupo que faz parte da RECASOL, vendia hortaliças, legumes, adubo, bolo, 

doces, garrafadas
19

, além de peças de cerâmica para ornamentação. A feira era 

majoritariamente formada pelas mulheres que levavam os produtos produzidos em seus lotes 

para venda. Enquanto isso, os homens, em grande parte, se ocupavam em ficar em casa 

cuidando do lote e das crianças, quando chegavam da escola. Fora a feira realizada na UENF, 

quando havia fartura de colheita, eles enviavam os alimentos para serem vendidos pela 

cooperativa. 

                                                           
19

 Composto de ervas vendido em garrafas utilizado para cura e prevenção de várias doenças. 
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Outro momento de minha pesquisa concentrou - se nos meses de novembro e 

dezembro. Nestes meses não foi realizada nenhuma feira e o que mantinha a relação 

comercial era o leite e seu derivado, queijo. Enquanto as mulheres cuidavam do lote e das 

crianças, os homens saíam para trabalhar em outras propriedades, como fazendas em 

lugarejos próximas ao assentamento, como em fazendas localizadas em cidades próximas, 

como São João da Barra.  

O calendário produtivo, especificamente voltado para a comercialização, influi no 

modo de organização social do assentamento. Se nos meses de abril, quando se inicia a 

colheita, a agosto, as mulheres costumam sair do assentamento para comercializar os produtos 

na cidade, enquanto os homens ficam realizando as atividades na unidade familiar, esta 

situação se inverte quando setembro a janeiro. Nos meses de fevereiro e março ambos 

permanecem na casa, pois são os meses que demandam maior carga de trabalho, por conta da 

preparação da terra e a semeadura. 

Podemos esquematizar a partir do quadro abaixo sobre os alimentos que são vendidos 

e que não são vendidos: 

 

Tabela 10: Alimentos comercializados e não comercializados 

Alimentos presente nas feiras Alimentos ausentes nas feiras 

Hortaliças (couve, salsa, cebolinha, hortelã) 

Chuchu, quiabo, maxixe, banana, maracujá, 

noni e ervas medicinais. 

Tomate cereja, caxi (cachu), milho, feijão, 

aipim e frutas (com exceção do noni e 

maracujá) 
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Figura 9 – O cachu (caxi) entre os galhos 

(Agosto de 2015) 

 

Quando questionada sobre o que determina a escolha de determinados alimentos irem 

para as feiras e outros não, Manu me informou que eles não vão para feira, pois não têm 

saída
20

. Com relação ao caxi, apresentando para mim como cachu e depois de meses após 

conhecê-lo e pesquisar a respeito na internet, soube que em outros lugares chama-se de caxi, a 

partir desta foto que fora apresentada no VII Jornada de Estudos em Assentamentos Rurais, 

realizada agosto de 2015, na UNICAMP, durante a exposição do meu pôster. Um dos 

avaliadores reconheceu o legume e me informou que se tratava do caxi. 

 Manu apesar de elogiar o legume, afirmando ser gostoso e fácil de cultivar, diz que só 

o cultiva, pois seu marido gosta muito. Com relação ao aipim, milho e feijão, eles não são 

comercializados por constituírem-se a base alimentar do assentamento durante todo ano, 

sendo aqueles alimentos com o que se conta. (CÂNDIDO, 2010). Já no caso das frutas, exceto 

o maracujá e noni, que produzem em quantidades que extrapolam a possibilidade de consumo, 

                                                           
20

 Sobre os alimentos que as mulheres plantam e não vendem, podendo inclusive ser jogado fora, as mulheres 

Zulus costumam fazer roças para a deusa Nomkubulwana e depois da cerimônia ritualística, as roças são 

abandonadas. In: Gluckman, Rituais de rebelião no sudeste da África.  Brasília: Cadernos de antropologia, 

1974. 

O mesmo é descrito por James Frazer, em O Ramo de Ouro, sobre o Egito antigo, o que ele chamou de “jardins 

de Adonis”. 
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muitas ainda estejam disponíveis em quantidades razoáveis, sendo utilizados apenas no 

consumo. 

O fato de não venderem hortaliças nos meses de setembro a fevereiro explica-se pelo 

fato do clima seco interferir na qualidade das plantas, sobretudo a partir do valor estético: 

 

Essas horta que tão aqui não dá pra vender não, minha filha, estão muito feias. Eu 

como, mas sei que as pessoas não vão querer comprar não. Também não ia querer 

comprar um treco feio.  

 

Dona Natália (Dezembro, 2015) 

 

O valor estético é invocado tal como em Malinowski (1984), como uma distinção 

daquele que é bom hortelão. Além disso, o reconhecimento da categoria de trabalhador rural 

está a todo o momento concretizada em seus produtos, fazendo com seus trabalhadores se 

reconheçam no que produzem. Dessa forma, não seria adequado vender produtos feios, pois 

não reflete verdadeiramente o trabalho despendido naquela horta.   

Assim como McCallum (1998) relata sobre a sociabilidade Kaxinauá, demonstrando 

que tanto o homem quanto a mulher experimentam o interior e o exterior, vivenciando o que 

ela chama de agência masculina e agência feminina, no contexto do assentamento, ambos 

convivem nas esferas, a da produção e da reprodução. A comercialização de alimentos, por 

exemplo, possibilita o reconhecimento da propriedade dos lotes, do ponto de vista referencial 

frente àqueles que estão de fora do assentamento, sobre aquele que participa das zonas de 

comercialização de seus produtos. Sendo assim, se o homem vai à feira, ele é a referência para 

aquele lote. Se a mulher vai à feira, a referência torna-se ela. Os lugares não são rígidos, pois 

estão atrelados às atividades que um e outro desempenham para além do assentamento. 

Delimitar essas relações de trabalho à exterior como pertencente ao universo masculino e o 

interior como determinante do universo feminino seria engessar as múltiplas relações que se 

realizam em Josué de Castro. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho buscou-se compreender o modo como o sistema de roça no 

assentamento Josué de Castro serve para nos explicar as relações de circulação de mulheres e 

homens por diferentes esferas da vida social, concentrando estas análises naquelas atividades 

desenvolvidas pelas mulheres. É fundamental observar que por meio de diversas mudanças 

ocorridas nas relações de gênero com o advento da modernidade, ampliaram-se os lugares de 

circulação da mulher, uma vez que numa sociedade em que só o homem participava da esfera 

pública da vida, essas alterações permitiram ela sair da esfera privada e exercer outros papéis 

sociais. 

Também nos contextos rurais os lugares de circulação da mulher se ampliaram, 

sobretudo a partir da realidade dos assentamentos e acampamentos rurais em que, por meio da 

luta e resistência, com o intuito de assegurar uma terra para se trabalhar, homens e mulheres 

precisaram se unir para concretizar suas produções, a fim de lhes garantir melhores condições 

de vida. A partir dos seus discursos permeados pela importância do companheirismo, e 

também por se originarem de realidades econômicas similares, homens e mulheres buscam 

equiparar seus papéis sociais, não hierarquizando suas posições. 

Na primeira parte do trabalho explicou-se de que maneira a unidade social primária é 

constituída, mostrando que as atividades habituais de um e de outro não são rígidas, mas que 

podem sofrer alternância conforme os imponderáveis da vida cotidiana. A constituição híbrida 

de lugar de moradia e lugar de produção impossibilita a separação sistemática desses dois 

lugares, favorecendo a circulação das mulheres por ambos os ambientes. Além disso, a 

vicinalidade deste grupo permite a circulação entre casas, através da doação de alimentos e 

flores para cultivo, estabelecendo comunicação entre elas. 

Na segunda parte buscou-se compreender as dinâmicas de trabalho das mulheres a 

partir do assentamento Josué de Castro sob a forma como classificam aqueles que muito 

produzem (os que possuem mão boa) e aqueles que produzem pouco (os que não possuem 

mão boa). Essas distinções demonstram que a dimensão do trabalho permeia a sociabilidade 

do grupo, valorizando aqueles que possuem fartura em suas roças. E através desta fartura é 

que se possibilita a circulação de alimento e pessoas entre as casas por meio das doações de 

mudas, que por possuírem com fartura a ponto de não ter mais onde armazenar, amplia sua 

rede de amigos, perpetuando laços e assegura a diversidade da produção dentro e fora do 

assentamento. 
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Através de um calendário produtivo torna-se possível entender a dinâmica da casa e os 

locais de circulação da mulher em determinados períodos do ano. A escolha dos alimentos 

que vão para comercialização e aqueles não vão para comercialização passa pela classificação 

daqueles que são necessários a dieta básica, o que se conta, aqueles que não tem saída e por 

isso não são levados às ferias, aqueles que são cultivados apenas para fortalecer um laço 

afetivo, para fazer o gosto do outro, e por questão estética, em que um alimento feio não deve 

ser vendido, pois não reflete para o outro todo o trabalho que ali foi dispensado. Como em 

grande parte são as mulheres que ocupam as feiras, essas escolhas e classificações partem 

delas, assim como a escolha daquilo que será produzido, uma vez que no cuidado com a casa, 

o que inclui o preparo da comida, ela é a única responsável pela dieta da casa, ou seja, a 

escolha do alimento que será produzido passa por sua determinação, uma vez que ela adquire 

centralidade, a partir do alimento, nas zonas de comercialização, bem como na unidade social 

primária, tornando-se assim referência. 

Seria desonesto não mencionar que no imaginário social, por conseqüência de anos de 

subordinação das mulheres aos homens, oriunda de uma sociedade patriarcal perdura-se 

muitas diferenciações entre homens e mulheres, como refletida na fala do garoto – boi não 

gosta de mulher e nem de criança -, mostrando que de algum modo ainda há resquícios de 

lugares que são próprios para homens e aqueles que são próprios para mulher. No entanto, o 

que se percebe na maioria das vezes é a valorização da equidade, a ponto de Lídia declarar 

que tem homens que até tem mais força do que mulher, mudando a perspectiva do discurso, 

permitindo que a mulher ocupe centralidade em suas ações, não sendo coadjuvante do 

homem, possibilitando assim, caminhos para seu empoderamento e autonomia. 
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Anexo A – Localização do município de Campos 

Fonte: IBGE 
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Anexo B – Mapa dos Assentamentos Rurais de Campos dos Goytacazes 

Fonte: (SANTANA, 2014)  
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Anexo C – Localidade de Sesmaria, região do assentamento Josué de Castro 

Fonte: CIDAC - Campos 


